कोरोना भाईरस (COVID-19) जानकारी र अभभभावकहरु र
भवद्यार्थीहरुको लाभि भवद्यालयको जानकारी
सम्पर्ू ण अष्ट्रेभलयाको सरकारहरु –संघीय, जात्य र प्रादेभिक – ले भिक्षाको महत्वपूर्ण बुझ्दछ र COVID-19 को माहामारी भरी भवद्यार्थीहरुको लाभि
अध्ययनमा समर्थणन िनण प्रभिवद्ध छन्।
राज्य र प्रादेभिक सरकारहरु र िैर-सरकारी क्षेत्रका अभिकारीहरुको उभनहरुको भवद्यालयको बारे मा पररचालनको भनर्णय िने र व्यवभथर्थि िने दाभयत्व हुन्छ।
िपाईको क्षेत्रका भवद्यालयहरुले COVID-19 लाई कसरी प्रभिकृ या िदैछन् भन्ने बारे जानकारीको लाभि प्रर्थम पटक कृ पया िपाईको भवद्यालयलाई सम्पकण
िनणहु ोला, र िपाईको राज्य र प्रादेभिक सरकारका सल्लाहहरुलाई अनसु रर् िनणुहोला। राज्य र प्रादेभिक सरकारहरुको भिक्षा वेभसाईटहरुको भलङं ् क िल
दईएको छः
Australian Capital Territory
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राज्य र प्रादेभिक सरकारहरु COVID-19 लाई भवद्यालयले कसरी प्रभिकृ या िने भन्ने भनर्णयको बारे मा भवज्ञ, अभिकारीहरु, राभष्ट्रय र राज्यम आिाररि
सावणजभनक थवाथ्य सल्लाहहरु अभनवायण रुपमा भनयभमि रुपमा जाकारी भदनु पदणछ भनेर सहमि छन्।

भवद्यालयहरूमा COVID-19 फै लावटको सम्भाभवि जोभिम कम िदै
२४ अभप्रल २०२० मा, अष्ट्रेभलयाई थवाथ्य सरं क्षर् प्रमि
ु सभमभि (AHPPC) ले भवद्यालयमा COVID-19 फै लावटको सम्भाभवि जोभिम कम िनणेे
सम्बन्िमा थवाथ्य (health advice)सल्लाह जारी िर्यो। यो व्यावहाररक मािणदिणन र सल्लाह बच्चाहरू, अभभभावकहरू, भिक्षकहरू र सहयोिी
कमणचारीहरूसँि सल
ं ग्न भवद्यालयका अग्रजहरूको लाभि COVID-19 महामारीको क्रममा भवद्यायहरूमा कोरोनाभाइरस (COVID-19) फै लावटको
िल
ु नात्मक रूपमा कम जोभिमलाई अझ कम िनण ियार पाररएको छ।
सारांिमा भवचार िनणेुपने कुराहरु भनम्न छन्:
•

अभभभावकहरूको लाभि: यभद िपाईको
ं बच्चा भबरामी छ भने उनीहरू भवद्यालयमा अभनवायण रुपमा जानु हुदँ ैन। िपाईलें भिनीहरूलाई घरमा र अरूबाट
टाढा राख्नु पछण । भवद्यालय जाने क्रममा आफ्ना बच्चाहरूलाई छोड् दा वा भलदं ा पभन अन्य अभभभावक र भिक्षकहरूबाट िारीररक दरू ी कायम िनण
नभबसणनुहोस्, ।
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•

बच्चाहरूको लाभि: यभद िपाई ंभबरामी हुनुहुन्छ भने िपाईको
ं अभभभावक, संरक्षक वा भिक्षकलाई भन्नुहोस् ।

•

भिक्षकहरूका लाभि: यभद िपाई ंभबरामी हुनुहुन्छ वा कमजोर व्यभि विणमा हुनुहुन्छ भने काममा आउँनुहुन्न।

•

सबै वयथकहरूको लाभि: भवद्यालय वािावरर्मा फै लावटको सबैभन्दा ठूलो जोभिम वयथकहरू बीच हुन्छ। यो अत्यभिक महत्त्वपूर्ण छ भक भिक्षकहरू
र अभभभावकहरूले भवद्यालयमा उनीहरू र एक अकाणबीच िारीररक दरु ी कायम िने।

थवच्छिा
भवद्यार्थीहरुलाई भनम्न सम्झाउनु पदणछ:
•

िाना िानु भन्दा पभहले र िौचालय जाने पभछ साबुन र पानीले हाि िनु ुहोस्।

•

ह्याण्ड सेभनटाइजर प्रयोि िनुणहोस्।

•

िपाईको
ं िोकी र हाँच्छयुँलाई िपाईको
ं पािेुरा वा भटसूले छोप्नुहोस् (िपाईको
ं हािहरू होइन)।

•

भसिेै एउटा फोहोर फ्याल्ने भबनमा िपाइँको प्रयोि िरे को भटथयुहरु राख्नुहोस् र आफ्नो हाि िनु ुहोस्।

•

िपाइँको मि
ु वा अनुहार नछेुने प्रयास िनुणहोला।

•

हाि नसमात्नुहोस्, वा अरूसँि हाि नभमलाउनुहोस्।

•

आफु र अरु बीच सामान्य भन्दा बढी ठाउँ राख्न कोभसस िनुणहोस्।

•

लामबद्धबाट परै रहनुहोला।

•

यभद िपाई ंभचभन्िि हुनुहुन्छ भने अरूलाई सम्पकण िनुणहोस्।

उच्च-माध्याभमक व्यवथर्थापन र भवश्वभवद्यालय भनाण
७ अभप्रल २०२० मा, राज्य र प्रादेभिक भिक्षा मत्रीहरुले सहमिी िरे का छन् की, उच्च-माध्याभमक भवद्यार्थीहरु(१२ कक्षाका भवद्यार्थीहरु) ले यस बर्ण उच्चमाध्याभमक भिक्षाको प्रमार्पत्र हाभसल िनण सक्नेछन्, र उि प्रमार्पत्रले भवश्वभवद्यालयमा भनाण पाउनको लाभि, र्थप भिक्षाको लाभि र रोजिारीको लाभि सक्षम
हुन सक्दछन्।

NAPLAN(नापलान)
२० माचण २०२० मा, भिक्षा मन्त्रीले २०२० को लाभि NAPLAN निने भनर्णय िनणु भएको छ। NAPLAN १२ देिी २२ मे २०२० मा आयोभजि िररने
लक्ष्य राभिएको भर्थयो।
२०२० मा NAPLAN निने भनर्णले भवद्यालय नेिाहरु, भिक्षकहरु र टेवाका कमणचारीहरुले भवद्यार्थीको हकभहि र भिक्षामा भनरन्िरिा भदन ध्यानकृ ि हुने मौका
पाएका छन्।
NAPLAN एउटा राभष्ट्रय मल्ू यांङ्कन हो जुन भवद्यार्थीहरुको भिन पक्षहरु – पढाई, लेिन र भाभर्क सम्मेलनहरु(भहज्जे, व्याकरर्र भवराम भचन्ह) – र
संख्या(िभर्ि) को क्षमिामा पररक्षर् िररन्छ। भविि २००८ देिी राज्य र प्रादेभिक भवद्यालयहरुले NAPLAN प्रिाभसि िदै आएका छन्।
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