Koronavirüs (COVID-19) hakkında bilgi
ve okullar – anne/baba ve öğrenciler
için bilgi
Tüm Avustralya federal, eyalet ve bölge hükümetleri eğitimin öneminin farkındadır ve COVID-19 salgını sürecinde
öğrencilerin öğrenimini desteklemeyi taahhüt etmiştir.
Eyalet ve bölge hükümetleriyle ve özel kurumlar, okullarının yönetiminden ve operasyonel kararlar almaktan sorumludur.
Bulunduğunuz yerdeki okulların COVID-19'a karşı hangi önlemleri aldığını öğrenmek için lütfen ilk olarak okulunuza
başvurun ve eyalet ya da bölge hükümetinin önerilerine uyun. Eyalet ve bölge hükümetlerinin eğitim web siteleri aşağıda
verilmiştir:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
Eyalet ve bölge hükümetleri okullarda COVID-19'a karşı nasıl önlem alınacağıyla ilgili kararların uzman, resmi makam,
ulusal ve eyalet görüşlerini temel alan kamu sağlığı ve eğitim önerileri aracılığıyla bilgilendirilmesini kararlaştırmıştır.

Okullarda potansiyel COVID-19 bulaşma riskinin azaltılması
24 Nisan 2020’de Avustralya Sağlığı Koruma Ana Komitesi (AHPPC) okullarda potansiyel COVID-19 bulaşma riskinin
azaltılmasıyla ilgili olarak bir sağlık önerisi (health advice) yayınladı. Bu pratik kılavuz ve öneri COVID-19 salgınında
okullarda görece düşük olan Koronavirüs (COVID-19) bulaşma riskini daha da düşürmek için çocuklarla ilgilenen okul
yöneticileri, anne-babalar, öğretmenler ve destek personeline yönelik hazırlandı.
Özet olarak dikkat edilecekler:
•

Anne/babalar için: çocuğunuz hastaysa kesinlikle okula gitmemelidir. Onları evde ve başkalarından uzak tutmalısınız.
Çocuklarınızı okula götürüp-getirme dahil okula gittiğinizde diğer anne-baba ve öğretmenlerle aranızda mesafe
bırakmayı unutmayın.

•

Çocuklar için: kendinizi hasta hissediyorsanız anne/babanıza, velinize ya da öğretmeninize söyleyin.

COVID-19 - Information and schools - information for parents and students - Turkish

•

Öğretmenler için: hastaysanız ya da risk grubundaysanız okula gelmeyin.

•

Tüm yetişkinler için: okul ortamında en büyük bulaşma riskini yetişkinler taşımaktadır. Benzer şekilde, öğretmen ve
anne-babaların da kendi aralarında ve okuldaki diğer kişilerle aralarında mesafe bırakması son derece önemlidir.

Hijyen
Sevgili öğrenciler:
•

Yemek öncesi ve sonrası ile tuvalet sonrası dahil ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın.

•

El dezenfektanı kullanın.

•

Öksürürken ya da hapşırırken ellerinizi değil peçete ya da dirsek içinizi kullanın.

•

Kullandığınız peçeteleri doğrudan çöp kutusuna atıp ellerinizi yıkayın.

•

Ağzınıza ya da yüzünüze değmemeye çalışın.

•

El ele tutuşmayın ve tokalaşmayın.

•

Başkalarıyla aranızda daha fazla mesafe bırakmaya çalışın.

•

Kuyruğa girmekten kaçının.

•

Endişeli hissediyorsanız yardım alın.

12. sınıf düzenlemeleri ve üniversiteye giriş
7 Nisan 2020'de eyalet ve bölge Eğitim Bakanları 12. sınıf öğrencilerinin bu sene Lise Diploması alabileceğine karar
vermiştir ve bu belge üniversiteye, ileri derecede eğitime ve işe girişi kolaylaştıracaktır.

NAPLAN
20 Mart 2020'de Eğitim Bakanları NAPLAN'ın 2020'de uygulanmayacağına karar vermişlerdir. NAPLAN normalde 12 - 22
Mayıs 2020 tarihlerinde yapılacaktı.
NAPLAN'ın 2020'de yapılmama kararı okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve destek personelinin öğrencilerin esenliğine
ve eğitimin devamlılığına odaklanmalarına yardımcı olmak için alınmıştır.
NAPLAN öğrencilerin yeteneklerini 3 dil alanı, yani okuma, yazma ve dil kullanımı (yazım, dil bilgisi ve noktalama) ile
matematik alanında ölçen ulusal bir sınavdır. Tüm eyalet ve bölgelerdeki okullar 2008'den beri her yıl Mayıs ayında
NAPLAN sınavını uygulamaktadır.
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