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Sevgili ebeveynler ve bakıcılar, 

  

Okulumuzla ilgili güzel haberlerle yazıyorum. 

  

Sağlık Bakanlığı (DH), Koroit Bulvarı, Narrun ve Tanderrum Yolu kampüslerimizi yeniden açılmak üzere 

temizledi. Savunmasız öğrenciler ve Yetkili çalışanların çocukları için yerinde denetim 14 Eylül Salı 

gününden itibaren devam edecektir. Okulumuz diğer tüm öğrenciler için uzaktan eğitim sunmaya devam 

edecektir. 

Victorian Sağlık Baş Sorumlusunun tavsiyesine dayanarak, Hume Valley School, aşağıdaki kategorilerdeki 

öğrenciler dışında uzaktan ve esnek öğrenime devam edecektir: 

• Ebeveynlerin ve/veya bakıcıların yetkili işçi sayıldığı çocuklar, 

• Güvenlik açığı yaşayan çocuklar. 
 

Lütfen bu bağlantı üzerinden yerinde katılım için başvurunuzu tamamlayın click here to apply for onsite 

learning Çevrimiçi başvuruyu gönderdikten sonra, okul, çocuğunuzun yerinde devamını onaylamak için 

mümkün olan en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

 

Koroit Avenue kampüsü, uygun öğrenciler ve tesise dönen personel için hazırlık aşamasında derin bir 

temizliğe tabi tutulmuştur. 

   

Şu anda karantinada olan birincil yakın temaslılar, 14 günlük karantina süreleri sona erene kadar bunu 

yapmaya devam etmelidir. Ek olarak, birincil yakın temaslıların karantinanın 13. gününde veya sonrasında 

https://forms.gle/sDKbYG21vLdpMv658
https://forms.gle/sDKbYG21vLdpMv658


 

 

COVID-19 için bir testten geçmeleri tavsiye edilir. Sağlık Bakanlığı tarafından temizlenene kadar birincil 

yakın temaslıların okul sahasında bulunmalarına izin verilmez. 

 

Herhangi bir öğrenci veya aile üyesinin herhangi bir COVID-19 semptomu varsa, derhal test edilmeleri (veya 

yeniden test edilmeleri) ve negatif bir test sonucu alana kadar evde tecrit etmeleri gerekir. Ebeveynlere, 

eğer hastaysalar, çocuklarını evde tutmaları hatırlatılır. 

  

Tüm Victoria Hükümeti okulları gibi, okulumuz da yerinde katılan tüm personelin, öğrencilerin ve 

ziyaretçilerin ekstra temizliğini ve kayıtlarının tutulmasını içeren bir COVIDSafe planına sahiptir. Okul 

binalarına ve kapalı tesislere (personel veya öğrenciler hariç) gelen veliler de dahil olmak üzere tüm okul 

ziyaretçileri için QR kodlarıyla check-in yapılması zorunludur. 

 

Ebeveynlerin araç bırakma ve alma saatlerinde arabalarında kalmaları rica olunur. Junior Sub School 

velilerinin, çocuklarını teslim alırken ve arabaya binerken ve arabadan inerken onlara yardım ederken 

maske takmaları rica olunur. 

  

Personele, öğrencilere ve okul ziyaretçilerine, güncel yüz maskesi tavsiyelerinden haberdar olmaları 

hatırlatılır. İlkokul çağındaki çocukların evde veya bir istisnanın geçerli olduğu durumlar dışında, içeride ve 

dışarıda maske takmaları artık tavsiye ediliyor. Ancak zorunlu değildir. Daha fazla bilgi şurada bulunabilir: 

www.coronavirus.vic.gov.au/face-masks-in-schools. 

aşılar 

COVID-19 aşıları güvenli, ücretsiz ve gönüllüdür. COVID-19 aşıları, enfeksiyonu önlemede ve COVID-19'dan 

kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı korumada etkilidir. Kendinizi, ailenizi ve okul topluluğumuzu başka 

salgınlardan korumanın en iyi yolu aşı olmaktır.  

Aşılar ve nasıl randevu alınacağı hakkında daha fazla bilgi için coronavirus.vic.gov.au adresini ziyaret edin 

veya Avustralya Hükümeti'nin COVID-19 aşı uygunluk kontrol aracını kullanın. 1800 675 398 numaralı 

telefondan Sağlık Bakanlığı Coronavirüs danışma hattına da ulaşabilirsiniz. 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__aus01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttps-2D3A-5F-5Faus01.safelinks.protection.outlook.com-5F-2D3Furl-2D3Dhttp-2D253A-2D252F-2D252Fwww.coronavirus.vic.gov.au-2D252Fface-2D2Dmasks-2D2Din-2D2Dschools-2D26data-2D3D04-2D257C01-2D257CChris.Thompson-2D2540education.vic.gov.au-2D257Cc5c29cd4113742fd7a8508d965585c2c-2D257Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f-2D257C0-2D257C0-2D257C637652252521257634-2D257CUnknown-2D257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-2D253D-2D257C1000-2D26sdata-2D3DyN-2D252FiuAEKH-2D252B63SLp02lyjzosdC0-2D252By-2D252BnM6on6E92L06EA-2D253D-2D26reserved-2D3D0-2526d-253DDwMGaQ-2526c-253DJnBkUqWXzx2bz-2D3a05d47Q-2526r-253Du1ubAHhbJ8HgId7mMaa3WE1h3ZJECdZ0PcMx7JAI0NVo37Okft4Dd8wapzm4dN5A-2526m-253Dlo6n1iqwbDRAEUZ5gjdlR2yxj-5FNedK-5FzEjuwMuj0JeQ-2526s-253D8WhteMmRChzaNs4607t8WTEA44m5wdh-2D6LE2HM4sAKw-2526e-253D-26data-3D04-257C01-257CKerrie.Ekinsmyth-2540education.vic.gov.au-257Cb87f319cb3be40dd867408d9737baca9-257Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f-257C0-257C0-257C637667797296375326-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3DqTiB-252FbCmQ9wA32N7kwVETI-252FmP2Dy7rk9S1TFopFR69A-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMGaQ%26c%3DJnBkUqWXzx2bz-3a05d47Q%26r%3DfP0fg5IslxswYn5IciJDvgqcADaI4dnIo7Jjp9JVnwZLFtNTn0uZr9zbeXvix7BM%26m%3DVLOf9C0M_C8cxlD42DPkqdD4RYxKXzp24tJE8b3i0IU%26s%3D0JPfL87qzQqor6N9PZewWwSn5YHHUaNmyHuCaYd8qDY%26e%3D&data=04%7C01%7CLeanne.Sinnadurai%40education.vic.gov.au%7C8917d0859d144054cde108d97382fd6a%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637667828702340805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gi7NLSLcjSAsGNSjhRxGeu48Zo7LBaYBu16bhUCo78k%3D&reserved=0


 

 

Daha fazla bilgi 

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

 

Bunun okulumuz için ne anlama geldiğiyle ilgili sorularınız varsa, 1800 338 663 numaralı telefondan Eğitim 

ve Öğretim Bakanlığı COVID-19 yardım hattını arayın, Pazartesiden Cumaya 08:30 - 17:00 ve resmi tatiller 

hariç Cumartesi ve Pazar günleri 10:00 - 15:00 arası mevcuttur. 

  

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-about-

coronavirus-covid-19 . 

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

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

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

  

Bu süre zarfında destekleriniz için tüm okul camiasına teşekkür etmek istiyorum. 

  

Saygılarımla, 

  

Diane Bassett 

Müdür 

Hume Vadisi Okulu 

 
 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__aus01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.coronavirus.vic.gov.au-252F-26data-3D04-257C01-257CKerrie.Ekinsmyth-2540education.vic.gov.au-257Cb87f319cb3be40dd867408d9737baca9-257Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f-257C0-257C0-257C637667797296385319-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3DynxSEoePhYvJ5EtBbyMZTJR6y9vv0CUjO-252BQF-252BUrzuKM-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMGaQ%26c%3DJnBkUqWXzx2bz-3a05d47Q%26r%3DfP0fg5IslxswYn5IciJDvgqcADaI4dnIo7Jjp9JVnwZLFtNTn0uZr9zbeXvix7BM%26m%3DVLOf9C0M_C8cxlD42DPkqdD4RYxKXzp24tJE8b3i0IU%26s%3DSXhGcdhrNwkpXj66Q9lkPihUzVE6mphg9E0I8GoEm4o%26e%3D&data=04%7C01%7CLeanne.Sinnadurai%40education.vic.gov.au%7C8917d0859d144054cde108d97382fd6a%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637667828702350755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jRXHZfY4CmyfiV5CHJdL%2BYw8Ieaog58MlVB6LUBZIgU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__aus01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.coronavirus.vic.gov.au-252Ftranslated-2Dinformation-2Dabout-2Dcoronavirus-2Dcovid-2D19-26data-3D04-257C01-257CKerrie.Ekinsmyth-2540education.vic.gov.au-257Cb87f319cb3be40dd867408d9737baca9-257Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f-257C0-257C0-257C637667797296395320-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3Djhuvn0SXGQNgPq7XWjHo6JKRpFF9w2aRB9e9iHDnDPc-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMGaQ%26c%3DJnBkUqWXzx2bz-3a05d47Q%26r%3DfP0fg5IslxswYn5IciJDvgqcADaI4dnIo7Jjp9JVnwZLFtNTn0uZr9zbeXvix7BM%26m%3DVLOf9C0M_C8cxlD42DPkqdD4RYxKXzp24tJE8b3i0IU%26s%3DFnVwWkGJSiDKeGTphIddUbIwN5tpscqn4mXcAqBCylM%26e%3D&data=04%7C01%7CLeanne.Sinnadurai%40education.vic.gov.au%7C8917d0859d144054cde108d97382fd6a%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637667828702360712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=huH8SV0%2Fd6FS%2Ff%2FGtfxQJuuTmMRDGEE%2Bhr6C%2BIS4xc0%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__aus01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.coronavirus.vic.gov.au-252Ftranslated-2Dinformation-2Dabout-2Dcoronavirus-2Dcovid-2D19-26data-3D04-257C01-257CKerrie.Ekinsmyth-2540education.vic.gov.au-257Cb87f319cb3be40dd867408d9737baca9-257Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f-257C0-257C0-257C637667797296395320-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3Djhuvn0SXGQNgPq7XWjHo6JKRpFF9w2aRB9e9iHDnDPc-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMGaQ%26c%3DJnBkUqWXzx2bz-3a05d47Q%26r%3DfP0fg5IslxswYn5IciJDvgqcADaI4dnIo7Jjp9JVnwZLFtNTn0uZr9zbeXvix7BM%26m%3DVLOf9C0M_C8cxlD42DPkqdD4RYxKXzp24tJE8b3i0IU%26s%3DFnVwWkGJSiDKeGTphIddUbIwN5tpscqn4mXcAqBCylM%26e%3D&data=04%7C01%7CLeanne.Sinnadurai%40education.vic.gov.au%7C8917d0859d144054cde108d97382fd6a%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637667828702360712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=huH8SV0%2Fd6FS%2Ff%2FGtfxQJuuTmMRDGEE%2Bhr6C%2BIS4xc0%3D&reserved=0
http://www.humevalley.vic.edu.au/

