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Sevgili ebeveynler,

Victoria'da korona virüsünün toplum içinde devam eden bulaşma düzeyi nedeniyle, Victoria Hükümeti 2 Eylül Perşembe
günü saat 23.59'a kadar Victoria genelindeki mevcut kısıtlamalarda değişiklik olduğunu duyurdu.
Okulumuz, öğrencilerin evden ve yerinde öğrenmelerine destek olmaya devam edecektir. Çocuğunuzun yerinde katılması
için başvurmak istiyorsanız lütfen bu bağlantıyı takip edin. https://forms.gle/beRPyLbSz3WQbecn7

Virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için, yeni güçlendirilmiş kısıtlamalara uymak ve halk sağlığı ekibimizin
bu virüsün önüne geçmesine yardımcı olmak için desteğinize ihtiyacımız var.
Ebeveynlerin, bakıcıların ve ailelerin tüm sağlık direktiflerine uyarak doğru olanı yapmaya devam etmelerini rica
ediyoruz. Bu, okulda yerinde denetime erişim konusunda dikkatli ve destekleyici seçimler yapmayı içerir.
Tüm yetkili işçiler, işyeri için izin almanın yanı sıra çocuk bakımı düzenlemelerine erişim isteyecektir.

Bu aynı zamanda Pazartesi gününden itibaren ebeveynler ve bakıcıların aşağıdaki kategorilerde çocukları/çocukları için
okulda yalnızca yerinde gözetim talebinde bulunabilecekleri anlamına gelir:
A. Hem ebeveynleri hem de bakıcıları yetkili işçi olarak kabul edilen ve evden çalışamayan, yetkili bir sağlayıcı için çalışan
ve başka hiçbir denetim düzenlemesi yapılamayan çocuklar:
o İki ebeveynin/bakıcının olduğu durumlarda, çocuklarının okulda yerinde hizmet alabilmeleri için her ikisinin de ev
dışında çalışan yetkili işçi olması gerekir.
o Bekar ebeveynler/bakıcılar için, çocuklarının okulda yerinde hizmetten yararlanabilmesi için yetkili çalışanın ev dışında
çalışıyor olması gerekir.
Yetkili işçi olan ebeveynler ve bakıcılar, Kategori A'daki çocukları/çocukları için okulda yerinde denetime erişmek için
işverenlerinden yetkili bir çalışma iznine ihtiyaç duyacaktır.

Achieving Potential Together

Yerinde denetim, aşağıdaki öğrenciler için mevcut olmaya devam etmektedir:
B. Aşağıdakiler dahil, güvenlik açığı yaşayan çocuklar:
o ev dışı bakımda
o bir devlet kurumu, finanse edilen aile veya aile içi şiddet servisi tarafından savunmasız olarak kabul edildi ve aile evinin
dışında eğitim ve bakım gerektirdiği değerlendirildi
o bir okul veya erken çocukluk servisi tarafından savunmasız olarak tanımlanan, (bir devlet kurumundan sevk yoluyla
veya finanse edilen aile veya aile içi şiddet servisi, evsizler veya gençlik adalet servisi veya akıl sağlığı veya diğer sağlık
servisleri dahil)
o Bir ebeveynin/bakıcının, engelli bir öğrencinin evden öğrenemediği için savunmasız olduğunu belirtmesi ve/veya
öğrencinin aile stresi nedeniyle savunmasız olduğunu okulu bilgilendirmesi durumunda, okul o öğrenci için yerinde
denetim sağlamalıdır. Bu, uzmanlık okullarına kayıtlı öğrenciler ve normal okullara kayıtlı engelli öğrenciler için geçerli
olabilir.
Kategori B kapsamında yerinde denetime erişim için yetkili bir işçi izni gerekli değildir.

A Kategorisi kapsamında yerinde eğitim talep edenler için, yetkili işçi izninizin veya izinlerinizin bir kopyası, verildikten
sonra mümkün olan en kısa sürede okulumuza sunulmalıdır. Kategori B kapsamında bir izin gerekli değildir.
Nadir durumlarda, bir ebeveynin/bakıcının çalışma iznine ihtiyacı yoktur. Bu, işveren tarafından verilen fotoğraflı kimlik
taşıyan kolluk kuvvetleri, acil servisler veya sağlık çalışanları içerir. Daha fazla bilgi şurada mevcuttur: Authorised

provider and authorised worker permit

Victoria Baş Sağlık Görevlisi'nin tavsiyesine göre, bir istisna geçerli olmadığı sürece yüz maskesi takmak artık iç
mekanlarda (evde değil) zorunludur - buna tüm okullar dahildir.
• İlkokul çağındaki çocukların evde veya bir istisnanın geçerli olduğu durumlar dışında, içeride ve dışarıda maske
takmaları artık tavsiye edilmektedir. Ancak zorunlu değildir.
• Okul personeli ve 12 yaş ve üzeri ortaokul öğrencileri, yasal bir istisna geçerli olmadığı sürece, Okul Saatleri Dışında
Bakım (OSHC) programına katılırken de dahil olmak üzere, okulda ve içeride her zaman yüz maskesi takmalıdır. Bu, toplu
taşıma araçlarında ve taksilerde veya ortak araçlardayken okula gidip gelmeyi içerir.

• İletişim amacıyla, öğretmenler ve eğitim destek personelinin öğretim sırasında yüz maskesi takmaları zorunlu değildir,
ancak mümkün olan her yerde öğretim sırasında yüz maskelerinin takılması önerilir.
Bunun zorlu bir dönem olabileceğini biliyorum. Bir dizi destek mevcuttur. Bunlar şunları içerir:
• headspace

•

Student Mental Health and Wellbeing resources for advice

•

Advice for students about how to adapt during COVID-19

•

Resources for learning from home

•

Translated resources for learning from home

Aşamalı COVID-19 aşısının kullanıma sunulmasının bir parçası olarak, daha fazla Victorialı ebeveyn, bakıcı ve öğrenci artık
COVID-19 aşılarını alabilmektedir.
Önümüzdeki iki hafta içinde artık daha fazla randevu mevcut olduğundan, aşınızı şu adresten ayırtmanızı öneririz:

Victorian Government’s COVID-19 vaccine online booking system
Uygunluk hakkında daha fazla bilgi için bkz. coronavirus.vic.gov.au veya Avustralya Hükümeti'nin COVID-19

vaccine eligibility checker
Okul topluluğumuzun, yürürlükteki kısıtlamalara uyarak ve topluluk içinde hareketi sınırlayan dikkatli ve destekleyici
kararlar alarak şu anda doğru olanı yapmamızı sağlayacağına inanıyorum. Çocuğunuzun yerinde katılması için başvurmak
istiyorsanız lütfen bu bağlantıyı takip edin. https://forms.gle/beRPyLbSz3WQbecn7

Bu süre zarfında çocuğunuzun öğrenmesini desteklediğiniz için tekrar teşekkür ederiz.
Sorularınız için lütfen 9309 3477 numaralı telefondan bana ulaşın.

Saygılarımla,

Diane Bassett
Müdür

