ПОРАКА ЗА РОДИТЕЛИТЕ И СТАРАТЕЛИТЕ
Порака за родителите и старателите во градското подрачје на Мелбурн и во Општина Мичел
(Mitchell Shire)
Почитувани родители и старатели,
Како што знаете, Викториската влада издаде значајни соопштенија во врска со аранжманите
за училиштата во Викторија за третото тримесечје (Term 3).
Врз основа на упатството од викторискиот Главен здравствен началник, во викториските
државни училишта во градското подрачје на Мелбурн и во Општина Мичел ќе се
применуваат специфични аранжмани во првата недела од третото тримесечје, како што е
наведено во продолжение. Потоа, од почетокот на втората недела, учениците од
подготвително одделение (Prep) до 10-та година ќе преминат на далечинска (remote) и
флексибилна настава.
Многу е важно да се набележи упатството на викторискиот Главен здравствен дека
училиштата можат да продолжат да работат. Викторискиот Главен здравствен началник
исто така издаде упатство за здравствените мерки што вработените и учениците треба да ги
применуваат, и ние ќе ги спроведуваме тие мерки.
Целта на овие променети аранжмани е да се намали бројот на учениците – и на нивните
родители и старатели – кои се движат низ градското подрачје на Мелбурн и Општина
Мичел, за да се спречи ширењето на коронавирусот (COVID-19).
Меѓутоа, исто така е важно да продолжи наставата лице-в-лице за некои ученици. Тоа се
однесува на учениците во 11-та и 12-та година (и на учениците во 10-та година кои во
наставната програма имаат VCE предмети или VCAL области), бидејќи е важно да им се
овозможи на сите ученици да го продолжат или завршат образованието за повисоки
средношколски квалификации - VCE или VCAL.
Важно е учениците во специјалните училишта да имаат целосен пристап лице-в-лице на
знаењето на учителите и помошниот персонал во тие училишта. Исто така, треба да им
помогнеме на семејствата во кои родителите и старателите не можат да работат од дома, и
на други на кои им е потребна поддршката што ја овозможува наставата во училиште.
Заради пружање на дополнителна сигурност, нашето училиште – како и сите други државни
училишта во градското подрачје на Мелбурн и Општина Мичел – ќе ја проверуваме
температурата на сите ученици на почетокот од училишниот ден. Ако вашето дете има
температура, од вас ќе биде побарано да го земете од училиште.
Новите аранжмани се детално наведени во продолжение.
Понеделник до петок, 13 - 17 јули
Учениците во 11-та и 12-та година, учениците во 10-та година кои изучуваат VCE или VCAL
програми, и учениците запишани во специјални училишта, ќе се вратат во училиште во
понеделник, 13 јули.
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Учениците од подготвително одделение (Prep) до 10-та година нема да доаѓаат во училиште
од понеделник до петок, 13 до 17 јули. Тие денови без ученици ќе им овозможат на нашите
вработени да се подготват за преминувањето на далечинска (remote) и флексибилна
настава од понеделник, 20 јули.
На учениците на кои им е потребна, во текот на оваа недела ќе им обезбедиме програма на
надгледување. Таа програма е за ученици чии родители или старатели не можат да работат
од дома и за кои не можат да бидат направени поинакви аранжмани, како и за ранливи
ученици.
За да ви се помогне при планирањето, ве молиме јавете се на училиштето на вашето дете
ако ви треба таа програма.
Истите овие аранжмани ќе бидат применети во училиштата во градското подрачје на
Мелбурн и во Општина Мичел.
Од понеделник, 20 јули, и натаму
Од понеделник, 20 јули, нашето училиште ќе премине на далечинска и флексибилна
настава. Тоа ќе важи за сите ученици освен за:
• учениците во 11-та и 12-та година и учениците во 10-та година за VCE или VCAL
програми
• учениците запишани во специјални училишта.
Следните ученици можат да дојдат во училишта заради надгледување на лице место, но
исто така ќе следат програма на далечинско учење:
• деца на родители/старатели кои не можат да направат соодветни аранжмани за
надгледување на децата дома, вклучувајќи ги децата на учителите во државните
училишта, од кои се бара да се вратат на работа во училиштата
• ранливи (vulnerable) ученици
• ученици со попреченост кои одбрале да доаѓаат во училиште.
Ќе применуваме аранжмани слични на оние што ги воведовме за далечинска и флексибилна
настава во второто тримесечје.
Министерството има низа опции со кои можете да продолжите да им давате поддршка во
учењето на вашите деца, што се на располагање на интернет-страница Учење од дома
(Learning from Home) на education.vic.gov.au/homelearning.
Најнови информации за коронавирусот (COVID-19) и училиштата има на интернетстраницата на Министерството за образование и обука (Department of Education and Training)
на education.vic.gov.au/coronavirus
Главниот здравствен началник на Викторија потврди дека користењето на маски или
покривки за лице во училиштата од страна на возрасни лица и децата, за сега не се
препорачува. Како што секогаш било случај, учениците кои сакаат да носат маски кога се во
училиште, и кога доаѓаат и си одат од училиште, може слободно да го прават тоа.
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И на крај, ако вие, вашето дете или некој член на семејството имате треска, ви студи или се
потите, кашлате, имате болки во грлото, отежнато дишење, нос што „тече“ или сте го
загубиле осетот за мирис или вкус, треба да се тестирате во објект за тестирање за
коронавирус (COVID-19) и да останете дома.
Тоа е од витално значење за одржување на безбедноста на нашата училишна заедница.
Ако ви требаат повеќе информации од Министерството за здравство и социјални служби
(Department of Health and Human Services), може да ја посетите интернет-страницата
dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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