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أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،

ًا من الساعة  6مساً
ء يوم
أعلنت حكومة والية فيكتوريا أن إجراءات  COVIDاإلضافية ستكون سارية اعتبار
الثالثاء  25مايو  ،في مدينة ملبورن الكبرى.
تتضمن التغييرات على إعدادات  COVIDSafeحدوً
دا جديدة للتجمعات العامة والخاصة وتغييرات على ارتداء
القناع في بعض اإلعدادات.
ستبقى المدارس مفتوحة مع القيود الحالية المعمول بها .ال توجد تغييرات على قواعد الكثافة الحالية.
إذا كنت في مدينة ملبورن الكبرى:
• يجب على موظفي المدرسة وطالب المدارس الثانوية الذين تبلغ أعمارهم  12عاً
ما أو أكثر حمل قناع الوجه
في جميع األوقات وارتداء قناع الوجه في الداخل عندما تكون في المدرسة  ،بما في ذلك عند حضور برنامج
الرعاية خارج ساعات المدرسة ( ، )OSHCما لم ينطبق استثناء قانوني .طالب  HVSمعفيين.
ُطلب من األطفال الذين تقل أعمارهم عن  12عاً
ما وطالب المدارس االبتدائية ارتداء أقنعة الوجه أثناء
• ال ي
تواجدهم في المدرسة أو عند حضور برنامج .OSHC
• أقنعة الوجه إلزامية لجميع موظفي المدرسة وطالب المدارس الذين تبلغ أعمارهم  12عاً
ما أو أكثر في
وسائل النقل العام وفي سيارات األجرة أو المركبات المشتركة .يشمل ذلك السفر من وإلى المدرسة في وسائل
ُعفى طالب  HVSأثناء السفر في الحافالت المدرسية.
النقل العام أو في السيارة مع آخرين ليسوا من أسرتك .ي
ُطلب من المعلمين وموظفي دعم التعليم ارتداء أقنعة الوجه أثناء التدريس  ،ولكن أولئك الذين
• ال ي
يرغبون في ذلك  ،يمكنهم ذلك.
ًا مراعاة متطلبات أقنعة الوجه.
يستمر الترحيب بالزوار وأولياء األمور في مدرستنا ولكن يجب أيض
يمكن أن تستمر المعسكرات المدرسية والرحالت في كل من العاصمة ومحافظة فيكتوريا اإلقليمية إذا تم اتباع
متطلبات قناع الوجه.
تهدف هذه اإلجراءات إلى منح السلطات الصحية أفضل فرصة لوقف انتشار الفيروس في مجتمعنا.
نشكرك على تفهمك ودعمك بينما نواصل تنفيذ ممارسات  COVIDSafeفي مدرستنا.
يعتبر،
ديان باسيت
المالك
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