NSW शिक्षा विभाग

COVID-19 advice for families

परिवारहरुको लागि COVID-19 सल्लाह

School operations in *Greater Sydney

*Greater Sydney मा विद्यालय सञ्चालन

COVID-19 लाई सम्बोधन गर्नकोलागि NSW शिक्षा विभाग र NSW स्वास्थ्य विभाग एकजुट भएर काम गरिरहेका छन्।

NSW स्वास्थ्यको सल्लाह अनुसार *Greater Sydney (जसमा Blue Mountains, Central Coast, Wollongong
and Shellharbour पर्द छ) का विद्यालयहरूले घरैबाट गरिने अध्ययन लागू गर्ने छन्। विद्यालयहरू आवश्यक पर्ने सबै
विद्यार्थीहरूको लागि खुला रहनेछन्। यदि एउटा विद्यार्थी वा अभिभावक वा बच्चाहरुलाई COVID-19 को हल्का लक्षणहरू
(COVID-19 symptoms) छन् भने पनि उनीहरू विद्यालयमा आउनु हुँदैन र जबसम्म उनीहरूले परीक्षणको नकारात्मक
परिणाम प्राप्त गर्दै नन् र लक्षण मुक्त हुँदैनन् स्कू लमा फर्किनु हुँदैन।
मास्क र अनुहार ढाक्ने साधन
निम्न विद्यार्थीहरुले विद्यालयमा हुँदा मास्क वा अनुहार ढाक्नु पर्नेछः
•• कक्षा ७ र माथीका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु
•• सम्पूर्ण कर्मचारीहरु

यी नियमहरूमा केही छु टहरू लागू हुन्छन्। थप जानकारीको लागि कृपया NSW सरकारी वेबसाइटमा अनुहारमा लगाउने
मास्कका नियमहरू हेर्नुहोस् (Face mask rules on the NSW Government website)।
आगन्तुकहरु
अनावश्यक आगन्तुकहरुलाई विद्यालयको परिसरमा निषेध गरिनेछ।

अभिभावक र हेरचाहकर्ताहरूले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा छोड् ने र लिने सम्बन्धमा उनीहरूले विद्यालयको सल्लाह अनुसरण
गर्नुपर्छ। यसमा यदि सुरक्षित छ भने, बालबालिकालाई छोड् न र लिन जाँदा गाडिमै बस्ने कार्य पनि पर्द छ। यो विद्यालय समय
बाहिर को हेरचाह (Out of School Hours Care (OOSHC)) स्थलमा छोड् न र लिन जाँदा लागू हुँदैन र किनकि त्यहाँ
साइन इन र आउट प्रक्रियाहरूको आवश्यक हुन्छन्।
अभिभावकहरुले अनिवार्य रुपमाः

•• आफ्नो स्थानीय क्षेत्रको शारीरिक दूरी सम्बन्धी सल्लाहको अनुसरण गर्नुपर्नेछ र विद्यालयको प्रवेशद्वार बाहिर जमघट हुनबाट
जोगिनुपर्नेछ
•• विद्यालय मैदान भन्दा बाहिर रहनुपर्नेछ - विशेष उद्दे श्यहरूको लागि स्कू लहरू (Schools for Specific Purposes
(SSP)), कमजोर विद्यार्थीहरू वा अशक्त विद्यार्थीहरू को लागि केही अपवादहरु लागू हुनेछ

•• मास्क लगाउनु पर्ने आवश्यकताहरूको पालना गर्नुपर्नेछ र विद्यालयमा प्रवेश गर्दा Service NSW QR code प्रयोग गरेर
साइन इन गर्नुपर्नेछ।
HSC का विद्यार्थीहरु
HSC विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रम, परियोजनाको काम र परीक्षाको तयारी गर्न, जहाँ यो घरबाट गर्न सकिंदै न, विद्यालयमा
उपस्थित हुनका लागि सहयोग पाउनेछन्। उपस्थित विद्यार्थीहरूले कडा COVID सुरक्षित अभ्यासहरूको पालना गर्नुपर्नेछ।

टे लिफोन दोभाषे सेवा

यदि तपाईंलाई थप जानकारी चाहिएको छ भने कृपया तपाईंको विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई फोन गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई
तपाईंको सोधपुछको लागि सहयोग पुर्याउन अनुवादक चाहिएको छ भने कृपया 131 450 मा टे लिफोन दोभाषे सेवा
(Telephone Interpreter Service) लाई फोन गर्नुहोस् र तपाईंको भाषामा दोभाषेको लागि सोध्नुहोस्। यस सेवाका
लागि तपाईंतलाई शुःल्क लाग्ने छै न।
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