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Sevgili ebeveynler ve bakıcılar,

Hume Valley School'da teyit edilen COVID-19 vakasıyla ilgili dünkü yazışmamın ardından size bir güncelleme sunmak
istiyorum.

Sağlık Bakanlığı (DH) soruşturmasını yürütürken okul sitemiz bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaktır.

Bu süre zarfında Google Classroom uzaktan eğitim programına devam edeceğiz. Yerinde denetim kullanılamayacak.

DH, siz veya ailenizin bir üyesi, 16, 17, 23, 24, 25, 26 Ağustos tarihlerinde Koroit Avenue kampüsüne katıldıysanız,
tecrit edip test yaptırmanız gerektiğini tavsiye etti.

Bildiğiniz gibi okulumuz coronavirus.vic.gov.au Katman 2 maruz kalma alanı olarak. Ancak, bazı personel ve
öğrenciler Katman 1 yönergeleri altındadır. Siz veya çocuğunuz birincil yakın temas veya ikincil yakın temas olarak
tanımlanırsa, DH sizinle doğrudan iletişime geçecektir. Bu aramalar veya kısa mesajlar özel veya bilinmeyen
numaralardan gelebilir. Lütfen bu aramaları cevaplayın veya bir arama veya metin mesajı alırsanız kısa mesaj
tavsiyelerine uyun.

DH, birincil yakın temas (PCC) veya ikincil yakın temas (SCC) olup olmadığınızı ve Kademe 1 veya Kademe 2
talimatlarına tabi olup olmadığınızı size bildirecektir. Bu iletişimler bugün doğrudan ailelere gidiyor.

Siz veya aileniz COVID-19 semptomları geliştirirseniz - ne kadar hafif olursa olsun - negatif bir sonuç alana kadar test
yaptırmalı ve tecrit etmelisiniz.

Achieving Potential Together

Bu karantina kısıtlamaları ve karantinaya alınan aileler için mevcut kaynaklar hakkında daha fazla bilgi sağlamak için
çevrimiçi bir ebeveyn ve bakıcı forumu sağlamak için DH ve Aileler, Adalet ve Barınma Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz.
Forum 2 Eylül Perşembe günü saat 16:30'da Zoom üzerinden yapılacaktır. Lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip edinYakınlaştırma Toplantısına Katılın
https://zoom.us/j/91901847845?pwd=VzhSUDczbERZZ01ZZ0J0UkJKN2NPZz09
Meeting ID: 919 0184 7845
Passcode: s3LiT5

COVID-19 testi
Test yaptırmanız gerekiyorsa, lütfen kontrol edin coronavirus.vic.gov.au eyalet çapında test sitelerinde
bekleme süreleri hakkında güncel bilgiler için.

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin coronavirus.vic.gov.au

Bunun okulumuz için ne anlama geldiğiyle ilgili sorularınız varsa, resmi tatiller hariç olmak üzere Pazartesiden
Cumaya 08:30 - 17:00 arası 1800 338 663 numaralı telefondan Eğitim ve Öğretim Bakanlığı COVID-19 yardım hattını
arayın.

Birincil yakın temas veya ikincil yakın temas iseniz, DH sizinle iletişime geçecektir. Daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyarsanız, 1300 651 160 numaralı telefondan DH ile iletişime geçebilirsiniz. COVID-19'unuz olabileceğinden
endişeleniyorsanız, 1800 675 398 numaralı telefondan DH 24 saat COVID-19 yardım hattını arayabilirsiniz.

İngilizce dışındaki dillerde okul bilgisi için 131 450'den TIS National'ı arayın. Lütfen 1800 338 663'ten DET COVID-19
yardım hattını aramalarını isteyin, tercüme konusunda yardımcı olacaklardır. İngilizce dışındaki dillerde sağlık
tavsiyesi için şu adresi ziyaret edin: coronavirus.vic.gov.au/translated-information-aboutcoronavirus-covid-19

Oğlunuzun veya kızınızın esenlik desteğine ihtiyacı varsa, lütfen Google Classroom veya e-posta yoluyla, Öğrenci
Refahı Ekibinden gelen yardımı koordine edecek olan sınıf öğretmenleriyle iletişime geçin.

COVID-19 testi pozitif çıkan kişi hakkında bilgi veremeyeceğimizi hatırlatır ve mahremiyetine saygı göstermenizi rica
ederim.
Devam eden desteğiniz için tekrar teşekkür ederiz.

Herhangi bir güncelleme aldığımda sizinle iletişime geçeceğim.

Saygılarımla,

Diane Bassett
Müdür
Hume Vadisi Okulu

