ຂໍ້ ມູ ນກ່ ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ (COVID-19)
ແລະໂຮງຮຽນ – ຂໍ້ ມູ ນສາລັບພ່ ແມ່ ແລະນັກ
ຮຽນ
ລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍທຸ ກຂັ້ັ ນ – ລັດຖະບານກາງ, ຂັ້ັ ນລັດ ແລະ ເຂດປົກຄອງພິເສດ – ຮັບຮັ້ ຄວາມສາຄັນຂອງການສຶກສາແລະຖື
ເປັນພາລະໃນການອັ້ ມຊການຮ່ າຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນລະຍະຂອງໂຣກລະບາດ COVID-19 ນັ້ .
ລັດຖະບານຂັ້ັ ນລັດແລະເຂດປົກຄອງພິເສດແລະທາງການປົກຄອງຂອງຂະແໜງທ່ ບ່ ແມ່ ນລັດຖະບານແມ່ ນມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ການບລິຫານແລະຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງດາເນນວຽກງານສາລັບໂຮງຮຽນຂອງຕົນ. ຖັ້ າທ່ ານຢາກໄດັ້ ຂັ້ ມນວ່ າທາງໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານ ທາ
ການຮັບມືກັບ COVID-19 ຢ່ າງໃດນັັ້ນ ກະຣຸ ນາຕິດຕ່ ໄປຫາໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານເປັນຈຸ ດທາອິດ, ແລະປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາຈາກລັດ
ຖະບານໃນລັດຫື ໃນເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທ່ ານ. ລັ້ິ ງເຊ່ື ອມຕ່ ໄປຫາເວັບໄຊັ້ ດັ້ານການສຶກສາຂອງລັດຖະບານຂັ້ັ ນລັດແລະເຂດປົກຄອງ
ພິເສດມດັ່ງຂັ້ າງລຸ ່ ມນັ້ :
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia

ລັດຖະບານຂັ້ັ ນລັດແລະເຂດປົກຄອງພິເສດໄດັ້ ຕົກລົງເຫັນພັ້ ອມກັນວ່ າການຕັດສິນໃຈໃດໆທ່ ກ່ ຽວກັບການຮັບມືກັບ
COVID-19 ໃນໂຮງຮຽນຕ່ າງໆຕັ້ ອງສືບຕ່ ໄດັ້ ຮັບການຊັ້ ແນະໂດຍຜັ້ ຊ່ ຽວຊານ, ເຈົັ້າໜັ້ າທ່ ທາງການ, ຄາແນະນາຈາກທາງ
ການສາທາຣະນະສຸ ກແລະການສຶກສາປະຈາລັດແລະຈາກລະດັບຊາດ.

ການຫຼຸ ດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງທ່ີ ອາດຈະເກີດຂື້ ນຂອງການຂອງແພ່ ເຊື້ ອ COVID-19 ຢ່ ໃນໂຮງຮຽນ
ໃນວັນທີ 24 ເດືອນ ເມສາ 2020, ຄະນະ ກາມະການ ອາ ນວຍການດ້ ານການຮັກສາສຸ ຂະພາບອອສເຕຣເລັຍ (AHPPC) ໄດ້
ອອກຄາແນະນາ ກ່ ຽວກັບສຸ ຂະພາບທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການຫຸ ດຜ່ ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການ ແພ່ ເຊື້ອ
COVID-19 ໃນໂຮງຮຽນ. ການຊ້ີ ນາ ແລະ ຄາແນະນາ ທ່ີ ເປັນປະໂຫຍດນ້ີ ໄດ້ ຖືກກະກຽມ ສາ ລັບຜ້ ນາ ໂຮງຮຽນທ່ີ ມີສ່ ວນ
ພົວພັນກັບເດັກນ້ ອຍ, ພ່ ແມ່ , ຄ ແລະ ພະນັກງານຊ່ ວຍເຫື ອ ເພ່ື ອຫຸ ດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງຕ່ ການຕິດເຊ້ື ອໂຣກ
Coronavirus (COVID-19) ຢ່ ໂຮງຮຽນທ່ີ ຕ່ າຢ່ ແລ້ ວໃຫ້ ຫຸ ດໄປລົງອີກໃນໃນລະຫວ່ າງການລະບາດ COVID-19.
ສະຫລຸ ບສິ່ງຕ່ າງໆທີ່ຄວນພິຈາລະນາຊ່ ງລວມມີ:
• ສາ ລັບພ່ ແມ່ : ຖ້ າລກຂອງທ່ ານບ່ ສະບາຍ, ພວກເຂົາບ່ ຕ້ ອງໄປໂຮງຮຽນ. ທ່ ານຕ້ ອງໃຫ້ ພວກເຂົາຢ່ ໃນເຮືອນ
ແລະຫ່ າງໄກຈາກຄົນອື່ນ. ຈົ່ງຈາໃນການຮັກສາລະຍະຫ່ າງກັນທາງຮ່ າງກາຍຈາກພ່ ແມ່ ແລະ ຄອື່ນໆໃນເວລາເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນ, ລວມທັງຕອນທີ່ໄປສົ່ງ ແລະຮັບເອົາລກຂອງທ່ ານຈາກໂຮງຮຽນ.
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•

ສາລັບເດັກນື້ອຍ: ໃຫ້ ບອກພ່ ແມ່ , ຜ້ ປົກຄອງ ຫລື ຄຂອງພວກເຈົ້າວ່ າເຈົ້າຮ້ ສກບ່ ສະບາຍ.

•

ສາລັບຄອາຈານ: ຢ່ າມາເຮັດວຽກຖ້ າທ່ ານບ່ ສະບາຍ ຫື ໃນກຸ ່ ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.

•

ສາ ລັບຜື້ ໃຫຍ່ ທຼຸ ກຄົນ: ຄວາມສ່ ຽງສງທີ່ສຸ ດຂອງການເເພ່ ເຊື້ອໃນສະພາບແວດລ້ ອມໃນໂຮງຮຽນແມ່ ນ
ລະຫວ່ າງ

•

ຜື້ ໃຫຍ່ : ມັນເປັນສ່ິ ງ ສາຄັນທ່ີ ສຸ ດທ່ີ ບັນດາຄແລະພ່ ແມ່ ຮັກສາລະຍະຫ່ າງກັນທາງຮ່ າງກາຍລະຫວ່ າງຕົວເອງ
ແລະ ກັນແລະກັນຢ່ ໂຮງຮຽນ.

ສຸຂະອະນາໄມ
ນັກຮຽນຖືກເຕືອນໃຫ້ :
•
•
•
•
•
•

ລ້ າງມືຂອງເຈ້ົ າເລ້ື ອຍໆດ້ ວຍສະບ່ ແລະນ້ າລວມທັງກ່ ອນແລະຫັ ງກິນເຂ້ົ າແລະຫັ ງຈາກເຂ້ົ າຫ້ ອງນ້ າ.
ໃຊ້ ນ້ າຢາລ້ າງມື.
ປົກປິດການໄອ ແລະ ຈາມຂອງເຈ້ົ າດ້ ວຍແຂນ ຫື ເຈ້ັ ຍທິຊຊ (ບ່ ແມ່ ນມືຂອງເຈ້ົ າ).
ເອົາເຈ້ັ ຍທິຊຊທ່ີ ໃຊ້ ແລ້ ວຂອງເຈ້ົ າຖ້ິ ມໃສ່ ຖັງຂ້ີ ເຫຍ້ື ອໃນທັນທີແລ້ ວລ້ າງມືຂອງເຈ້ົ າ.
ພະຍາຍາມຢ່ າຈັບປາກ ຫື ໃບໜ້ າ ຂອງເຈົ້າ.
ຢ່ າຈັບມື, ຫລື ຈັບມືກັບຄົນອ່ື ນ.

•

ພະຍາຍາມຮັກສາພື້ນທີ່ໃຫ້ ຫາຍກວ່ າປົກກະຕິລະຫວ່ າງຕົວເຈົ້າເອງແລະຄົນອື່ນໆ.
ຫລີກລ່ ຽງການເຂ້ົ າຄິວ.

•

ຕິດຕ່ ຫາຄົນອື່ນຖ້ າເຈົ້າຮ້ ສກກັງວົນໃຈ.

•

ການຈັດດາເນີນການສຶກສາມັດທະຍົມປາຍແລະການຮັບເຂໍ້ົ າຮຽນມະຫາວິທະຍາ
ໄລ
ໃນວັນທ 7 ເມສາ 2020, ບັນດາລັດຖະມົນຕປະຈາລັດແລະເຂດປົກຄອງພິເສດໄດັ້ ຕົກລົງເຫັນພັ້ ອມກັນວ່ າ ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ
(ນັກຮຽນປ12) ຈະຖືກອະນຸ ມັດໃຫັ້ ໄດັ້ ຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດການສຶກສາມັດທະຍົມປາຍໃນປນັ້ , ແລະໃບປະກາດນັັ້ນຈະສາມາດເອົາ
ໄປນາໃຊັ້ ໄດັ້ ໃນການສະໝັກເຂັ້ົ າຮຽນທ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຮຽນຕ່ ຂັ້ັ ນສງ ແລະ ຊອກຫາວຽກ.

ແນັປເລີນ NAPLAN
ໃນວັນທ 20 ມນາ 2020, ບັນດາລັດຖະມົນຕກະຊວງສຶກສາໄດັ້ ຕົກລົງເຫັນພັ້ ອມກັນວ່ າຈະບ່ ໃຫັ້ ມການສອບເສັງ NAPLAN ໃນປ 2020.
ການສອບເສັງ NAPLAN ໄດັ້ ຖືກວາງຕາຕະລາງໄວັ້ ແລັ້ ວວ່ າຈະໃຫັ້ ນັກຮຽນສອບເສັງຈາກວັນທ 12 ຫາ 22 ພຶດສະພາ 2020.
ການຕັດສິນໃຈບ່ ໃຫັ້ ມການສອບເສັງ NAPLAN ໃນປ 2020 ນັ້ ໄດັ້ ຖືກນາມາພິຈະລະນາເພື່ອຊ່ ວຍໃຫັ້ ຜັ້ ນາຂອງໂຮງຮຽນ, ຄອາຈານ ແລະ
ພະນັກງານອັ້ ມຊ ໄດັ້ ສຸມໃສ່ ຄວາມຢ່ ດຂອງບັນດານັກຮຽນແລະການສືບຕ່ ໃນການສຶກສາຮ່ າຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
NAPLAN ແມ່ ນການປະເມນລະດັບຊາດທ່ ທາການທົດສອບເບິ່ງຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນໃນສາມຂະແໜງຂອງວິຊາຂຽນອ່ ານ ການອ່ ານ, ການຂຽນ ແລະ ລະບຽບການຂອງພາສາ (ການສະກົດຄາ, ໄວຍະກອນ ແລະ ການໃສ່ ຈຸດເຄ່ື ອງໝາຍວັກຕອນ) - ແລະວິຊາ
ເລກ. ໂຮງຮຽນຕ່ າງໆໃນທຸ ກໆລັດແລະເຂດພິເສດແມ່ ນໄດັ້ ເຮັດການສອບເສັງ NAPLAN ໃນເດືອນພຶດສະພາຂອງທຸ ກໆປ ນັບແຕ່ ປ
2008 ເປັນຕັ້ົ ນມາ.
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