معلومات عن كورونا فيروس
) (COVID-19والمدارس  -معلومات لآلباء
والطالب
تعترف الحكومات األسترالية جميعها  -الفيدرالية والوالية واألقليم  -بأهمية التعليم وتلتزم بدعم تعلم الطالب طوال فترة الوباء
المتفشي .COVID-19
تتحمل حكومات الواليات واألقليم وسلطات القطاع غير الحكومي مسؤولية إدارة واتخاذ القرارات التشغيلية لمدارسهم .وللحصول
على معلومات بخصوص كيفية استجابة المدارس في منطقتك لـ COVID-19يرجى االتصال بمدرستك مبدأيا ،واتبع النصائح
المقدمة من حكومة الوالية أو اإلقليم .تجدون أدناه روابط لمواقع التعليم الحكومية على مستوى الواليات واألقاليم:
إقليم العاصمة األسترالية
نيو ساوث ويلز
اإلقليم الشمالي
كوينزالند
جنوب استراليا
تسمانيا
فيكتوريا
غرب استراليا
اتفقت حكومات الواليات واألقاليم على أن القرارات المتعلقة بكيفية االستجابة لـ  COVID-19في المدارس يجب أن تكون تبعا
لالستشارة المستمرة من قبل الخبراء والمسئولين في مجال الصحة العامة والتعليم على مستوى الوالية وعلى المستوى القومي.

الحد من المخاطر المحتملة النتقال  COVID-19في المدارس
في  24أبريل  ، 2020أصدرت اللجنة الرئيسية لحماية الصحة األسترالية ) (AHPPCنصيحة صحية فيما يتعلق بالحد من
المخاطر المحتملة النتقال  COVID-19في المدارس .تم إعداد هذه اإلرشادات والنصائح العملية لقادة المدارس الذين يتعاملون مع
األطفال واآلباء والمدرسين وموظفي الدعم لتقليل المخاطر المنخفضة نسبيا النتقال فيروس كورونا ) (COVID-19في المدارس
خالل وباء .COVID-19
باختصار ،األمور التي يجب وضعها في االعتبار تتضمن ما يلي:

•

للوالدين :إذا كان طفلك مريضا ،فيجب أال يذهب إلى المدرسة .يجب عليك إبقائه في المنزل وبعيدا عن اآلخرين .تذكر أن
تحافظ على االبتعاد الجسدي عن الوالدين والمدرسين اآلخرين عند الذهاب إلى المدرسة بما في ذلك عند توصيل وأخذ أطفالك
من المدرسة.
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•
•
•

لألطفال :أخبر والديك أو الوصي أو المدرس إذا كنت تشعر بأنك مريضا.
للمدرسين :ال تأتي إلى العمل إذا كنت مريضا أو في فئة األشخاص المعرضين للمرض.
لجميع البالغين :أكبر خطر النتقال العدوى في البيئة المدرسية هي بين البالغين .من األهمية بمكان أن يحافظ المدرسون واآلباء
على حد سواء على المسافة الجسدية بينهم وبين بعضهم البعض في المدرسة.

النظافة
يتم تذكير الطالب بما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون بما في ذلك قبل وبعد تناول الطعام وبعد الذهاب إلى
المرحاض.
استخدم معقم اليدين.
قم بتغطية السعال والعطس بذراعك أو بمنديل ورق (ليس بيديك).
إلق المحارم الورقية المستعملة في سلة مهمالت مباشرة ثم اغسل يديك.
حاول أال تلمس فمك أو وجهك.
ال تمسك األيدي أو تصافح اآلخرين.
حاول أن تحافظ على مسافة أكبر من المعتاد بينك وبين اآلخرين.
تجنب أن تصطف في الطابور.
تواصل مع اآلخرين إذا كنت تشعر بالقلق.

ترتيبات المرحلة الثانوية العليا والقبول بالجامعة
في  7أبريل  ،2020اتفق وزراء التعليم في الواليات واألقاليم على أن طالب المرحلة الثانوية العليا (طالب السنة  )12سيتمكنون
من الحصول على شهادة التعليم الثانوي العليا هذا العام ،وستس ّهل لهم هذه الشهادة دخول الجامعة والتعليم العالي والتوظيف.

برنامج نابالن NAPLAN
في  20مارس  ،2020قرر وزراء التعليم بأن  NAPLANلن تستمر في عام  .2020وكان من المقرر عقد  NAPLANمن 12
إلى  22مايو .2020
تم اتخاذ قرارعدم المضي في  NAPLANفي عام  2020لمساعدة قادة المدارس والمعلمين وموظفي الدعم للتركيز على رفاهية
الطالب واستمرارية التعليم.
 NAPLANهو تقييم وطني يختبر قدرة الطالب في ثالثة مجاالت في محو األمية  -القراءة والكتابة واالتفاقيات اللغوية وهي
(اإلمالء والنحو وعالمات التشكيل والترقيم) – والحساب .وقد قامت المدارس في جميع الواليات واألقاليم بإدارة  NAPLANفي
مايو من كل عام منذ .2008
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