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Sevgili ebeveynler ve bakıcılar
Victoria Hükümeti, 11 Haziran Cuma günü dahil olmak üzere Victoria'daki okullar için yeni düzenlemeler
duyurdu.

Victoria Baş Sağlık Görevlisi'nin tavsiyesine dayanarak, Melbourne metropolündeki okullar, 11 Haziran 2021
Cuma günü dahil olmak üzere tüm öğrenciler için yüz yüze eğitim ve öğretime geri dönecek.

Bu, öğrencilerin 11 Haziran Cuma gününden itibaren Hume Valley School'da yerinde eğitime geri dönecekleri
anlamına geliyor.

10 Haziran Perşembe 23:59'dan itibaren, daha geniş topluluk, okul personeli ve 12 yaş ve üstü ortaokul
öğrencileri için tavsiyeler doğrultusunda, bir istisna geçerli olmadıkça (HVS öğrencileri muaftır):
* tüm iç mekanlarda

* 1,5m fiziki mesafenin sağlanamadığı tüm dış mekanlarda
* okula toplu taşıma ile gidip gelirken.

Ziyaretçiler ve ebeveynler de bu kılavuza uymalıdır.
Oğlunuzu/kızınızı ve okul personelimizi geçtiğimiz iki hafta boyunca desteklediğiniz için teşekkür ederiz. 11

Haziran Cuma günü standart saatte okul açılışı ile öğrencilerimizi arkadaşları ve öğretmenleri ile tekrar okulda
görmeyi dört gözle bekliyoruz.

Tüm öğrencilerimizin refahı önceliğimizdir ve okul personelimiz ve öğretmenlerimiz sizi ve ailenizi

desteklemek için buradalar. Çocuğunuzla COVID-19 hakkında konuşurken size yardımcı olabilecek bilgiler
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mevcuttur. Sizin veya çocuğunuzun sağlığı konusunda endişeleriniz varsa, en iyi şekilde nasıl yardımcı

olabileceğimiz konusunda sizinle konuşabilmemiz için lütfen okulla iletişime geçin. Diğer destek kaynakları
şunlardır: Ebeveyn Hattı 13 22 89 ve Çocuk Yardım Hattı 1800 55 1800.

Siz, çocuğunuz veya bir aile üyesinde COVID-19 semptomları geliştirirseniz, bir COVID-19 test tesisinde test
yaptırmanız ve evde kalmanız gerektiğini hatırlatan bir hatırlatma.

Her aile, Victoria'daki (COVID-19'lu bir kişinin katıldığı) halka açık maruz kalma alanlarının listesini düzenli

olarak kontrol etmelidir ve aileden herhangi biri belirtilen zamanlarda bir siteye katıldıysa, verilen talimatları
izleyin.

COVID-19 aşısı olmaya uygunsanız, bilgi ve rezervasyon için lütfen web sitesini kontrol edin. Semptomlarınız

varsa test yaptırmak gibi, aşı olmak da toplumlarımızı güvende tutmak ve okulları açık tutmak için uzun bir yol
kat eder.

Herhangi bir endişeniz varsa lütfen çocuğunuzun öğretmeniyle veya okulla iletişime geçmekten çekinmeyin.
En iyisi ve sağlıklı kalın!
Saygılarımla,
müdür
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