
Wezareta Perwerdehiyê ya NSW
COVID smart measures for schools

Information for families

Tedbîrên jîr ên COVID ji bo dibistanan 
Agahî ji bo malbatan
Em dizanin ku bûyȋna bi hev re di polê de, ji bo hînbûn, mezinbûn û başbûna xwendekarên me tiştê herî 
baş e. Ji bo ku em hem tenduristiya xwendekarên xwe hem jî hawîrdora hînbûna hevgirtî û berhemdar pêş 
bixin, em ê vê termê berdewam bikin.

Heger ne baş bȋ li malê bimîne

 ∙ Ger zarokê we nebaş be, divê hûn wî li malê bihêlin. Ger ew nîşanên COVID-19 nîşan bidin, divê ew têst  
a COVID-19 (PCR an RAT) bikin û şîreta Hikûmeta NSW li ser birêvebirina COVID-19 bi ewlehî li malê 
bişopînin rêvebirina COVID-19 bi ewlehî li malê (managing COVID-19 safely at home).

 ∙ Divê zarokê we tenê dema bê nîşanan be vegere dibistanê.

Vakslêdan

 ∙ Vakslêdanên ji bo COVID-19 û nexweşiyên din ên vîrus yek ji baştirîn rêyên parastina xwe, malbata xwe 
û civakê ne. Vakslêdan rêyek ewledar û bibandor e ku hûn sîstem a xweya parastinê li hember gelek 
nexweşiyan alîkariyê bidin.

 ∙ Hemî xwendekar û xebatkarên bijarte bi tundî têne teşwîq kirin ku ji bo parastina tenduristiya xwe bi 
derzîlêdanên xwe re rojane bimînin.

 ∙ Hemî xebatkarên ku li dibistanan ji bo mebestên taybetî dixebitin (dibistanên ji bo armancên taybetî 
(SSP)) (schools for specific purposes (SSPs)) pêdivî ye ku li dijî COVID-19 ducar werin vakslêdan an jî 
bertekek bijîjkî ya derbasdar hebe.

Têsta bi lez ya corona

 ∙ Ger zarokê we nîşanên COVID-19 nîşan bide divê testên antîjenê yên bilez Testên antîjenê yên bilez 
(RAT) (Rapid antigen tests (RATs)) werin bikar anîn.

 ∙ Xwendekarên ku testa COVID-19 erênî hebin têne teşwîq kirin ku dibistana xwe agahdar bikin û 
encamên testa xwe ya erênî li Xizmeta Service NSW tomar bikin da ku bigihîjin şîret û piştgirîya di wextê 
xwe de ji Tenduristiya NSW.

 ∙ Dibistan dê ji bo mebestên têsta çavdêriyê di bûyera derketinê de zexîra yekek ya testên antîjenê yên 
bilez li cîhê xwe biparêzin.

Paqijȋ û pakkirin

 ∙ Xwendekar tên teşwîqkirin ku bi rêk û pêk destên xwe bi sabûn û avê bişon û li gorî tê xwestin kel û 
pelên parastina şexsî bi kar bînin.

 ∙ Paqijîya rojê ya zêde ya dibistanan dê li ser qadên bidestxistî û rûyên din ên hişk, destikên derî, dolab, 
şûşeyên ronahîyê û rêhesinên li pêlavan û qadên tevgerê hûr bibin.

Hewadan

 ∙ Hewaya paqij, ji bo kêmkirina rîska veguhastinê şêweya herî bi bandor a hewayê ye.
 ∙ Di mehên germ de, ji bo hevsengiya rehetiya germayê dê sarbûn bi rêbazên hewaguhrîn re were bikar 

anîn.
 ∙ Ji bo ku astên guncaw ên hewayê û paqijkerên hewayê li ku derê pêwîst be, hemû cihên hînbûnê yên 

dibistanên dewletê hatin kontrolkirin.
 ∙ Bikaranîna qadên vekirî dê di dema pêkan da teşwîqkirina wan bidome.
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/management
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result


Maskan

 ∙ Ji bo hemî xwendekar, karmend û mêvanan, bi taybetî li hundur û/an dema ku dûrbûna laşî ne mumkin 
be, li ku derê mûmkin be, lixwekirina maskê bi tundî tê teşwîq kirin, û heke ew ketine ber COVID-19.

 ∙ Ji bo karmend, dilxwaz û xebatkarên din ên ku piştgirî didin xwendekarên me yên ku di xetereya 
nexweşiya giran de ne, ger ku ew bi COVID-19 re berkevin , heke ew di dibistanan de ji bo mebestên 
taybetî bin, yekîneyên piştgirî an polê pakirin bit.

Serdanvan 

 ∙ Serdanvanên bêyî ku rewşa wan a veksȋnlêdanê be jî dikarin biçin cihên dibistanê.
 ∙ Serdanvanên ku rasterast bi xwendekaran re di hin mîhengên xeternak ên ji bo karûbarên dibistanê û 

radestkirina karnameya xwandinê û hevkarên tenduristiyê yên hevalbend ji bo başbûna xwendekaran re 
têkildar in, dibe ku hewce be ku maskan li xwe bikin.

Çalakî

 ∙ Nirxandinên rîska tenduristî û ewlehîyê dê di plansazîyê de bên kirin ku geşt û kampên şevekê jî di nav 
de hene.

 ∙ Dê û bav dê hay ji rîska aşkerabûnê hebin û ji bo hin çalakîyan divê destûrê bidin.

Bersiv li hemberî rewşên herêmî 

 ∙ Dibistan dê bi Wezaretê Rewşên Tenduristî, Ewlehî û Tenduristiya Karmendan re bixebitin da ku bi 
awayekî guncaw bersiva rewşên herêmî bidin, di nav de belavbûna nexweşiyên vȋrûsȋ.

 ∙ Di hin rewşan de, dibistan dikarin bi demkî tedbîrên zêde bidin da ku ji bo rawestandina zincîra pêketinê, 
di nav de pêdivî heye ku bi kar anȋna maskê, paşxistin an jî sînorkirina çalakiyên ne-bingehîn û rêvekirina 
hin komên ku ji dûr ve fêr bibin.

Fêrbûna ji dûr ve

 ∙ Dibistan berdewam dibin xwedan çavkaniyên hînbûnê yên dîjîtal, rêberî û çapkirî da ku piştgiriyê bidin 
xwendekarên ku hewce ne ji dûr ve fêr bibin.

Servîsa wegêrên Telefonê

Heger pêdivîya we bi agahîyên zêdetir hebe, ji kerema xwe li midûrê dibistanê bigerin. Heger ji bo lêpirsîna 
we hewcehîya we bi wergêrekî hebe, ji kerema xwe di 131 450 da li Servîsa Wergêrên Telefonê bigerin û bi 
zimanê xwe li wergêrekî bixwazin. Ji operatorê re hejmara telefona ku tu dixwazî bigerî bibêje û ji bo ku di 
axaftinê da alîkarîya we bike, operator dê wergêrekî li ser xetê bistîne. Servȋsa wergêriyê belaş e.

Hukmeta NSW biryar da ku operasyonên dibistanan berdewam bin, li dema ku pêşî li 
ewlehî û tendirûstîya xwendekar û karmendên dibistanê tê girtin.
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