NSW Eğitim Bakanlığı

COVID-19 advice for families

Aileler için COVID-19 tavsiyesi

School operations in *Greater Sydney

*Greater Sydney’de okul etkinlikleri

NSW Eğitim Bakanlığı ve NSW Health, COVID-19’a karşılık vermek için birlikte çalışmaktalar.
NSW Sağlık’ın tavsiyesini izleyerek *Greater Sydney’de (Blue Mountains, Central Coast,
Wollongong ve Shellharbour dahil) okullar için evden öğrenim yürürlüktedir. Okullar, onlara
ihtiyacı olan tüm öğrenciler için açıktır. Bir öğrenci veya ebeveyn ya da çocukta en hafif COVID-19
belirtileri (COVID-19 symptoms) varsa, okula gelmemeli ve negatif test sonucu alana kadar ve
belirtilerden arınana kadar okula dönmemelidir.
Maskeler ve yüz koruyucuları
Okuldayken, maskeler veya yüz koruyucuları, şu kişiler için tüm mekanlarda gereklidir:
• 7’nci Sınıf ve daha üst sınıflardaki tüm öğrenciler
• tüm görevliler.
Bu kurallara bazı istisnalar uygulanır. Lütfen daha fazla bilgi için NSW Hükümeti internet
sitesindeki (Face mask rules on the NSW Government website) Maske kurallarına bakın.
Ziyaretçiler
Gerekli olmayan ziyaretçilerin okul alanlarına girmelerine izin verilmez
Anababalar ve bakıcılar, öğrencilerin okula bırakılması ve alınmasına ilişkin değişikliklerle ilgili
olarak okulun tavsiyesine uymalıdır. Bu, çocukları bırakırken ve alırken, eğer güvenlikliyse,
arabada kalmayı içerir. Bu, Okul Saatleri Dışındaki Bakım (Out of School Hours Care (OOSHC))
sırasındaki bırakıp almaya uygulanmaz, çünkü girerken ve çıkarken defteri imzalama işlemleri
gerekmektedir.
Anababalar:
• yerel bölgelerindeki bedensel mesafe tavsiyesine uymalı ve okul kapıları dışında toplanmaktan
kaçınmalıdırlar
• okul alanları dışında kalmalıdırlar – Belirli Amaçlı Okullar (Schools for Specific Purposes (SSP)),
savunmasız öğrenciler veya engelli öğrencilerle ilgili istisnalar uygulanabilir
• yerel maske takma gereklerine bağlı kalmalı ve okula girerken Service NSW QR code
kullanarak imza atmalıdırlar.
HSC öğrencileri
HSC öğrencileri, evden yapılamayan sınıf çalışması, proje çalışması ve sınav hazırlıkları yapmak
üzere okula gitmek için destekleneceklerdir. Okula giden çocukların, kesin COVID güvenliği
uygulamalarına uymaları gerekecektir.

Telefonla Tercüme Servisi

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen okulunuzun müdürünü arayın. Soruşturmanızda size
yardımcı olması için bir tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen 131 450 numaralı telefondan Telefonla
Tercüme Servisi’ni arayın ve kendi dilinizde bir tercüman isteyin. Bu hizmet için sizden ücret
alınmayacaktır.
education.nsw.gov.au
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