ንወለድን ኣለይትን ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ
ኣብ ሜልበርን ዋና ከተማን ኣብ ሃገረሰባት ሚቼል ንዝነብሩ ነበርቲ ዝተመሓላፈ መልእኽቲ

ዝኸበርኩም ወለድን ኣለይትን
ከምቲዝፍለጥ ኣብ ቪክቶሪያ ናይ3ይ ወሰነ ትምህርት ኣመልኪቱ ዝግበሩ ዘለዉ ምምዕራራያት መንግስቲ ቪክቶሪያ ኣገዳሲ ዝኾኑ
ሓበሬታትት ኣብ ምሃብ ይርከብ።
ብመሰረት ላዕለዋይ ናይ ጥዕና ባዓል መዚ ቪክቶሪያ ዝተዋህበ ሓበሬታ፤ መንግስቲ ቪክቶሪያ ኣብ ዋና ከተማ ሜልበርን ኣብ
ሃገረሰባት ሚቼል ንዘለዉ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ 3ይ ወሰነ ትምህርቲ 1ይ ሰሙን ዝምረሐሉ ፍሉይ ኣሰራርሓ ተዳሊዩ ኣብ ታሕቲ
ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ መበል 2ይ ሰሙን ካብ ምድላው ክሳብ 10ይ ክፍሊ ንዘለዉ ተማሃሮ ናይ ርሕቐትን ተዓፃፃፊ መደብ ትምህርቲ
ክጅመር ኢዩ።
ሓደ ክፍለጥ ዝግቦኦ ኣገዳሲ ነገር ግና ላዕለዋይ ባዓል መዚ ጥዕና ቪክቶሪያ ከምዘፍለጦ ፤ ኣብያተ ትምህርቲ ስሩዕ ተግባራተን
ከምዝቕፅላ ኢየን። ብተወሳኺ እዞም ላዕለዋይ ናይ ጥዕና ባዓል መዚ ቪክቶሪያ ብተማሃሮ ብሰራሕተኛታትን በቲ ናይቲ ከባቢ
ማሕበረሰብ ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግቦኦም መሰረታዊ ስጉምትታት በዚ መልክዕዚ ኣቕሪቦሞ’ለዉ።
ቀንዲ ዕላማ ናይዞም ስጉምትታት እዚኣቶም’ውን ካብ ዋና ከተማ ቪክቶሪያ ናብ ሃገረሰባት ሚቼል ዝንቀሳቐሱ ተማሃሮ፣ ወለድን
ኣለይትን ቁፅሪ ብምንካይ ምልባዕ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ንምንካይ ኢዩ።.
ይኹንምበር ንዝተወሰኑ ተማሃሮ ናይ ገፅ ንገፅ ትምህርቲ ምቕፃል ኣገዳሲ ኢዩ። እዚውን ናይ መበል 11ን 12ን ከምኡ’ውን (10ይ
ክፍሊ ኮይኖም ናይ VCE ተማሃሮ ዝኾኑ ወይ ካኣ ኣብ መርሃ ግብሪ VCAL ንዘለዉ ጨንፈራት) ዘጠቓልል ኢዩ። እዚ ዝኾነሉ
ቀንዲ ምኽንያት’ውን እቶም ተማሃሮ ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቶም ንኽከታተሉን ንኽውድኡን ብኡ ኣቢሉውን ናይ VCE ኮነ
ናይ VCAL ምስክር ወረቐቶም ንምርካብ ስለዘኽእሎም ኢዩ።
ኣብ ፍሉይ ኣብያተ ትምህርትታት ዝማሃሩ ተማሃሮ በቲ ዘሎ ናይ ገፅ ንገፅ ናይ ምምሃር መገዲ፤ ተማሃሮ ብቑዕ ፍልጠት ካብ
መማህራኖም፤ ዝተማለአ ደገፍ ድማ ካብ ናይ ግልጋሎት ወሃብቲ ሰራሕተኛታቶም ንኽረኽቡ ዘኽእል ጠቓሚ ኣሰራርሓ ኢዩ።
ብተወሳኺ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ንዘይኽእሉ ስድራቤታትን ካልኦት ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ክመሃሩ ንዝደልዩ
ተማሃሮውን ክንሕግዞም ንደሊ ኢና።
ኣብ ዋና ከተማ ሜልበርን ኣብ ሃገረሰባት ሚቼል ንዘለዉ ኣብያተ ትምህርትታት ተወሳኺ ውሕስና ጥዕና ንምሃብ በብማዓልቱ
ናይ እንሕድሕዱ ተማሃራይ ረስኒ ክንዕቅን ኢና። ናይ ወድኹም ረስኒ ካብ መጠን ንላዕሊ እንድሕር ወሲኹ ናብ ቤት ትምህርቲ
መፂእኩም ወድኹም ንኽትወስዱ ክንሓተኩም ኢና።
ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ዝሕብር ፅሑፍ ትሕት ኢልኩም ክትረኽቡዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ካብ ሰኑይ ዕለት 13 ሓምለ– ዓርቢ ዕለት 17 ሓምለ
ካብ መበል 11ን 12ን ክፍሊ ፣ ናይ VCE ን VCAL ተማሃሮ፤ ከምኡውን ኣብ ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ዝተመዝገቡ ተማሃሮ
ሰኑይ ዕለት 13 ሓምለ ክምለሱ ኢዮም።
ካብ ሰኑይ ዕለት 13 ሓምለ – ዓርቢ ዕለት 17 ሓምለ ካብ ምድላው እስካብ 10ኛይ ክፍሊ ዘለዉ ተማሃሮ ካብ ትምህርቲ ነፃ
ኢዮም። መማህራን ግና ካብ ሰኑይ ዕለት 20 ሓምለ ጀሚሮም ብርሕቐትን ብተዓፃፃፍን መርሃ ግብሪ ንዝመሃሩ ተማሃሮ መደብ
ትምህርቲ ንምድላው እዚ ጊዜ’ዚ ክጥቀሙሉ ኢዮም።

ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም ክትትል ንዝደልዩ ተማሃሮ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና። እዚ መደብ
ወለዶም/ኣለይቶም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ንዘይኽእሉ፣ ካሊእ ኣማራፂ ንዘይብሎምን ንሓደጋ ዝተቓልዑ ተማሃሮ
ዝተመዓራረየ ኢዩ።
ትልሚ ንምድላው ንኽሕግዘና ደለይቲ ግልጋሎት ናብ ቤት ትምህርቲ ደዊልኩም ክትሕብሩልና ይግባእ፡
ተመሳሳሊ ኣሰራርሓ ኣብ ዋና ከተማ ሜልበርንን ኣብ ሃገረሰባትሚቼልን ይርከብ ኢዩ።
ካብ ሰኑይ ዕለት 20 ሓምለ ጀሚሩ
ካብ ሰኑይ ዕለት 20 ሓምለ ጀሚሩ ቤት ትምህርትና ናብ ናይ ርሕቐትን ተዓፃፃፊ መርሃ ግብሪ ክሰጋገር ኢዩ። እዚ ማለትውን
ካብዞም ስዒቦም ዝተዘርዘሩ ተማሃሮ ወፃኢ ኣብ ኩሎም ተማሃሮ ክካየድ ኢዩ።
•

ናይ መበል 11ን 12ን ክፍሊ ተማሃሮ ፣ VCE ወይ ድማ VCAL መርሃ ግብሪ ንዝመሃሩ ናይ 10 ክፍሊ ተማሃሮ።

•

ኣብ ፍሉይ ብኤት ትምህርቲ ንዝተመዝገቡ ተማሃሮ።

ስዒቦም ዝተዘርዘሩ ተማሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትትል እንዳተገብረሎም ክመሃሩ ኢዮም። ይኹን እምበር ኣድላይ እንድሕር
ኮይኑ መደብ ርሕቐት ትምህርቲ’ውን ክከታተሉ ይኽእሉ ኢዮም።
•

ወለዶም ወይ ኣለይቶም ኣብ ገዛ ኮይኖም ደቆም ክከታተሉ ንዘይኽእሉን ካሊእ መማረፂ ንዘይብሎምን፤ ንኣብነት
ወለዶም ናብ ስራሕ ዝተመለሱዎም ደቂ መማህራን

•

ንሓደጋ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ተማሃሮ

•

ምጉዳል ኣካል ዘለዎምን ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ምምሃር ንዝደልዩን።

ኣብ ዝሓለፈ መበል 2ይ ወሰነ ትምህርት ናይ ርሕቕትን ተዓፃፃፊ መደብ ትምህርቲ ክመሃሩ ንዝፀንሑ ሎሚ’ውን ተመሳሳሊ
ኣሰራርሓ ክንቅፅል ኢና።
እቲ መምርሒ ደቅኹም ንምስትምሃር ክሕግዙኹም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ስለዘዳለወ ኣብ
education.vic.gov.au/homelearning. መርበብ ሓበሬታ ከይድኩም ካብ ገዛ ምምሃር/Learning from Home ኣብ
ዝብል ርእሲ ክትረኽቡዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ብዛዕባ ኮረና ቫይረስን (COVID-19) ቤት ትምህርትን ብዝብል ርእሲ ኣብ መምርሒ ትምህርትን ስልጠናን / Department
of Education and Training ቀፂሉ ኣብ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ረኣዩ። education.vic.gov.au/coronavirus

ላዕለዋይ ብዓል መዚ ቢሮ ጥዕና ቪክቶሪያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ተማሃሮን ህፃናትን መዐመም/መሸፈኒ ክገብሩ
ከምዘይምከር ኣረጋጊፆም።
ከምቲ ኩሉ ጊዜ ዘጋጥም ግና ገለ ገለ ተማሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱን ክምለሱን ፣ ከምኡውን ኣብ ቤት ትምህርቲ
ኣብዝፀንሑሉ እዋን ክንገብር ንደሊ ኢና ንዝብሉ ሎሚ’ውን ክገብሩ ይኽእሉ ኢዮም።
ኣብ መወዳእታ ንስኹም፣ ወድኹም፣ ወይ ዝኾነ ኣባል ስድራ ቤትኩም ከም ረስኒ፣ ምቁራር፣ ምርሃፅ፣ ምስዓል፣ ምቑሳል ጎሮሮ፣
ምውራድ ንፋጥ፣ ናይ ጣዕሚ ይኹን ናይ ጨና ስምዒት ምጥፋእን ዝኣመሰሉ ምልክታት እንድሕር ተራእዩኩም ሽዑ ንሽዑ ናብ
ማእኸል መመርመሪ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ብምኻድ ተመርመሩ፤ ኣብ ገዛኹምውን ኮፍ በሉ።
ናይ ቤት ትምህርትና ማህበረሰብ ጥዕና ንምሕላው እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ኢዩ።
ተወሳኺ መረዳእታ እንድሕር ደሊኹም ኣብ ናይ መምርሒ ጥዕናን ሰብኣዊ ግልጋሎት / Department of Health and
Human Services መርበብ ሓበሬታ ኣብ dhhs.vic.gov.au/coronavirus ረኣዩ።

