Departamento de Educação de NSW

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

Aviso às famílias em relação à COVID-19
Funcionamento das escolas em *Greater Sydney

O Departamento de Educação de NSW e o Departamento de Saúde de NSW estão trabalhando juntos
para tomar providências em relação à COVID-19.
Seguindo a orientação do Departamento de Saúde de NSW, o aprendizado em casa está em
vigor para as escolas em *Greater Sydney (inclusive Blue Mountains, Central Coast, Wollongong e
Shellharbour). As escolas estão abertas para todos os alunos que precisarem delas. Se um aluno, ou
o pai, a mãe ou um dos outros filhos tiverem sintomas de COVID-19 (COVID-19 symptoms), por mais
leves que sejam, ele não pode ir à escola, e não pode retornar à escola até receber um resultado de
teste negativo e estar sem sintomas.

Máscaras e proteções para o rosto
Enquanto estiver na escola, é necessário usar máscara ou uma proteção de rosto em todos os
ambientes fechados. Isto é válido para:
• todos os alunos a partir do 7º ano (Year 7)
• todos os funcionários.
Há algumas exceções a estas regras. Por favor, consulte as regras sobre máscaras no site do
Governo de NSW (Face mask rules on the NSW Government website) para mais informações.

Visitantes
Visitantes não essenciais não têm permissão para entrar nas escolas.
Pais e responsáveis devem seguir as orientações da escola em relação a mudanças para deixar e
buscar os alunos. Isto inclui permanecer no carro ao deixar e buscar os filhos, se for seguro fazê-lo.
Isto não se aplica a deixar e buscar os filhos nos Cuidados Fora do Horário de Aula (Out of School
Hours Care (OOSHC)), já que é necessário registrar a entrada e a saída.
Os pais devem:
• seguir as orientações de distanciamento físico para sua região e evitar aglomerações fora dos
portões da escola
• permanecer do lado de fora das dependências da escola – talvez haja algumas exceções em
relação a Escolas para Fins Específicos (Schools for Specific Purposes (SSP)), alunos vulneráveis
ou alunos com deficiências
• atender às exigências de uso de máscara e registrar sua entrada usando o Service NSW QR code
ao entrar na escola.

Alunos do HSC
Alunos do HSC receberão apoio para ir à escola fazer trabalhos e projetos, e participar de preparação
para exames, quando não for possível fazer isto em casa. Os alunos que forem à escola precisarão
seguir as práticas rígidas de segurança em relação à COVID.

Serviço de Intérpretes por Telefone

Se precisar de mais informações, por favor, ligue para o diretor de sua escola. Se precisar de um
intérprete para ajudá-lo em sua conversa, por favor, ligue para o Serviço de Intérpretes por Telefone,
no número 131 450 e peça um intérprete na sua língua. Este serviço não lhe será cobrado.
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