
NSW اداره آموزش

COVID smart measures for schools
Information for families

اقدامات هوشمند در رابطه با COVID برای مدارس

اطالعات برای خانواده ها

ما می دانیم که با سایرین در کالس بودن بهترین چیز برای یادگیری، رشد و رفاه دانش آموزان است. در این ترم، ما به اجرای چند 

اقدام ادامه خواهیم داد تا به ما این امکان را بدهد که هم رفاه دانش آموزانمان و هم یک محیط یادگیری منسجم و سازنده را در 

اولویت قرار دهیم.

اگر ناخوش است در خانه بماند

	  )RAT یا PCR( COVID-19 دارد، باید آزمایش COVID-19 اگر فرزندتان ناخوش است باید او را در خانه نگه دارید. اگر عالئم

 انجام دهد و توصیه های دولت NSW در مورد مدیریت ایمن COVID-19 در خانه

)managing COVID-19 safely at home( را دنبال کند.

فرزند شما فقط زمانی باید به مدرسه بازگردد که هیچ عالمتی نداشته باشد.  	

واکسیناسیون

واکسیناسیون برای COVID-19 و سایر بیماری های ویروسی یکی از بهترین راههای محافظت از خود، خانواده و جامعه است.  	

واکسیناسیون یک راه ایمن و موثر برای کمک به سیستم ایمنی بدن در برابر بسیاری از بیماری ها است.

تمام دانش آموزان و کارکنان واجد شرایط قویاً تشویق می شوند تا از نظر واکسیناسیون برای محافظت از سالمت خود به روز  	

باشند.

تمام کارکنانی که در مدارس برای اهداف خاص ))schools for specific purposes )SSPs( کار می کنند، ملزم به واکسینه  	

شدن مضاعف علیه COVID-19 یا داشتن یک منع مصرف پزشکی معتبر هستند. 

آزمایش آنتی ژن سریع

اگر کودک شما عالئم COVID-19 دارد، باید از آزمایش های سریع آنتی ژن ))Rapid antigen tests )RATs( استفاده شود. 	

دانش آموزانی که نتیجه آزمایش COVID-19 شان مثبت می شود تشویق می شوند که به مدرسه خود اطالع دهند و نتایج  	

آزمایش مثبت خود را در Service NSW ثبت کنند تا به توصیه ها و پشتیبانی به موقع از اداره بهداشت NSW دسترسی داشته 

باشند.

مدارس ذخیره ای از آزمایش های آنتی ژن سریع را در محل مدرسه به منظور آزمایش نظارتی در صورت شیوع نگهداری  	

خواهند کرد.

بهداشت و نظافت

به دانش آموزان توصیه می شود که مرتباً دست های خود را با آب و صابون بشویند و در صورت لزوم از وسایل محافظت فردی  	

استفاده کنند.

نظافت روزانه بیشتر در مدارس بر روی جاهایی که زیاد لمس می شوند و سایر سطوح سخت، دستگیره درها، کمدها، کلیدهای  	

چراغ و نرده های راه پله ها و مناطق حرکتی تمرکز خواهد داشت.

تهویه

هوای تازه موثرترین شکل تهویه برای به حداقل رساندن خطر انتقال است 	

در طول ماه های گرم تر، از وسایل خنک کننده همراه با روش های تهویه برای تعادل آسایش گرمایی استفاده می شود. 	

تمام فضاهای آموزشی در مدارس دولتی برای حتمی کردن تهویه به میزان مناسب مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز  	

دستگاه های تصفیه هوا فراهم شده است.

در صورت امکان استفاده از فضاهای بیرونی توصیه خواهد شد. 	
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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


ماسک ها

پوشیدن ماسک در صورت امکان برای همه دانش آموزان، کارکنان و دیدار کنندگان، به  ویژه در اماکن سرپوشیده و/یا زمانی  	

که فاصله فیزیکی امکان پذیر نیست، و اگر در معرض COVID-19 قرار گرفته اند، قویاً توصیه می شود.

پوشیدن ماسک برای کارکنان، داوطلبان و سایر کارگرانی که در صورت ابتال به COVID-19 از دانش آموزانی که در معرض  	

خطر بیشتر بیماری جدی هستند، حمایت می کنند، خواه آنها در مدارس برای اهداف خاص، واحدهای پشتیبانی یا کالس های 

معمولی در مدارس باشند، کماکان الزامی است.

دیدار کنندگان

دیدار کنندگان می توانند بدون در نظر گرفتن وضعیت واکسیناسیون شان در مدارس حضور یابند. 	

دیدار کنندگانی که در بعضی موقعیت های پرخطر برای عملیات مدرسه و ارائه برنامه درسی و همینطور کارکنان بهداشت  	

وابسته که برای رفاه دانش آموزان مستقیماً با دانش آموزان ارتباط برقرار می کنند، ممکن است ملزم به پوشیدن ماسک باشند. 

فعالیت ها

ارزیابی خطرات بهداشتی و ایمنی در برنامه ریزی فعالیت ها، از جمله گردشها و کمپ های شبانه ادغام خواهد شد. 	

والدین و مراقبین از خطر قرار گرفتن در معرض آگاه می شوند و باید برای فعالیت های خاصی اجازه دهند. 	

پاسخگویی به وضعیت های محلی

مدارس با تیم مدیریت پرونده سالمت، ایمنی و رفاه کارکنان اداره همکاری خواهند کرد تا به وضعیت های محلی، از جمله  	

شیوع بیماری های ویروسی، واکنش مناسب نشان دهند.

در برخی موارد، مدارس ممکن است به منظور کمک به توقف زنجیره عفونت، اقدامات بیشتری را به طور موقت انجام دهند،  	

از جمله الزامی کردن استفاده از ماسک، به تعویق انداختن یا محدود کردن فعالیت های غیرضروری و هدایت گروه های خاص 

به یادگیری از راه دور.

یادگیری از راه دور

مدارس کماکان به منابع یادگیری دیجیتالی، هدایت  شده و چاپی برای حمایت از دانش آموزانی که نیاز به یادگیری از راه دور  	

دارند، دسترسی دارند.

سرویس مترجم تلفنی

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر لطفاً با مدیر مدرسه خود تماس بگیرید. اگر به یک مترجم نیاز دارید که به شما کمک کند، لطفاً 

با سرویس مترجم تلفنی به شماره 450 131 تماس بگیرید و یک مترجم زبان خودتان را درخواست کنید. شماره تلفنی را که می 

خواهید با آن تماس بگیرید به اپراتور بگویید و اپراتور یک مترجم روی خط خواهد آورد تا به شما در گفتگویتان کمک کند. برای 

این خدمات هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد.

دولت نیوساوت ویلز متعهد است از ادامه فعالیت مدرسه و در عین حال اولویت دادن به 

ایمنی و رفاه دانش آموزان و کارکنان مدرسه اطمینان حاصل کند.
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