કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) માહિતી અને
શાળાઓ – વાલીઓ અને વવદ્યાર્થીઓ માટે
માહિતી
ઓસ્ટ્રેલલયાની – કેન્દ્ર, રાજ્ય અને પ્રદે શ-બધી જ સરકારો ભણતરન ું મિત્તવ સમજે છે અને COVID-19 મિામારી દરમ્યાન
વવદ્યાર્થીઓના વશક્ષણને ટેકો આપવા કહટબદ્ધ છે .

રાજ્ય અને પ્રદે શ સરકારો અને લબન-સરકારી ક્ષેત્રના અવધકારીઓ તેમની શાળાઓના સુંચાલન અને કાયયકારી વનણયયો માટે

જવાબદાર છે . તમારા વવસ્ટ્તારની શાળાઓ COVID-19નો પ્રવતસાદ કેવી રીતે આપી રિી છે તે વવષયમાું માહિતી માટે પ્રર્થમ

તમારી શાળાનો સુંપકય કરશો, અને તમારી રાજ્ય અર્થવા પ્રદે શ સરકારની સલાિને અનસરશો. રાજ્ય અને પ્રદે શ સરકારોની
શૈક્ષલણક વેબસાઇટોની લલિંક નીચે છે :
ઓસ્ટ્રેલલયન કેવપટલ ટેહરટરી
ન્દ્ય સાઉર્થ વેલ્સ
નોધયન ટેહરટરી
ક્વીન્દ્સલેન્દ્ડ

સાઉર્થ ઓસ્ટ્રેલલયા
તાસ્ટ્માનીયા
વવક્ટોરીયા

વેસ્ટ્ટનય ઓસ્ટ્રેલલયા
શાળાઓમાું COVID-19નો પ્રવતસાદ કેવી રીતે આપવો તે અંગેના વનણયયો, વનષ્ણાત, અવધકૃત, રાષ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાના જાિેર
આરોગ્ય અને શૈક્ષલણક સલાિ મજબ જ લેવાતા રિેશે, તે બાબતમાું રાજ્ય અને પ્રદે શ સરકારોએ સુંમવત દશાયવી છે .

શાળાઓમાાં COVID-19ન ાં સાંભવિત જોખમ ઘટાડી રહ્યા છીએ
ઓસ્ટ્રેલલયાની સ્ટ્વાસ્ટ્્ય સરક્ષા મખ્ય સવમવત (એએચપીપીસી)એ ૨૪ એવપ્રલ ૨૦૨૦ના રોજ શાળાઓમાું COVID-19ના ફેલાવાના સુંભવવત

જોખમને ઘટાડવાના સુંબધ
ું માું આરોગ્ય સલાિ જાિેર કરી િતી. COVID-19 મિામારી દરમ્યાન શાળાઓમાું કોરોનાવાઇરસ

(COVID-19)ના ફેલાવાના સુંભવવત જોખમને ઘટાડવા માટે, બાળકો, માતાવપતાઓ, વશક્ષકો અને મદદનીશ કમયચારીઓ સાર્થે
સુંકળાયેલા શાળાના આગેવાનો માટે આ વ્યવિાર માગયદવશિકા અને સલાિ તૈયાર કરવામાું આવી છે .
ધ્યાનમાું રાખવાની બાબતો સુંલક્ષપ્તમાું:
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•

માતાવિતાઓ માટે : જો તમારું બાળક લબમાર િોય તો, તેઓએ શાળાએ ના જવ ું જોઇએ. તમારે તેમને ઘરે અને

બીજાર્થી દૂ ર રાખવા જોઇએ. શાળામાું જતી વખતે તર્થા બાળકોને મ ૂકવા કે લેવા જતી વખતે અન્દ્ય માતાવપતા અને
વશક્ષકોર્થી શારીહરક અંતર જાળવી રાખવાન ું યાદ રાખો.
•
•
•

બાળકો માટે: જો તમે લબમાર િો તો, તમારા માતાવપતા, વાલી કે વશક્ષકને જણાવો.

વશક્ષકો માટે: જો તમે લબમાર િો અર્થવા નબળા બાુંધાના વ્યક્ક્તઓની શ્રેણીમાું આવતા િો, તો કામ પર ના આવશો.
બધા જ પખ્તો માટે: શાળામાું ફેલાવાન ું સૌર્થી મોટું જોખમ પખ્તો વચ્ચે છે . વશક્ષકો અને વાલીઓ શાળામાું અંદરઅંદર અને એકબીજા વચ્ચે શારીહરક અંતર જાળવે તે ખ ૂબ જ મિત્તત્તવન ું છે .

સ્િચ્છતા
વવદ્યાર્થીઓને યાદ કરાવવામાું આવે છે કે:
•

વારું વાર તમારા િાર્થ સાબ અને પાણીર્થી ધ ૂઓ, જેમાું જમતાું પિેલાું અને પછી અને શૌચાલય ગયા પછીનો પણ
સમાવેશ ર્થાય છે .

•
•
•
•
•

િેન્દ્ડ સેનીટાઇઝર વાપરો.

ખાુંસી અને છીંક ટીશ્ય અર્થવા તમારી કોણીમાું ખાવ (તમારી િર્થેળીમાું નહિિં).
તમારું વાપરે લ ું ટીશ્ય સીધ ું કચરા પેટીમાું નાુંખો અને પછી િાર્થ ધઓ.
તમારા ચિેરા અને મોઢાુંને અડકવાન ું ટાળો.

કોઇનો િાર્થ ના પકડશો કે િાર્થ ના વમલાવશો.

•

તમારી અને અન્દ્ય વચ્ચે સામાન્દ્ય કરતાું વધ જગ્યા રાખો.

•

કતાર બનાવવાન ું ટાળો.

•

જો તમે લચિંતામાું િો, તો બીજાનો સુંપકય કરો.

િરરષ્ઠ માધ્યવમક વ્યિસ્થાઓ અને યવનિવસિટી પ્રિેશ
૭ એવપ્રલ ૨૦૨૦ના હદવસે રાજ્ય અને પ્રદે શ વશક્ષણમુંત્રીઓ સુંમત ર્થયા િતા કે , વહરષ્ઠ માધ્યવમક વવદ્યાર્થીઓ (ધોરણ ૧૨ના
વવદ્યાર્થીઓ) આ વષે વહરષ્ઠ માધ્યવમક વશક્ષણ (સીનીયર સેકન્દ્ડરી સહટિફીકેટ)ન ું પ્રમાણપત્ર મેળવી શકશે, અને તે પ્રમાણપત્ર
ર્થકી યવનવવસિટીમાું પ્રવેશ, ઉચ્ચ અભ્યાસ અને રોજગારી શક્ય બનશે.

નેપ્લેન
વશક્ષણમુંત્રીઓએ ૨૦ માચય ૨૦૨૦ના રોજ વનણયય લીધો િતો કે, ૨૦૨૦માું નેપ્લેન ર્થશે નિીં. નેપ્લેન ૧૨ર્થી ૨૨ મે ૨૦૨૦ સધી
યોજાવાની િતી.

શાળાના આગેવાનોને, વશક્ષકોને અને મદદનીશ કમયચારીઓને વવદ્યાર્થીઓની સખાકારી અને વશક્ષણના સાતત્તય પર ધ્યાન
કેંન્દ્રીત કરવામાું મદદ કરવા માટે ૨૦૨૦માું નેપ્લેન ન યોજવાનો વનણયય લેવાયો િતો.

નેપ્લેન રાષ્રીય મ ૂલ્યાુંકન છે કે જે વવદ્યાર્થીઓની સાક્ષરતાના ત્રણ ક્ષેત્રો-વાુંચન, લેખન અને ભાષા વસદ્ધાુંતો (વ્યાકરણ, જોડણી
અને વવરામલચન્દ્િો) અને અંકશાસ્ત્રમાું ક્ષમતા ચકાસે છે . ૨૦૦૮ર્થી દર વષે મે માું દરે ક રાજ્યો અને પ્રદે શોએ નેપ્લેન યોજી છે .
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