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COVID-19 updated advice
NSW शिक्षा विभाग

COVID-19 हालसालको सल्लाह
NSW Health विद्यालयहरूले १ अगष्ट २०२० मा नयाँ COVID-19 सल्लाह जारी गरे को छ। यसले हाम्रो विद्यालयहरू
संचालन गर्ने तरिका परिवर्तन गर्दछ।
1. बच्चाहरू जो रुघाको जस्तो लक्षणले बिरामी छन्, तिनीहरूलाई यदि हल्का मात्र लक्षणहरू भए पनि, उनीहरू घरमै
बस्नुपर्दछ। विद्यालयमा बिरामी हुने बच्चाहरूलाई बिरामी कक्षमा राखिनेछ र उनीहरूलाई संकलनको लागि व्यवस्था
गरिनेछ।
• NSW स्वास्थ्यले विद्यालयलाई अनुरोध गरे को छ कि जो कोही अस्वस्थ छ वा हल्का रुघाको जस्तो लक्षण
भएका कसैलाई पनि उनीहरुको स्थानीय चिकित्सा पेशेवार वा कु नै एक COVID-19 clinics (क्लिनिक) मार्फ त
परीक्षणको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
• रुघाको जस्तो लक्षण भएका विद्यार्थी र कर्मचारीले विद्यालयमा फर्क न अनुमति हुनु अघि नकारात्मक
COVID-19 परीक्षा परिणामको प्रतिलिपि प्रदान गर्नु पर्छ।
2. जहाँ सम्म सम्भव छ, विद्यार्थीहरू सबै विद्यालयहरूमा शिक्षाको गतिविधिहरूको लागि नजिक सम्पर्क हरू सीमित गर्न
उनीहरूको समूहमा रहनेछन् (उदाहरणका लागि कक्षा, वर्ष समूह, वा चरण)।
3. विद्यालयहरूमा गैर-अनिवार्य भ्रमणहरूलाई अनुमति छैन। यदि तपाइँ कु नै शिक्षक वा विद्यालयमा कर्मचारीको
सदस्यसँग कु रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ ले विद्यालयलाई फोन गर्नुपर्नेछ र भेटघाटको समय तय गर्नु पर्छ। भेटघाट या
त फोनमा वा भिडियो कन्फरे न्सिंग मार्फ त हुनेछ।
4. अन्तरविद्यालय गतिविधिहरू स्थानीय समुदाय वा क्षेत्र भित्र रहनु पर्छ। खेल मेला पर्वहरू वा ठू ला जमघटहरू जहाँ दुई
भन्दा बढी विद्यालयहरू संलग्न छन् त्यस्ता गतिविधिहरूलाई अनुमति छैन।।
5. सम्पूर्ण समूह गायन (गायकहरू) र / वा अन्य सामुहिक गायन गतिविधिहरू, साथै समूहको रुपमा हावाद्वारा चलाईने
उपकरणको प्रयोगको लागि अनम
ु ति छैन। उच्च विद्यालय प्रमाणपत्र (HSC) विद्यार्थीहरूको लागि भने विशेष व्यवस्था छ।
6. Year 11 र Year 12 (HSC) विषय पूरा गर्ने विद्यार्थीहरूले अन्य क्याम्पसमा उपलब्ध विषयहरूसँग सम्बन्धित
कक्षा / गतिविधिहरूमा भाग लिन जारी राख्न सक्छन्। HSC विषय पूरा नगर्ने विद्यार्थी लगाएतका Year 11 का अन्य
सबै विद्यार्थीहरूले Term 3 को बाँकी समयको लागि अन्य क्याम्पसमा भाग लिन पाउनेछैनन्। TAFE र अन्य VET
कार्यक्रमहरु जारी रहन सक्छ।
जहाँसम्म २०२१ का लागि किन्डरगार्टन परिचय/भ्रमण स्थगित गरीएको छ, त्यहाँ उपयोगी सल्लाह सुझाव department’s
website मार्फ त उपलब्ध छन्। यी सुझावहरूले विद्यार्थीहरूलाई किन्डरगार्टनमा उनीहरूको संक्रमणका लागि उत्साहित र
व्यस्त राख्न मद्दत गर्दछ।
परिवर्तनहरूको बारे मा थप जानकारी प्राप्त गर्न तपाईंको विद्यार्थीसँग भेटघाटको समय तय गर्नुहोस्।

टेलिफोन दोभाषे सेवा
यदि तपाईंलाई थप जानकारी चाहिएको छ भने कृ पया तपाईंको विद्यालयको प्रधानाघ्यापकलाई फोन गर्नुहोस्। यदि
तपाईंलाई तपाइको छानबिनको लागि सहयोग पुर्याउन दुबैको लागि अनुवादक चाहिएको छ भने कृ पया 131 450 मा
टेलिफोन इं टरप्रिटर सेवामा फोन गर्नुहोस् र तपाईंको भाषामा दोभाषेको लागि सोध्नुहोस्। यो सेवा तपाईलाई नि: शुल्क
दिईनेछ।
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