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Sevgili ebeveynler 

Ailenizi aşılatmak ve okulda maske takmayı teşvik etmek de dahil olmak üzere, yerinde eğitime geçişi 

desteklemeye yardımcı olmak için 4. Dönem'deki çabalarınız için teşekkür ederiz. 

 

Victoria'daki aşılama hedeflerinin ardından, 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren tüm yerinde eğitimin tam 

zamanlı olarak başlamasıyla aşamalı yerinde eğitime dönüşün öne alındığını paylaşmaktan büyük heyecan 

duyuyoruz. 

 

Tüm Hume Valley School öğrencileri ve okul seviyeleri, 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren yerinde 

öğrenmeye geri dönecektir. 

 

Öğrencilerin tam zamanlı yerinde öğrenime daha erken dönmesi, okul topluluğumuz ve ailelerimiz için 

harika bir haber. 

 

1 Kasım Pazartesi gününden itibaren, okulların yeni topluluk ortamlarını yansıtması için bir dizi okul etkinliği 

gerçekleştirilebilecek. 

 

Bu, 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren kamplar, okullar arası spor, geziler, okul toplantıları, müzik, şarkı 

söyleme ve performansların (topluluk ortamları ve aşı gereklilikleri doğrultusunda) gerçekleşebileceği 

anlamına gelir. 

 

1 Kasım Pazartesi gününden itibaren, yüz maskeleri artık öğretmenler veya ortaokul öğrencileri tarafından 

açık havada istenmeyecek, ancak sınıflarımızın ve toplumun önemli bir parçası olmaya devam edecek. 



 

 

 

Okullar, personel aşılaması, havalandırma, personel ve öğrenciler için fiziksel mesafe, kademeli başlangıç, 

bitiş ve mola süreleri ve maske takma dahil olmak üzere yerinde öğrenmeyi desteklemek için bir dizi adım 

attı. 

 

Okullar, öğrencileri 4. Dönemin geri kalanında güvende kalmaya ve iyi COVIDSafe davranışları uygulamaya 

teşvik edecek. 

1 Kasım Pazartesi gününden itibaren tam zamanlı yerinde öğrenime devam eden öğrencilerden önce 

okullar, aşamalı yeniden açma planına uygun olarak yerinde öğrenim sağlamaya devam edecek. Daha önce 

yetkili çalışanların çocukları veya güvenlik açığı yaşayan çocuklar olarak yerinde denetim ve bakım için 

uygun olan öğrenciler, yerinde eğitime katılmaya devam edebilirler. 

Tüm desteğiniz için tekrar teşekkür ederiz ve öğrencilerimizi tam zamanlı olarak yerinde öğrenmeye tekrar 

davet etmeyi dört gözle bekliyoruz. 
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