اداره آموزش NSW

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

راهنمایی در باره  COVID-19برای خانوادهها
عملیات مدارس در *Greater Sydney

اداره آموزش  NSWو اداره بهداشت  NSWدر پاسخ به  COVID-19با یکدیگر همکاری میکنند.

به دنبال توصیه اداره بهداشت  ،NSWتحصیل از خانه در *Greater Sydney

(شامل  )Blue Mountains, Central Coast, Wollongong and Shellharbourاجرا میشود .مدارس برای همه دانشآموزانی

که به آن نیاز دارند باز هستند .اگر یک دانشآموز یا یکی از والدین یا کودکی حتی مالیم ترین عوارض COVID-19

( )COVID-19 symptomsرا داشته باشد نباید تا دریافت یک نتیجه منفی آزمایش و رفع همه عوارض در مدرسه حاضر شود.

ماسک و صورت پوش ها

در مدتی که در مدرسه هستند ،زدن ماسک یا صورت پوش در همه فضاهای درونی برای افراد زیر الزم است:
•همه دانشآموزان سال  7و باال
•همه کارکنان

معافیتهایی برای این مقررات وجود دارد .لطفاً برای آگاهی بیشتر به مقررات ماسک صورت در وبسایت دولت NSW

مراجعه کنید (.)Face mask rules on the NSW Government website

دیدار کنندگان

دیدار کنندگان غیر ضروری اجازه ورود به محوطه مدرسه را ندارند.

والدین و مراقبین باید از توصیههای مدرسه شان در باره تغییرات مربوط به رساندن و برداشتن دانشآموزان پیروی کنند.این

از جمله یعنی که اگر امن هست ،موقع رساندن و برداشتن کودکان در ماشین شان بمانند .رساندن و برداشتن از مراقبت بعد از
مدرسه () )Out of School Hours Care (OOSHCمشمول این ملزومه نیست چون در آنجا روشهای ثبت ورود و خروج اجرا
میشود.

والدین باید:

•توصیههای فاصله گیری فیزیکی مربوط به محل خود را رعایت کنند و از تجمع در بیرون درهای مدرسه خودداری کنند

•خارج از محوطه مدرسه باقی بمانند – در این مورد استثناهایی ممکن است وجود داشته باشد برای مدارس اهداف ویژه
() ،)Schools for Specific Purposes (SSPدانشآموزان آسیب پذیر یا دانشآموزان معلول

•از ملزومات ماسک زدن پیروی کنند و هنگام ورود به مدرسه ،ورود خود را با استفاده از  Service NSW QR codeثبت
کنند.

دانشآموزان HSC

دانشآموزان  HSCپشتیبانی خواهند شد که برای انجام کارهای درسی ،کار پروژه و آمادگی برای امتحان ،در صورتیکه انجام این

کارها در خانه ممکن نباشد ،در مدرسه حاضر شوند .دانشآموزانی که حضور دارند ملزم به رعایت روشهای اکید ایمنی COVID
هستند.

سرویس مترجم تلفنی

اگر به اطالعات بیشتری نیاز دارید لطفاً به مدیر مدرسه تان تلفن بزنید .اگر مترجم الزم دارید که در پرسشتان به شما کمک
کند ،لطفاً به سرویس مترجم تلفنی ،شماره  131 450تلفن بزنید و یک مترجم زبان خودتان را درخواست کنید .برای این خدمت
هزینهای از شما دریافت نخواهد شد.
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