ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) መረጃና ትምህርት
ቤቶች – ለወላጆችና ተማሪዎች መረጃ
ሁሉም የአውስትራሊያ መንግሥታት – ፈደራል፣ አስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ – የትምህርትን ጠቃሚነት ግምት ውስጥ በማስገባት የ COVID-19
ወረርሽኝ በሚኖርበት ጊዜ በተማሪዎች መማር ላይ ድጋፍ ለማድረግ ወስኗል።
የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ መንግሥታት እና መንግሥታዊ ያልሆነ ክፍል ባለስልጣናት ላላቸው ትምህርት ቤት ለመቆጣጠርና ለአሰራር ተልእኮ
ውሳኔ የማካሄድ ሃላፊነት አላቸው። በአካባቢዎ ስላሉ ትምህርት ቤቶች እንዴት ለ COVID-19 ምላሽ ስለሚሰጡ የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ
በመጀመሪያ ለርስዎ ትምህርት ቤት ማነጋገር፤ ከዚያም ከርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ መንግሥታት ከዚህ በታች የቀረበን ምክር መከተል።
ለአስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ መንግሥት የትምህርት ማገናኛ ድረገጾች ክዚህ በታች ይገኛል:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
የአስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ መንግሥታት በትምህርት ቤቶች ውስጥ ስለ COVID-19 እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ በተካሄዱ ውሳኔዎች ላይ
በኤክስፐርት፤ በሀላፊ፤ በአገር አቀፍና አስተዳደር ግዛት በተመሰረተ የጤና ጥበቃና ትምህርት አማካሪ በኩል ያለማቋረጥ መነገር እንዳለበት
መንግሥታት ተስማምተዋል።

በትምህርት ቤቶች ውስጥ ሊከሰት የሚችልን የCOVID-19 ቫይረስ መተላለፍ መቀነስ
በትምህርት ቤቶች ውስጥ ሊከሰት ስለሚችል የ COVID-19 ቫይረስ ስርጭትን ለመቀነስ በተመለከተ በቀን 24 April 2020 ዓ.ም የአውስትራሊያ
ጤና መከላከያ ዋና ተዋናይ ኮሚቴ (AHPPC) ስለጤና ምክር health advice አውጥቷል። ይህ ተግባራዊ የሆነ መመሪያና ምክር የተዘጋጀው
ከህጻናት፤ ወላጆች፤ አስተማሪዎችና ድጋፍ ሰራተኞች ጋር ግንኙነት ላላቸው የትምህርት ቤት መሪዎች ሲሆን ምንም እንኳን የኮሮና ቫይረስ (COVID19) ሲነጻጸር አነስተኛ ቢሆንም ነገር ግን በ(COVID-19) ወረርሽኝ ጊዜ በትምህርት ቤቶች ውስጥ በበለጠ ሊከሰት የሚችልን COVID-19 ቫይረስ
ስርጭት ለመቀነስ ነው።
ግምት ውስጥ ለማስገባት የሚካተት ማጠቃለያ ነገሮች:
•

ለወላጆች: ልጅዎ ከታመመ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ የለባቸውም። በቤት ውስጥ ማቆየት እንዳለብዎት እና ከሌሎች እርቀው እንዲቆዩ ማድረግ
አለብዎ። ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ማለት ልጆችዎን በሚያደርሱበትና በሚወስዱበት ጊዜ ከሌሎች ወላጆችና አስተማሪዎች ጋር ያለን አካል
እርቀት መጠበቁን ያስተውሉ።

•

ለህጻናት: ህመም ከተሰማችሁ ለእናንተ ወላጅ፤ አሳዳጊ ወይም አስተማሪ መናገር።

•

ለአስተማሪዎች: ካመመዎት ወይም በቀላሉ በሚጠቃ ሰው ምደባ ላይ ከሆኑ ወደ ሥራ አለመምጣት።

•

ለሁሉም ጐልማሳዎች: በትምህርት ቤት አካባቢ ላይ ከፍተኛ የመተላለፍ ችግር ያለው በጎልማሶች መካከል ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ
አስተማሪዎችና ወላጆች በተቻለ መጠን በመካከላቸው ያለን አካል እርቀት መጠበቁ በጣም ጠቃሚ ነው።
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ንጽህና/ሃይጂን
ተማሪዎችን ማሳሰብ ያለበት:
•

ብዙጊዜ እጃቸውን በሳሙናና በውሃ መታጠብ፤ ይህም ከመመገብ በፊትና በኋላ እንዲሁም ሽንት ቤት ከተጠቀሙ በኋላ ያካተተ

•

የእጅ ማጽጃ ሳኒቲዘርን መጠቀም።

•

በሚስሉበት ጊዜ በክንድዎ ላይ ወይም በለስላሳ ወረቀት ቲሹ ማድረግ (እበጆችዎ ላይ አለማድረግ)።

•

የተጠቀሙበትን ለስላሳ ወረቀት ቲሹዎች ወደ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ማስገባትና በቀጥታ እጆችዎን መታጠብ።

•

አፍዎን ወይም ፊትዎን ላለመንካት መሞከር።

•

ከሌሎች ሰዎች ጋር አለመተቃቀፍ ወይም በእጅ አለመጨባበጥ።

•

በርስዎና በሌሎች መካከል ያለን እርቀት ከበፊቱ የበለጠ ክፍተት ቦታ እንዲኖር መሞከር።

•

በሰልፍ ላይ መቆምን ማስወገድ።

•

የጭንቀት ስሜት ካለብዎ ለሌሎች ማሳወቅ።

ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ቅንጅትና በዩኒቨርሲቲ ፍቃድ ማግኘት
በቀን 7 April 2020 ዓ.ም የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ትምህርት ሚኒስተሮች እንደተስማሙት፤ ይህም የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች (የ12ኛ
ክፍል ተማሪዎች) በዚህ ዓመት ለከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ምስክር ወረቀት እንደሚያገኙና ታዲያ በዚህ ምስክር ወረቀት ለዩኒቨርስቲ፤ ለበለጠ
ትምህርትና የሥራና ሰራተኛ መገልገያ እንዲሆን ይጠቅማል።

በአገር አቀፍ ለማንበና መጻፍ እንዲሁም ለቁጥር ትምህርት ግምገማ መርሃ ግብር (NAPLAN)
በቀን 20 March 2020 ዓ.ም የትምህርት ሚኒስተሮች እንደወሰኑት በ2020 ዓ.ም የ NAPLAN እንደማይካሄድ ነው። የ NAPLAN እንዲካሄድ
የታቀደው ከቀን 12 እስከ 22 May 2020 ዓ.ም ባለው ጊዜ እንደነበር ነው።
በ 2020 ዓ.ም ውስጥ ለ NAPLAN መርሃ ግብር ሥራ እንዳይቀጥል ውሳኔ የተወሰደው ለትምህርት ቤት መሪዎች፤ አስተማሪዎች እና ድጋፍ ሰራተኞች
ለመርዳት ሲሆን ታዲያ በተማሪዎች ደህንነት እና በትምህርት ቀጣይነት ላይ ትኵረት እንድያደርጉ ስለሚረዳ ነው።
NAPLAN በአገር አቀፍ የሚካሄድ ግምገማ ሲሆን ይህም የተማሪዎችን ችሎታ በሶስት መስኮች ትምህርት—በመጻፍ፣ ማንበብ እና በቋንቋ ስምምነት
ልምድ (ፊደላት፣ ሰዋሰውና ስርአተ ነጥቦች) — እንዲሁም የቁጥር ትምህርት ላላቸው ችሎታ ለመለየት ፈተና ያካሂዳል። በሁሉም አስተዳደር ግዛትና
ተሪቶርይ ባሉት ትምህርት ቤቶች በየዓመቱ ግንቦት/May ወር ከ 2008 ዓ.ም ጀምሮ የ NAPLAN መርሃ ግብር ተካሂዷል።
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