معلومات کوروناوایرس (کووید  )19و مکاتب -
معلوماتی برای والدین و متعلمین
همه دولت های آسترالیا  -فدرال ،ایالتی و تریتوری  -اهمیت تعلیم را به رسمیت می شناسند و متعهد به حمایه از یادگیری متعلمین در سراسر دوره همه
گیری کووید  19هستند.
دولت های ایالتی و تریتوری و مسئولین سکتور غیر دولتی مسئولیت مدیریت و تصمیم گیری های اجراییه را برای مکاتب شان بر عهده دارند .برای
کسب معلومات در مورد نحوه جواب گویی مکاتب ساحه تان به کووید  ،19لطفا ً در قدم اول با مکتب خود تماس بگیرید ،و توصیه های دولت ایالتی یا
تریتوری خود را دنبال کنید .لینک ها به ویب سایتهای تعلیم دولت ایالتی و تریتوری در ذیل آمده است:
تریتوری مرکزی ر
استالیا
نیو ساوت ولز
نورترن تریتوری
زز
کوییتلند
ر
استالیای جنوب
تاسمانیا
ویکتوریا
ر
استالیای غرب
دولت های ایالتی و تریتوری موافقت کرده اند که تصمیم گیری در مورد نحوه جواب گویی به کووید  19در مکاتب باید از طریق مشوره مسلکی،
رسمی ،ملی و بر اساس صحت عمومی و تعلیم ایالتی ادامه یابد.

کم کردن ریسک احتمالی انتقال کووید  19در مکاتب
در  24اپریل  ،2020کمیته اصلی حفاظت از صحت آسترالیا ( )AHPPCتوصیه صحی را در رابطه با کم کردن ریسک احتمالی انتقال کووید  19در
مکاتب نشر کرد .این رهنمایی و توصیه عملی برای آمران مکتب که با اطفال ،والدین ،معلمان و کارمندان حمایت ارتباط دارند ،تهیه شده است تا از
ریسک نسبتا ً کم انتقال کوروناوایرس (کووید  )19در مکاتب در طول همه گیری کووید  19حتی بیشتر کاسته شود.
در مجموع ،چیزهایی که باید در نظر بگیرید بشمول موارد ذیل است:
•

برای والدین :اگر فرزند شما ناجور است ،نباید به مکتب برود .شما باید آنها را در خانه و دور از دیگران نگه دارید .به یاد داشته باشید که موقع
حضور در مکتب ،بشمول پیاده کردن و سوار کردن اطفال در مکتب ،فاصله گیری جسمی را از سایر والدین و معلمان حفظ کنید.

•

برای اطفال :اگر ناجور هستید به والدین ،سرپرست یا معلم خود بگویید.

•

برای معلمان :اگر ناجور هستید یا در دسته افراد آسیب پذیر هستید ،به سر کار نروید.

•

برای همه کالنساالن :بیشترین ریسک انتقال در محیط مکتب بین کالنساالن است .این خیلی مهم است که معلمان و والدین به طور یکسانی فاصله
گیری جسمی بین خودشان و یکدیگر را در مکتب حفظ کنند.

صحت
به متعلمین یادآوری می شود که:
•
•
•

ستها را اغلب با آب و صابون بشمول قبل و بعد از خوردن نان و بعد از رفتن به تشناب بشویید.
از ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
سرفه و عطسه های خود را با بازو یا دستمال (نه دستان تان) خود بپوشانید.
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•
•
•
•
•
•

دستمال های استفاده شده خود را مستقیما ً در سطل کثافات قرار دهید و سپس دستان خود را بشویید.
سعی کنید دهان یا صورت تان را لمس نکنید.
دست هم دیگر را نگیرید ،یا با دیگران دست ندهید.
سعی کنید فضای بیشتری را نسبت به حالت عادی بین خود و دیگران حفظ کنید.
از تیله کردن خودداری کنید.
اگر احساس تشویش دارید ،از دیگران کمک بخواهید.

ترتیبات برای سالهای ارشد متوسطه و پذیرش های پوهنتون
در  7اپریل  ،2020وزیران تعلیم و تربیه ایالتی و تریتوری موافقت كردند كه متعلمین ارشد متوسطه (متعلمین صنف  )12امسال خواهند توانست به یك
سرتیفیکت تعلیمی ارشد متوسطه دست یابند ،و این سرتیفیکت دسترسی به پوهنتون ،تحصیالت عالیه و اشتغال را تسهیل خواهد کرد.

نپالن ()NAPLAN
در  20مارچ  ،2020وزیران تعلیم و تربیه تصمیم گرفتند كه نپالن در سال  2020انجام نخواهد شد .قرار بود نپالن از  12تا  22می  2020برگزار
شود.
تصمیم به عدم برگزاری نپالن در سال  2020برای کمک به مدیران مکتب ،معلمان و کارکنان حامی بخاطر تمرکز بر رفاه متعلمین و تداوم تعلیم
گرفته شده است.
نپالن یک ارزیابی ملی است که توانایی متعلمین را در سه زمینه سواد آموزی  -قرائت ،تحریر و قراردادهای لسانی (امال  ،دستور زبان و اصول
تحریر) و حساب آزمایش می کند .مکاتب در همه ایالت ها و تریتوری ها از سال  2008هر سال در ماه می نپالن را برگزار کرده اند.
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