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COVID-19 हषालसषालको सललषाह
NSW Health विद्यालयहरूले १ अगष्ट २०२० मया नययाँ COVID-19 सललयाह जयारी गरेको छ। यसले हयाम्ो विद्यालयहरू 
संचयालन गनने तररकया पररित्तन गर्तछ।

1. बच्याहरू जो रुघयाको जसतो लक्षणले वबरयामी छन्, वतनीहरूलयाई यदर हलकया मयात्र लक्षणहरू भए पवन, उनीहरू घरमै
बस्नुपर्तछ। विद्यालयमया वबरयामी हुने बच्याहरूलयाई वबरयामी कक्षमया रयाविनेछ र उनीहरूलयाई संकलनको लयावग व्यिस्या
गररनेछ।

• NSW सियास्थयले विद्यालयलयाई अननुरोध गरेको छ दक जो कोही असिस् छ िया हलकया रुघयाको जसतो लक्षण
भएकया कसैलयाई पवन उनीहरुको स्यानीय वचदकतसया पेशेियार िया कनु नै एक COVID-19 clinics (व्लवनक) मयार्त त
परीक्षणको व्यिस्या गन्त प्ोतसयावहत गर्तछ।

• रुघयाको जसतो लक्षण भएकया विद्या्थी र कम्तचयारीले विद्यालयमया रक्त न अननुमवत हुननु अवघ नकयारयातमक
COVID-19 परीक्षया पररणयामको प्वतवलवप प्रयान गननु्त पछ्त।

2. जहयँा समम समभि छ, विद्या्थीहरू सबै विद्यालयहरूमया वशक्षयाको गवतविवधहरूको लयावग नवजक समपक्त हरू सीवमत गन्त
उनीहरूको समूहमया रहनेछन् (उरयाहरणकया लयावग कक्षया, िर्त समूह, िया चरण)।

3. विद्यालयहरूमया गैर-अवनियाय्त भ्रमणहरूलयाई अननुमवत छैन। यदर तपयाइँ कनु नै वशक्षक िया विद्यालयमया कम्तचयारीको
सरसयसँग कनु रया गन्त चयाहयाननुहुनछ भने, तपयाइँले विद्यालयलयाई रोन गननु्तपननेछ र भेटघयाटको समय तय गननु्त पछ्त। भेटघयाट यया
त रोनमया िया वभवियो कनररेननसंग मयार्त त हुनेछ।

4. अनतरविद्यालय गवतविवधहरू स्यानीय समनुरयाय िया क्षेत्र वभत्र रहननु पछ्त। िेल मेलया पि्तहरू िया ठूलया जमघटहरू जहयाँ रनुई
भनरया बढी विद्यालयहरू संलग्न छन् तयसतया गवतविवधहरूलयाई अननुमवत छैन।।

5. समपूण्त समूह गयायन (गयायकहरू) र / िया अनय सयामनुवहक गयायन गवतविवधहरू, सया्ै समूहको रुपमया हयाियाद्यारया चलयाईने
उपकरणको प्योगको लयावग अननुमवत छैन। उच् विद्यालय प्मयाणपत्र (HSC) विद्या्थीहरूको लयावग भन ेविशरे व्यिस्या छ।

6. Year 11 र Year 12 (HSC) विरय पूरया गनने विद्या्थीहरूले अनय ्ययामपसमया उपलबध विरयहरूसँग समबवनधत
कक्षया / गवतविवधहरूमया भयाग वलन जयारी रयाख्न स्छन्। HSC विरय पूरया नगनने विद्या्थी लगयाएतकया Year 11 कया अनय
सबै विद्या्थीहरूले Term 3 को बयाँकी समयको लयावग अनय ्ययामपसमया भयाग वलन पयाउनेछैनन्। TAFE र अनय VET
कयाय्तक्रमहरु जयारी रहन स्छ।

जहयाँसमम २०२१ कया लयावग दकनिरगयाट्तन पररचय/भ्रमण स्वगत गरीएको छ, तयहयाँ उपयोगी सललयाह सनुझयाि department’s 
website मयार्त त उपलबध छन्। यी सनुझयािहरूले विद्या्थीहरूलयाई दकनिरगयाट्तनमया उनीहरूको संक्रमणकया लयावग उतसयावहत र 
व्यसत रयाख्न मद्दत गर्तछ।

पररित्तनहरूको बयारेमया ्प जयानकयारी प्याप्त गन्त तपयाईंको विद्या्थीसँग भेटघयाटको समय तय गननु्तहोस्।

टेशलफोन दोभषाषे सिेषा

यदर तपयाईंलयाई ्प जयानकयारी चयावहएको छ भने कृपयया तपयाईंको विद्यालयको प्धयानयाघययापकलयाई रोन गननु्तहोस्। यदर 
तपयाईंलयाई तपयाइको छयानवबनको लयावग सहयोग पनुयया्तउन रनुबैको लयावग अननुियारक चयावहएको छ भने कृपयया 131 450 मया 
टेवलरोन इंटरवप्टर सेियामया रोन गननु्तहोस् र तपयाईंको भयारयामया रोभयारेको लयावग सोध्नुहोस्। यो सिेया तपयाईलयाई वन: शनुलक 
दरईनेछ।

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/cho-advice-education.aspx
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