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COVID-19 updated advice

COVID-19  اطالعات به روز در باره

اداره بهداشت NSW Health NSW در تاریخ 14 آگوست 2020 آگاهینامه جدیدی را در رابطه با COVID-19 برای 

مدارس صادر کرد که روش عملکرد مدرسه شما را تغییر می دهد. 

1.   کودکانی که با عالئمی شبیه آنفلوآنزا مریض هستند، حتی اگر عالئم خفیف باشند، باید در خانه بمانند. کودکانی 

که در مدرسه مریض می شوند در اتاق بیمار نگهداری شده و ترتیبی داده خواهد شد که از مدرسه برداشته شوند.

اداره بهداشت NSW درخواست کرده است که هر کس ناخوش است یا حتی عالئم خفیف شبه آنفلوآنزا 	 

را دارد ترتیبی بدهد که از طریق پزشک محلی خود یا در یکی از کلینیک های COVID-19 آزمایش بدهد 

.COVID-19 clinics

دانش آموزان و کارمندانی که عالئم شبه آنفلوآنزا دارند باید یک کپی از نتیجه منفی آزمایش COVID-19 ارائه 	 

بدهند تا اجازه بازگشت به مدرسه به ایشان داده شود.

2.  به منظور محدود کردن تماسهای نزدیک، دانش آموزان برای همه فعالیت های آموزشی در مدرسه شان، تا آنجا که 

ممکن است، در گروههای خودشان باقی خواهند ماند )یعنی کالس، گروه سال، یا مرحله(.

3.  دیدارهای غیر ضروری از مدرسه مجاز نیستند. اگر مایلید در مدرسه با یک معلم یا کارمند صحبت کنید باید به 

مدرسه تلفن بزنید و وقت مالقات بگیرید. این مالقات یا به صورت تلفنی یا کنفرانس ویدئویی انجام خواهد شد.

4.  فعالیت های مشترک با مدارس دیگر باید در داخل جامعه یا منطقه محلی باقی بمانند. کارناوالهای ورزشی یا 

فعالیت های مشابه شامل اجتماعات بزرگی که بیش از دو مدرسه در آن شرکت می کنند مجاز نیستند.

5.  آوازخوانی های گروهی )گروههای کر( و / یا سایر فعالیت های آوازخوانی، و همینطور استفاده از سازهای بادی در 

موقعیت های گروهی مجاز نیستند. ترتیبات ویژه ای برای دانش آموزان گواهینامه دبیرستان ارشد )HSC( داده شده 

است.

6.  دانش آموزان Year 11  و Year 12 که دروس HSC را تمام می کنند می توانند در کالسها / فعالیت های مربوط به 

 Year 11 دروسشان که فقط در پردیسهای دیگر موجود است شرکت کنند. سایر دانش آموزان از جمله دانش آموزان

که دروس HSC را تمام نمی کنند نباید در باقیمانده ترم 3 به پردیسهای دیگر بروند. برنامه های TAFE و سایر 

برنامه ای VET می توانند ادامه یابند.

اگرچه برنامه های راهنمایی کودکستان برای سال 2021 هنوز متوقف مانده است، پیشنهادات مفیدی از طریق  

department’s website در دسترس است. این پیشنهادات دانش آموزان را برای انتقالشان به کودکستان پر هیجان و 

مشتاق نگه می دارند.

برای دریافت اطالعات بیشتر در باره این تغییرات از مدرسه تان وقت مالقاتی بگیرید.

سرویس مترجم تلفنی

اگر اطالعات بیشتری الزم دارید لطفاً به مدیر مدرسه تان تلفن بزنید. اگر مترجم الزم دارید که در مورد پرسشتان 

کمک کند لطفاً به سرویس مترجم تلفنی، شماره 450 131 تلفن بزنید و یک مترجم زبان خودتان را درخواست کنید. 

این خدمت برای شما رایگان خواهد بود.
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https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/cho-advice-education.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/teaching-at-home/early-learning-resources/kindergarten-orientation-and-transition-2020-21

