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30/08/2021
Sevgili ebeveynler ve bakıcılar,

Hume Valley School - Koroit Ave kampüsünde onaylanmış bir COVID-19 vakası bildirildi.

Sonuç olarak, tüm HVS Kampüs siteleri bir sonraki duyuruya kadar tüm öğrencilere, personele ve topluluk
üyelerine kapalıdır. Bu, yerinde denetim sağlanmayacağı anlamına gelir.

Sağlık Bakanlığı (DH) soruşturmasını yürütürken, personel, öğrenciler ve ev halkı, aksi tavsiye edilene kadar
tecrit etmelidir.

Birincil yakın temas veya ikincil yakın temas olarak tanımlanırsanız, 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.

Siz veya ailenizden herhangi biri en hafif semptomlara sahipse, lütfen test yaptırın. Test yaptırmanız
gerekiyorsa, lütfen kontrol edin coronavirus.vic.gov.au

hakkında güncel bilgiler için waiting times

at testing sites eyalet çapında.

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.

Achieving Potential Together

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'a sahip
olduğunuzdan 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-informationabout-coronavirus-covid-19

COVID-19 testi pozitif çıkan kişi hakkında bilgi veremeyeceğimizi lütfen unutmayın ve mahremiyetine saygı
göstermenizi rica ediyorum.
Devam eden desteğiniz için teşekkürler.

Sonraki adımlarımızla ilgili olarak yarın sizinle iletişime geçeceğim.

Diane Bassett
Müdür
Hume Vadisi Okulu

