ለወላጆችና ለኣሳዳጊዎች የተላለፈ መልእክት
በሜልበርን ዋና ከተማና በሚቼል የገጠር ኣካባቢ ለሚኖሩ ነዋሪዎች የተላለፈ መልእክት ።

የተከበራችሁ ወላጆችና ኣሳዳጊዎች,
እንደሚታወቀው በቪክቶሪያ የ3ኛ ወሰነ ትምህርት ኣስመልክቶ እየተደረጉ ስላሉት ማስተካከያዎች የቪክቶሪያ መንግስት በጣም
ጠቃሚ የሆኑ ማሳሰቢያዎች በመስጠት ላይ ይገኛል።
ከቪክቶሪያ የጤና ቢሮ ከፍተኛ ባለስልጣን በተሰጠው ማሳሰቢያ መሰረት፣ የቪክቶሪያ መንግስት በሜልበርን ዋና ከተማና በሚቼል
የገጠር ኣካባቢ ለሚኖሩ ትምህርት ቤቶች በ3ኛው ወሰነ ትምህርት ለ1ኛ ሳምንት የሚያገለግል ልዩ የኣሰራር ዘዴ ተዘጋጅቶ ከዚህ
በታች ቀርቧል። ከ2ኛው ሳምንት ጀምሮ ከመሰናዶ እስከ 10ኛ ክፍል ላሉት ተማሪዎች ደግሞ የርቀትና ተለዋዋጭ/ተጣጣፊ
የትምህርት ዘዴ ይጀምራሉ።
የቪክቶሪያ የጤና ቢሮ ዋና ኃላፊ ያሳወቁት ኣንድ በጣምጠቃሚ ነገር ግን ትምህርት ቤቶች ስራቸውን እንደሚቀጥሉ ነው።
በተጨማሪም የቪክቶሪያ የጤና ቢሮ ዋና ኃላፊ በተማሪዎች፣ በሰራተኞችና በማህበረሰቡ በኩል መወሰድ ስላለባቸው መሰረታዊ
የጤና እርምጃዎች በሚከተለው መልኩ ኣቅርበዋል።
የዚህም ዋና ኣላማ በቪክቶሪያ ዋና ከተማና በሚቼል የገጠር ኣካባቢ መካከል የሚንቀሳቀሱ ተማሪዎች፣ ወላጆችና ኣሳዳጊዎች ቁጥር
በመቀነስ የኮረና ቫይረስ (COVID-19) ስርጭት ለመቀነስ ነው።.
ነገር ግን ኣሁንም ለተወሰኑ ተማሪዎች የፊት ለፊት ትምህርት መቀጠሉ ኣስፈላጊ ነው። ይሄም የ 11ኛ ና 12ኛ እንዲሁም (10ኛ
ክፍል ሆነው የVCE ተማሪዎች ወይም በማስተማሩ መርሃ ግብር ያሉ የVCAL ቅርንጫፎች) ያጠቃልላል። ይህም የሚሆንበት
ዋና ምክንያት ተማሪዎቹ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለመከታተልና ለማጠናቀቅ ብሎም VCEም ሆነ የVCAL የምስክር
ወረቀታቸውን ለማግኘት ስለሚያስችላቸው ነው።
በልዩ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ባለው የፊት ለፊት የማስተማር ስልት ከኣስተማሪዎች የሚገኘውን እውቀትና
ከሰራተኞች የሚገኘውን የተሟላ ድጋፍ እንዲያገኙ የሚያስችል በጣም ጠቃሚ ዘዴ ነው።በተጨማሪም ከቤት ውስጥ ሆነው
መስራት ለማይችሉ ቤተሰቦችና ሌሎች ትምህርት ቤት ሂደው መማር ለሚፈልጉ ይህንን ድጋፍ ለመስጠት እንፈልጋለን።
በቪክቶሪያ ዋና ከተማና በሚቼል የገጠር ኣካባቢ ያሉት ትምህርትቤቶች ተጨማሪ የጤና ዋስትና ለመስጠት እንዲያስችል በየቀኑ
ለያንዳንዱ ተማሪ ሙቀት የመለካት ስራ እንሰራለን። የልጅዎ የሙቀት መጠን ከፍ ብሎ ከተገኘ መጥተው ልጅዎትን እንዲወስዱት
ይጠየቃሉ።
ኣዲሱ ኣሰራር እንዴት እንደሆነ የሚገልፅ ፅሁፍ ከታች ያገኛሉ።

ከሃምሌ ሰኞ 13 ቀን – እስከ ዓርብ ሃምሌ 17 ቀን
የ11ኛና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ፣ VCE ወይም VCAL የሚማሩ የ10 ክፍል ተማሪዎች ፣ እንዲሁም በልዩ ትምህርት ቤት
የተመዘገቡ ተማሪዎች ሰኞ ሃምሌ 13 ቀን ላይ ይመለሳሉ።
ከሃምሌ ሰኞ 13 – ሃምሌ ዓርብ 17 ቀን ከመሰናዶ እስከ 10ኛ ክፍል ላሉት ተማሪዎች ከትምህርት ነፃ ቀናት ናቸው። በነዚህ
ቀናት ደግሞ ኣስተማሪዎች ከሰኞ ሃምሌ 20 ጀምሮ በርቀትና በተለዋዋጭ ትምህርት ፕሮግራም ለሚማሩ ተማሪዎች
የሚያዘጋጁትን ትምህርት እንዲያዘጋጁ የረዳቸዋል።
በዚህ ሳምንት በትምህርት ቤት ውስጥ ክትትል ለሚፈልጉ ተማሪዎች መስጠት እንችላለን። ይህ ፕሮግራም
ወላጆቻቸው/ኣሳዳጊዎቻቸው ከቤት ውስጥ ሆነው መስራት ለማይችሉና ሌላ ኣማራጭ ለሌላቸው እንዲሁም ለኣደጋ ተጋላጭ
ለሆኑ ተማሪዎች ክፍት ነው።
እቅድ ለማዘጋጀት እንዲረዳን፤ ይህን ኣገልግሎት የምትፈልጉ ከሆነ ወደ ትምህርት ቤቱ በመደወል ልትነግሩን ይገባል።

ተመሳሳይ ኣሰራር በሜልበርን ዋና ከተማና በሚቼል የገጠር ኣካባቢ ይኖራል።
ከሃምሌ ሰኞ 20 ቀን ጀምሮ
ከሓምሌ ሰኞ 20 ቀን ጀምሮ ትምህርት ቤታችን ወደ ርቀትና ተለዋዋጭ የትምህርት ፕርፕግራም ይሸጋገራል ። ይህም ከዚህ
ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ተማሪዎች በስተቀር ለሁሉም ይሆናል።
•

የ11ኛና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ፣ VCE ወይም VCAL የሚማሩ የ 10 ክፍል ፕሮግራም ተማሪዎች

•

በልዩ ትምህርት ቤት ለተመዘገቡ ተማሪዎች

ቀጥሎ የተዘረዘሩት ተማሪዎች ትምህርት ቤት ውስጥ ክትትል እየተደረገላቸው ይማራሉ፤ ነገር ግን ኣስፈላጊ ከሆነ የርቀት ትምህርት
ፕሮግራምም ሊከታተሉ ይችላሉ።
•

ወላጆቻቸው/ኣሳዳጊዎቻቸው ከቤት ሆነው ልጆቻቸውን መከታተል ለማይችሉና ሌላ ኣማራጭ ለሌላቸው ፤ ለምሳሌ
ወላጆቻቸው ወደ ስራ የተመለሱባቸው የኣስተማሪ ልጆች

•

ለኣደጋ ተጋላጭ የሆኑ ተማሪዎች

•

የኣካል መጉደል ያለባቸውና ትምህርት ቤት ሄደው መማር ለሚፈልጉ፤

ባለፈው 2ኛ ወሰነ ትምህርት የርቀትና ተለዋዋጭ የትምህርት መርሃ ግብር ሲከታተሉ ለነበሩትም ኣሁንም ተመሳሳይ ኣሰራር
እንከተላለን።
መምሪያው ልጆቻችሁን ለማስተማር የሚያግዙ የተለያዩ ኣማራጮችን ያዘጋጀ ስለሆነ
በeducation.vic.gov.au/homelearning. ድረ ገፅ ላይ ከቤት መማር / Learning from Home በሚለው ርእስ
ላይ ታገኙታላችሁ።
ስለ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) እና ትምህርት ቤቶች የሚል በትምህርትና ስልጠና መምሪያ / Department of
Education and Training ቀጥሎ ባለው ድረገፅ ላይ ይመልከቱ።education.vic.gov.au/coronavirus

የቪክቶሪያ የጤና ቢሮ ዋና ሃላፊ በትምህርት ቤት ያሉት ተማሪዎችም ሆኑ ህፃናት ጭምብል ወይም መሸፈኛ ማድረግ
እንደማይመከር ኣረጋግጠዋል።
ሁልጊዜም እንደሚሆነው ጭምብል ማድረግ እንፈልጋለን ለሚሉ ግን ኣሁንም ይችላሉ።
በመጨረሻም እርስዎ፣ ልጅዎ ወይም የቤተሰብዎ ኣባል የሆነ ሰው እንደ ትኩሳት፣ ብርድ ብርድና ማላብ፣ ማሳል፣የጉሮሮ መቁሰል፣
የትንፋሽ ማጠር፤ የንፍጥ መውረድ፤ የማሽተት ወይም የመቅመስ ስሜት ማጣት የመሳሰሉ ምልክቶች ከታዩባችሁ ወዲያውኑ ወደ
ኮረና ቫይረስ (COVID-19) የምርመራ ማእከል በምሄድ እንድትመረመሩና እቤታችሁ እንድትቀመጡ እናሳስባለን።
የትምህርት ቤታችን ማህበረሰብ ጤንነት ለመጠበቅ ይህ በጣም ኣስፈላጊ ነገር ነው።.
ተጨማሪ መረጃ የሚፈልጉ ከሆነ በጤናና ሰብኣዊ ኣገልግሎት መምሪያ / Department of Health and Human
Services ድረ ገፅ dhhs.vic.gov.au/coronavirus ይመልከቱ።

