EBEVEYNLERE VE BAKICILARA MESAJ
Sevgili ebeveynler ve bakıcılar,
Uzaktan ve esnek zamanlı öğrenme konusunda bu son birkaç hafta boyunca verdiğiniz tüm destek
için teşekkür ederiz.
Baş Sağlık Görevlisinin tavsiyesi üzerine, Victoria Hükümeti okulların sınıflarda eğitime aşamalı
olarak dönebileceğini belirtti.
Birinci aşamada, Hazırlık Sınıfı, 1’inci ve 2’inci Sınıflar, ortaöğretim üst sınıflarının (11’inci ve 12’inci
Sınıflar VCAL ve VCE) öğrencileri ve uzman okullardaki tüm öğrenciler 26 Mayıs Salı gününden
itibaren okula dönecektir.
VCE vet dersleri de dahil olmak üzere, VCE derslerini üstlenen 10’uncu Sınıf öğrencileri de, uygun
olduğunda bu dersler için okula gelmelidir. Eğer bu çocuğunuz/çocuklarınız için mümkün değilse,
öğretmenlerimiz okulda okuyan öğrencilere sağlanan çalışmaların çocuğunuza/çocuklarınıza da
sunulmasını sağlayacaktır.
Tüm okul personelinin bu geçişe hazırlanmasını desteklemek için, 25 Mayıs Pazartesi günü
öğrencisiz bir gün olacaktır.
Okulda eğitime dönüşümüzün ikinci aşamasında, diğer tüm sınıflar 9 Haziran Salı gününden
itibaren okula geri dönecektir.
Evde gözetilemeyecek öğrenciler ve savunmasız çocuklar için, mevcut okulda eğitim modeli 26
Mayıs Salı ile 9 Haziran Salı arasında iki haftalık süre boyunca yerinde kalacaktır. Ebeveynlerin ve
bakıcıların okulda eğitim gerektiren gün veya yarı günleri belirtebilmeleri için kullandığımız mevcut
süreç bu iki haftalık süre boyunca devam edecektir.
Bu düzeyler ve sınıflardaki diğer tüm öğrenciler 9 Haziran Salı gününe kadar evden öğrenime devam
edecektir.
Bir sınıf geri döndükten sonra, tüm öğrencilerin normal olarak okula devam etmesi beklenmektedir.
Bu, çocuğunuzu/çocuklarınızı sınıfları okulda eğitime geri döndükten sonra evde tutmayı seçerseniz,
artık onların evden öğrenmelerini destekleyemeyeceğimiz anlamına gelir.
Bu durum, sağlık veya tıbbi nedenlerden dolayı okula devam etmemesi gereken çocuklar için geçerli
değildir. Kendileri için uygun bir plan yapabilmemiz için, bu ailelerin lütfen bizimle temasa geçmesini
rica ediyoruz.
Aynı yaklaşım Victoria'daki tüm devlet okulları tarafından da benimseniyor.
Tüm öğrenci ve personelimizin sağlık ve esenliğini desteklemek için okulumuz pekiştirilmiş bir
temizlik programına devam edecek ve ellerin sık sık el yıkanmasını teşvik edecektir.
Eğer çocuğunuz hastaysa veya kendini iyi hissetmiyorsa, okula gitmemelidir. Evde kalmalı ve tıbbi
yardım almalıdır.
Baş Sağlık Görevlisi, öğrencilerden okulda fiziksel mesafeyi sürdürmelerinin istenmeyeceğini
belirtirken, okul çalışmalarımızda, mevcut olan tüm okullara yönelik sağlık tavsiyeleriyle tutarlı olarak
önemli değişiklikler olacaktır burada
https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx

1

Bu, bir sonraki bildirime kadar geçerli olacaktır. Ben en kısa sürede yerel okulumuz bağlamında daha
fazla ayrıntı sağlayacağım, ancak değişikliklerin aşağıda belirtilenleri içereceğini not etmek
önemlidir:
•
•
•

aşamalı okula başlama ve bitiş saatleri de dahil olmak üzere, okula bırakma ve okuldan alma
için ayarlanmış düzenlemeler;
birinci dereceden okul personeli ve öğrenciler dışında herkes için okul sitesine erişim
kısıtlamaları;
ebeveyn-öğretmen toplantılarını ve görüşmelerini yürütme şeklimiz

Bazı ailelerin bu sınıf öğretimi ve öğrenimine geri dönme konusunda kendilerini endişeli
hissedebileceğini anlıyoruz. Sizi temin ederim ki bu karar, eyaletimizde mevcut olan en iyi sağlık
tavsiyesine dayanarak alınmıştır.
Okula dönüş ve koronavirus (COVID-19) hakkında daha fazla bilgi, Bakanlığın güncelleştirilmeye
devam edilecek olan internet sitesinde bulunabilir:
https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx
Bu dönemdeki sürekli destek ve sabrınız için teşekkür ederiz.
Öğrencilerimizin sınıflarına dönmesini dört gözle bekliyoruz.
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