EBEVEYNLERE VE BAKICILARA MESAJ
Melbourne Anakenti ve Mitchell Shire'daki ebeveynlere ve bakıcılara mesaj
Sayın ebeveynler ve bakıcılar:
Bildiğiniz gibi, Victoria Hükümeti Victoria okullarının 3’üncü Dönemi için olan düzenlemeler ile ilgili
olarak bazı önemli duyurular yaptı.
Victoria Baş Sağlık Görevlisinin tavsiyesine dayanarak, Melbourne Anakenti ve Mitchell Shire’da
bulunan Victoria Hükümeti okullarında 3’üncü Dönemin 1’inci haftası için aşağıda belirtilen
düzenlemeler yer alacaktır. Okullar daha sonra 2’inci haftanın başından itibaren Hazırlıktan
10’uncu sınıfa kadar olan öğrenciler için uzaktan ve esnek öğrenime geçecektir.
Victoria Baş Sağlık Görevlisinin okulların çalışmaya devam edebileceği yönündeki tavsiyesini
belirtmek çok önemlidir. Victoria Baş Sağlık Görevlisi ayrıca personel ve öğrenciler tarafından
alınması gereken sağlık önlemleri hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır ve biz de bunları takip
edeceğiz.
Bu değiştirilen düzenlemelerin amacı, koronavirus (COVID-19). Yayılmasını azaltmak için
Melbourne Anakenti ve Mitchell Shire arasında hareket eden bu öğrencilerin - ve onların
ebeveynleri veya vasilerinin - sayılarını azaltmaktır.
Bununla birlikte, bazı öğrenciler için yüz yüze öğretimin sürdürülmesi de önemlidir. Buna, tüm
öğrencilerin VCE veya VCAL gibi üst düzey lise sertifikası eğitimini sürdürmelerine veya
tamamlamalarına olanak sağlamanın önemi nedeniyle 11 ve 12’inci Sınıf öğrencileri (ve öğrenim
programında VCE çalışmaları veya VCAL başlığı olan 10’uncu Sınıf öğrencileri) dahildir.
Uzman okullardaki öğrencilerin, bu okullardaki öğretmenlerin ve destek personelinin uzmanlığına
yüz yüze ortamlarda tam olarak erişmesi önemlidir. Ayrıca ebeveynlerin ve bakıcıların evden
çalışamadığı aileleri ve okulda eğitimin sağladığı desteğe ihtiyaç duyan diğer aileleri de
desteklememiz gerekir.
Daha fazla güvence sağlamak için, okulumuz, Melbourne Anakenti ve Mitchell Shire'daki diğer tüm
devlet okullarıyla birlikte, günün başlangıcında tüm öğrencilerin ateşini kontrol edecektir
Çocuğunuzun ateşi varsa, kendisini okuldan almanız istenecektir.
Yeni düzenlemeler aşağıda ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
13 Temmuz Pazartesi - 17 Temmuz Cuma arası
11 ve 12’inci Sınıflardaki öğrenciler ve VCE çalışmaları veya VCAL başlığı olan 10’uncu Sınıf
öğrencileri ile uzman okullara kayıtlı öğrenciler 13 Temmuz Pazartesi günü okula döneceklerdir.
13 Temmuz Pazartesi - 17 Temmuz Cuma arası Hazırlık sınıfından 10’uncu sınıfa kadar öğrencisiz
günlerdir. Bu öğrencisiz günler personelimize 20 Temmuz Pazartesi gününden itibaren uzaktan ve
esnek öğrenime geçişe hazırlık yapma olanağı sağlayacaktır.
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Bu hafta içinde ihtiyacı olan öğrenciler için okulda gözetim programı sağlayacağız. Bu program,
ebeveynleri/bakıcılarının evden çalışamadığı ve başka hiçbir düzenleme yapılamayan öğrenciler
ve savunmasız öğrenciler için kullanılabilir.
Bu programa ihtiyacınız varsa, planlamamıza yardımcı olmak için lütfen okulunuzla temas kurun.
Bu düzenlemelerin aynısı Melbourne Anakent ve Mitchell Shire genelindeki okullarda da
yapılacaktır.
20 Temmuz Pazartesi gününden itibaren
Okulumuz 20 Temmuz Pazartesi gününden itibaren uzaktan ve esnek öğrenime geçecektir. Bu,
aşağıdakiler dışındaki tüm öğrenciler için geçerlidir:
• 11 ve 12’inci Sınıf öğrencileri ve VCE veya VCAL programlarındaki 10’uncu sınıf öğrencileri
• uzman okullara kayıtlı öğrenciler
Aşağıdaki öğrenciler okulda gözetim için okula gidebilmekle birlikte uzaktan öğrenme programını
da alacaklardır:
• devlet okullarındaki çalışmalarına geri dönmeleri gereken öğretmenlerin çocukları da dahil
olmak üzere, evde çocuklarını denetlemek için uygun düzenlemeleri yapamayan
ebeveynlerin/bakıcıların çocukları
• savunmasız öğrenciler
• okula gitmeyi seçen engelli öğrenciler.
Uzaktan ve esnek öğrenim için uygulamaya koyduğumuz düzenlemelerin benzerlerini 2’inci
Dönemde de izleyeceğiz.
Bakanlık, öğrencilerinizi öğrenimlerinde desteklemeye devam etmeniz için
education.vic.gov.au/homelearning adresindeki Evden Eğitim (Learning from Home) internet
sitesinde çeşitli seçenekler bulundurmaktadır. .
Koronavirus (COVID-19) ve okullar hakkında en son bilgiler Eğitim ve Öğrenim Bakanlığı
(Department of Education and Training) internet sitesindedir: education.vic.gov.au/coronavirus
Victoria Baş Sağlık Görevlisi, şu anda okullarda yetişkinler veya çocuklar tarafından yüz maskesi
kullanımı veya yüzün örtülmesinin tavsiye edilmediğini doğrulamıştır. Her zaman olduğu gibi,
okulda ve okula gidip gelirken yüz maskesi takmak isteyen öğrenciler bunu yapabilir.
Ve, son olarak bir hatırlatma, çocuğunuzda, ya da bir aile üyesinde ateş, titreme veya terleme,
öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, burun akıntısı, koku veya tat kaybı belirtileri olursa bir
koronavirus (COVID-19) test yerinde test yaptırmanız ve evde kalmanız gerekir.
Bu, okul toplumumuzun güvenliğini sağlamak için hayati önem taşımaktadır.
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'ndan (Department of Health and Human Services) sağlık
bilgileri almak istiyorsanız, dhhs.vic.gov.au/coronavirus internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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