NSW ပည္္နယ္္ ပည�ေရးး ဌါါန

COVID-19 advice for families
School operations in *Greater Sydney

COVID-19 �ရာာဂါါ ဆိုု�င္္ရာာ မိိသားး�စုုမ�း� အတ�က္္ အၾကံေေ�ပးျျ�ခင္းး�
*Greater Sydney ျျမိဳဳ�႕ နယ္္ၾကီးး� တဝိုု�က္္ �က်ာာ�င္းး� မ�း� ၏ အစီီအစဥ္္မ�း�
COVID-19 �ရာာဂါါ �ွင့္္� ပတ္္သက္္ ၍ တုံံ�႔�ပန္္ �ု�င္္ရန္္ NSW ျျပည္္နယ္္ ပည�ေရးး ဌါါန �ွင့့္� NSW ျျပည္္နယ္္ က််န္းး�မ�ေရးး ဌါါန တိုု�က အတူူ ပ��ေပါါင္းး� �
ဆာာင္္ ရ�က္ေေ�နသည္္။
NSW ျျပည္္နယ္္ က််န္းး�မ�ေရးး ဌါါန အၾကံျျ�ပဳဳ ခ််က္္ အရ Greater Sydney ျျမိဳဳ�႕ နယ္္ၾကီးး� တဝိုု�က္္ (Blue Mountains, Central Coast, Wollongong
and Shellharbour ရပ���က္္မ�း� ပါါဝင္္သည္္)။ လိုု�အပ္္မွဳဳ� ရွိေေ��နသည့္္� �က်ာာ�င္းး�သားး�မ�း� အားး�လံုးး�� အတ�က္ေေ�က်ာာ�င္းး�ဖ�င့္္�ထားး�သည္္။ �က်ာာ�င္းး�သားး�မ�း�
ႏွွင့္္� ၄င္းး�မိိဘမ�း� အ�နျျဖင့့္� COVID-19 �ရာာဂါါလကဏာာ (COVID-19 symptoms) အနည္းး�ငယ္္ ျျပလွ််�င္္ �က်ာာ�င္းး� မတက္္ ရန္္ �ွင့္္�၊ �ဆးး စစ္ျျ�ပီးး�၊
ေရာာဂါါကင��ေၾကာာင္းး� ရလဒ္္ �ွင့့္� �ရာာဂါါလကဏာာ ျျပသမွဳဳ� မရွိေေ��တာ့့�မွွ သာာလွ််�င္္ �က်ာာ�င္းး� ကိုု� ျျပန္္ တက္ေေ�ရာာက္ႏိုု���င္္သည္္။

ႏွာေခါင္းစြပ္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာ ဖံုးမ်ား
ေက်ာင္းတြင္ ရွေနခ်
ိ
န္ိ အတြင္း ႏွာေခါင္းစြပ္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာ ဖံုးမ်ား လုိအပ္သည့္ ေနရာမ်ား၊
•

Year 7 အတန္းး�မ�း� �ွင့္္� အထက္္

•

ေက်ာာ�င္းး�ဝန္္ထမ္းး�မ�း� အားး�လံုးး��

ဤစည္းး�မ််ဥ��ွ�င့္္� ပတ္္သက္္သည့့္� ခ�်င္းး�ခ််က္္မ�း� ရွိိ� သည္္။ မ််က��ာ�ဖံုးး�� �ွင့့္� သက္္ဆိုု�င္္ သည့္္� စည္းး�မ််ဥ္းး� မ�း� ကိုု� NSW ျျပည္္နယ္္ အစိုးး��ရ ဝဗ္္ဆိုု�က္္
(Face mask rules on the NSW Government website) တ�င္္ သ��ေ�ရာာက္ေေ�လ့့လာာ �ု�င္္သည္္။

ဧည့္သည္မ်ား
ေက်ာင္းတြင္းသို႔ မလိုအပ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား လံုးဝ ဝင္ခြင့္ မျပဳပါ။
ေက်ာာ�င္းး�သားး�မိိဘမ�း�၊ အုုပ္္ထိိန္းး�သူူမ�း� က �က်ာာ�င္းး�ၾကိဳဳ�၊ �က်ာာ�င္းး�ပိုု�႔ အတ�က္္ခ််မွွတ္္ထားး� သည့္္� �က်ာာ�င္းး�မွွ အၾကံျျ�ပဳဳ ခ််က္္မ�း� ကိုု� လုိိ�က္္ နာာ ရမည္္။
က�လးးမ�း� အတ�က္္ စိိတ္္ခ်် �ု�င္္သည္္ ဆိုု�လွ််�င္္ �က်ာာ�င္းး� ၾကိဳဳ�/ပိုု�႔ သည့့္� အခ်ိိ�န္္မ�း� တ�င္္၊ က�ေ�ပၚမွာာ� သာာ ဆက္္ ၍ �န ရန္္။ �က်ာာ�င္းး�ခ်ိိ�န္္ ျျပင္္ပ၊
က�လးးထိိန္းး�သည့္ေေ��နရာာ မ�း� တ�င္္ ဤ စည္းး�မ််ဥ္းး� မသက္ေေ�ရာာက္္ပါါ၊ ၄င��ေနရာာမ�း� တ�င္္ (Out of School Hours Care (OOSHC)) �က်ာာ�င္းး� အ
ဝင္္ အထ�က္္မ�း� တ�င္္ လက္္မွွတ္္ ထိုးး��ရန္္လုိိ�အပ္္သည္္။
မိဘ မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊
•

ရပ���က�ြ�င္းး� �ပးး သည့္္� အၾကံံမ�း� ျျဖစ္္သည့့္� တဦးး �ွင့္္� တဦးး ခပ���ါခ�ါ �နျျခင္းး� �ွင့္္� �က်ာာ�င္းး� ဂိိတ္္ဝမ�း� တ�င္္ စုုရံုးး�� ျျခင္းး� �ရွာာ�င္္က််ဥ္္ရန္္။

•

ေက်ာာ�င္းျျ��ပင္္ပတ�င္္သာာ �န ရန္္ - အထူးး�လုိိ�အပ္္ခ််က္္ရွိိ�သည့္ေေ��က်ာာ�င္းး�မ�း� တ�င္္ ခ�်င္းး�ခ််က္္မ�း� ရွိိ� �ု�င္္သည္္။ (Schools for Specific Purposes
(SSP)) အားး�နည္းး�မွဳဳ� ရွိိ� �သာာ �က်ာာ�င္းး�သားး� မ�း� သိုု�႔မဟုုတ္္၊ မသန�ြ�မ��ေက်ာာ�င္းး�သားး�မ�း�၊

•

ေက်ာာ�င္းး�သိုု�႔ ဝင္္လွ််�င္္ ���ေခါါင္းး� စ�ပ္္မ�း� တပ္္ဆင္္ရန္္ �ွင့္္� �က်ာာ�င္းး�တ�င္းး� သိုု�႔ ဝင္ေေ�ရာာက္္သည့့္� အခါါ Service NSW QR code မွွတ္္ပံုု�တင္္သည့္္�
ကုဒ္ မ်ား ကို အသံုးျပဳ ရန္။

HSC �က်ာာ�င္းး�သားး�မ�း�
HSC �က်ာာ�င္းး�သားး�မ�း� အတ�က္္၊ �က်ာာ�င္းး�စာာမ�း�၊ စီီမံံကိိန္းး� လုုပ္္ငန္းး�မ�း�၊ စ�ေမးးပ�ဲ အတ�က္္ ျျပင္္ဆင္္မွဳဳ� မ�း� ကိုု� အိိမ���င္္ �န၍ မလုုပ္္ �ု�င္္ပါါ က
ေက်ာာ�င္းး�မွွ ဆက္္လက္္သင္္ယူူ �ု�င္္ရန္္ အ�ထာာက္္ အကူူ ျျပဳဳသ�း�မည္္။ သင္္တန္းး�တက္္ သည့္္� �က်ာာ�င္းး�သားး� မ�း� မွာာ� COVID �ရာာဂါါ ဆိုု�င္္ရာာ ခ််မွွတ္္
ထားး� သည့့္� စည္းး�ကမ္းး�မ�း� ကိုု� လုိိ�က္္ နာာ ရမည္္။

တယ္လီဖံုး စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ။
အ�ၾကာာင္းး�အရာာ ပိုု�၍ သိိလိုု�လွ််�င္္ �က်ာာ�င္းး�အုုပ္္ကိုု� ဖံုးး�� ဆက္္ပါါ။ စကားျျ��ပန္္ လုိိ� အပ္္ လွ််�င္္၊ စကားျျ��ပန္္ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မွဳဳ� ျျဖစ္္သည့့္� ဖံုးး�� နံံပါါတ္္ 131 450 ကိုု�
ဆက�ြ�ယ္္ ၍ ျျမန္္မာာ စကားျျ��ပန္္ �တာာင္းး�ဆိုု�ပါါ၊ စကားျျ��ပန္္ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မွဳဳ� သည္္ အခမဲ့ျျ��ဖစ္္သည္္။
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