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Sevgili Ebeveynler ve Bakıcılar, 

 

Victoria Hükümeti, 4 Haziran Cuma günü dahil olmak üzere Victoria'daki okullar için düzenlemeleri duyurdu. 

Victorian Sağlık Baş Sorumlusunun tavsiyesine dayanarak, Melbourne metropolündeki tüm okullar 10 Haziran 

Perşembe gününe kadar uzaktan ve esnek eğitime devam edecek. Buna okulumuz da dahildir. 

Melbourne metropolünde bir okula kayıtlı olan ancak Victoria bölgesinde ikamet eden öğrenciler uzaktan ve 

esnek öğrenmeye devam edeceklerdir. 

Korunmasız çocukların ve yetkili işçilerin çocuklarının yerinde denetimine yönelik mevcut düzenlemeler 

uygulanmaya devam etmektedir. 

Yr11 ve Yr12 öğrencilerimiz (VCAL) için veli ve okul arasında bireysel düzenlemeler yapılmıştır. 

Uzaktan ve esnek öğrenme 

Google Classroom oturumları tüm öğrencilere verilmeye devam ediyor. Google Classroom'a erişmek için 

desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Google Classroom hakkında bilgi edinmek için burayı tıklayın. Teknolojik bir 

cihazınız yoksa veya koşullar Google Classroom'a erişmenizi engelliyorsa, lütfen bu bağlantıyı takip edin ve bir 

cihaz için burayı tıklayın. 

Diğer uzaktan eğitim dönemlerinde olduğu gibi, okulumuz aşağıdaki kategorilerde öğrencilere yerinde denetim 

sağlayacaktır: 

 

• Ebeveynlerin ve/veya bakıcıların yetkili işçi olduğu, evden çalışamayan, temel bir sağlayıcı için çalıştığı ve 

başka hiçbir denetim düzenlemesinin yapılamadığı çocuklar: 



 

 

o İki ebeveynin/bakıcının olduğu durumlarda, çocuklarının yerinde hizmetten yararlanabilmesi için her 

ikisinin de ev dışında çalışan yetkili işçi olması gerekir. 

o Bekar ebeveynler/bakıcılar için, çocuklarının yerinde hizmetten yararlanabilmesi için yetkili çalışanın ev 

dışında çalışıyor olması gerekir. 

 

• Aşağıdakiler dahil, güvenlik açığı yaşayan çocuklar: 

o ev dışında bakımda olan çocuklar 

o bir devlet kurumu, finanse edilen aile veya aile içi şiddet servisi tarafından savunmasız olarak kabul edilen ve 

aile evinin dışında eğitim ve bakıma muhtaç olarak değerlendirilen çocuklar 

o 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 olmak üzere, bir okul veya erken çocukluk 

servisi tarafından savunmasız olarak tanımlanan çocuklar. 

 

Oğlunuzun/kızınızın yukarıdaki kriterlere göre okula yerinde gitmesi gerektiğine inanıyorsanız, lütfen bu 

bağlantı aracılığıyla bir başvuru formu doldurun ve yerinde eğitime başvurmak için burayı tıklayın. 

 

Lütfen düzenli iletişim için okulun http://www.humevalley.vic.edu.au web sitesine eriştiğinizden emin olun. 

 

Başka sorularınız varsa veya çocuğunuzun sağlığıyla ilgili endişeleriniz varsa, lütfen çocuğunuzun öğretmeniyle 

e-posta yoluyla veya (03) 9309 3477 numaralı telefondan okulla iletişime geçin. 

 

En iyisi ve sağlıklı kalın! 

Saygılarımla, 

 
 

 

müdür 

Hume Vadisi Okulu 


