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COVID-19 updated advice
NSW Eğitim Bakanlığı

COVID-19 güncellenen tavsiyeler
NSW Health, okullar için 14 Ağustos 2020’de yeni COVID-19 tavsiyeleri yayımlamıştır..
1. Grip gibi belirtileri olan çocuklar, belirtiler hafif de olsa, evde kalmalıdır. Okulda hasta olan
çocuklar, revirde tutulacak ve alınmaları için düzenlemeler yapılacaktır..
• NSW Sağlık, iyi olmayan veya hafif grip gibi belirtileri olanların bile lokal tıbbi pratisyenler
veya one of the COVID-19 clinics kliniklerinden birinin aracılığıyla test yaptırmaları için
okulların teşvik etmelerini istemiştir.
• Grip gibi belirtileri olan öğrenciler ve görevlilerin, okula dönmelerine izin verilmesi için
negatif COVID-19 test sonuçlarının bir kopyasını sağlaması gerekecektir.
2. Mümkün olduğunca, tüm öğrenim etkinlikleri için öğrenciler okullarında, yakın ilişkileri
sınırlandırmak için kendi grupları (örn. sınıf, yıl grubu veya aşama) içinde kalacaktır.
3. Okula gerekli olmayan ziyaretlere izinverilmez. Bir öğretmenle veya okuldaki bir görevliyle
konuşmak istiyorsanız, okulu arayıp bir randevu almalısınız. Randevu telefonda veya bir video
konferans aracılığıyla olacaktır.
4. Okullararası etkinlikler yerel toplum içinde veya mıntıkasında kalmalıdır. İkiden fazla okulun yer
aldığı büyük topluluklar halindeki spor karnavalları veya benzer etkinliklere izin verilmez.
5. Gruplar olarak nefesli sazların kullanımının yanı sıra tüm grup şarkı söylemeleri (korolar) ve/
veya şarkı söyleme etkinliklerine izin verilmez. Lise Diploması (HSC) öğrencileri için özel
düzenlemeler yürürlüktedir.
6. (HSC) derslerini bitirmekte olan Year 11 ve Year 12 öğrencileri, sadece diğer kampuslarda
mevcut olan derslerle ilgili sınıflara/etkinliklere katılmayı sürdürebilir. Bir Year 11 dersi
bitirmiyor olanlar dahil tüm diğer öğrenciler, Term 3’ün geri kalan bölümü için diğer kampuslara
katılmayacaktır. TAFE ve diğer VET programları devam edebilir.
2021 için anaokulları oryantasyonları beklemede kalsalar da, department’s website. aracılığıyla
yararlı öneriler mevcuttur. Bu öneriler öğrencilerin anaokullarına geçiş için heyecanlarını
kaybetmemelerine ve bağlantılı kalmalarına yardımcı olacaktır.
Değişiklikler hakkında daha fazlasını öğrenmek için okulunuzdan bir randevu alın.

Telefonla Tercüme Servisi
Daha fazla bilgi için lütfen okul müdürünüzü 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 sizin için ücretsiz olacaktır.
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