Departemen Pendidikan NSW

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

Nasihat mengenai COVID-19 bagi keluarga
Operasi sekolah di *Greater Sydney

Departemen Pendidikan NSW dan Kesehatan NSW bekerja sama untuk menanggapi COVID-19.
Sesuai dengan nasihat dari Kesehatan NSW, saat ini belajar dari rumah diberlakukan bagi sekolahsekolah di *Greater Sydney (termasuk Blue Mountains, Central Coast, Wollongong dan Shellharbour).
Sekolah tetap buka bagi para siswa yang membutuhkannya. Jika siswa atau orangtua atau anak
mengalami gejala COVID-19 yang paling ringan sekalipun (COVID-19 symptoms) mereka dilarang
kembali ke sekolah sampai mereka mendapatkan hasil tes negatif dan bebas dari gejala.

Masker dan penutup wajah
Selama berada di sekolah, masker atau penutup wajah wajib dikenakan di semua lokasi dalam
ruangan bagi:
• semua siswa Year 7 ke atas
• semua staf.
Beberapa pengecualian berlaku atas aturan-aturan ini. Silakan merujuk ke Aturan pemakaian masker
wajah di situs web Pemerintah NSW (Face mask rules on the NSW Government website) untuk
informasi lebih lanjut.

Pengunjung
Pengunjung non esensial (tidak penting) tidak diizinkan memasuki lingkungan sekolah.
Para orangtua dan pengasuh harus mematuhi instruksi sekolah mengenai perubahan pada aturan
antar-jemput siswa. Aturan ini termasuk tetap berada di dalam mobil ketika mengantar atau menjemput
anak jika aman untuk melakukannya. Hal ini tidak berlaku pada antar-jemput dari Penitipan Di Luar
Jam Sekolah (Out of School Hours Care (OOSHC)) karena kewajiban sign in dan sign out berlaku.
Orangtua harus:
• mematuhi instruksi menjaga jarak untuk wilayah lokal mereka dan menghindari berkerumun di luar
pagar sekolah
• tetap berada di luar lingkungan sekolah – beberapa pengecualian berlaku bagi Sekolah untuk
Keperluan Khusus (Schools for Specific Purposes (SSP)), siswa yang rentan atau siswa yang
menyandang disabilitas
• mematuhi persyaratan mengenakan masker dan melakukan sign in dengan menggunakan Service
NSW QR code ketika memasuki sekolah.

Siswa HSC
Siswa HSC akan dibantu untuk hadir di sekolah untuk mengerjakan tugas sekolah, proyek dan
persiapan ujian jika tidak dapat dikerjakan dari rumah. Siswa yang hadir harus mematuhi praktik
keselamatan COVID yang ketat.

Layanan Juru Bahasa Lewat Telepon

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut silakan menghubungi kepala sekolah anak Anda. Jika
Anda membutuhkan juru bahasa untuk membantu Anda bertanya silakan menelepon Layanan Juru
Bahasa Lewat Telepon di 131 450 lalu mintalah juru bahasa untuk bahasa Anda. Anda tidak dikenai
biaya untuk layanan ini.
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