
 أعزاءنا أولياء األمور/ مقّدمي الرعاية

أن يكونوا تلقوا جرعتَي اللقاح قبل أن يبدأ الفصل األول  لمدرسةكما تعلمون، يُشتَرط على جميع العاملين في ا
 .2022من 

التي تُنشر  )القيود على الدخول4Education Worker Directions (No.  ،)(أصدرت حكومة الوالية 
 . هذه التعليمات تشمل شروط التطعيم للزوار الذين يدخلون مباني المدارس.wa.gov.auعلى موقع 

 على الطالب أن يكونوا مطعّمين. ال يُشتَرط

 على أولياء األمور/ مقّدمي الرعاية أن يكونوا ُمطعّمين عندما: ال يُشتَرط  

 يوصلون أو يأخذون أبناءهم من المدرسة؛ •

 يتطّوعون في المدرسة على أساس مؤقت؛ •

 يحضرون مناسبة مثل تجّمع طالبي أو مقابلة المدّرسين وأولياء األمور؛ أو •

 يدخلون المدرسة بعد الدوام. •

 حضور إلى أكثر من مرفق تعليمي واحد وال أكثر من مّرة واحدة في األسبوع."على أساس مؤقت" يعني عدم ال

كانون  1على أولياء األمور/مقّدمي الرعاية أن يقّدموا دليالً على التطعيم )تطعيم جرعة واحدة من  يُشترط
 ( أو إعفاء عندما:2022كانون الثاني/يناير  31وتطعيم جرعتين من  2022الثاني/يناير 

في المدرسة ألكثر من مّرة واحدة في األسبوع )هذا يشمل التطّوع في كانتين المدرسة، في محل يتطّوعون  •
 بيع الزي المدرسي أو المشاركة في برنامج القراءة والكتابة أو الحساب الذي يُقام في الصف(؛

 يعملون في المدرسة ألكثر من مّرة في األسبوع دون تلقّي أجر؛ أو •

 (. KindiLinkنامج مصّدق عليه حيث يكون وجود أولياء األمور إلزامياً )مثل يشاركون بالمدرسة في بر •

 أو اإلعفاء: 19-أنواع مقبولة من األدلة على التطعيم ضّد كوفيدفي ما يلي 

 صادر عن وزارة الصحة؛ 19-إثبات مكتوب للتطعيم المضاد لكوفيد •

 Servicesالخاصة بك. لدى  19-التي تُظهر فقط لقاحات كوفيد 19-الشهادة اإللكترونية لكوفيد •
Australia  الخاصة بك؛ 19-الحصول على الشهادة اإللكترونية لكوفيدمعلومات عن كيفية 

عن معلومات  Services Australiaلذي يُظهر كل اللقاحات التي تلّقيتها. لدى بيان تاريخ تطعيمك، ا •
 ؛الحصول على بيان تاريخ تطعيمككيفية 

 19- كوفيدصادرة عن حكومة الكومنولث. تُظهر هذه التطعيم ضدّ  19-شهادة تطعيم دولية ضّد كوفيد •
 المسّجل في سّجل التطعيم األسترالي؛

 إعفاء طبّي صادر عن سّجل التطعيم األسترالي؛ أو  •

 WAإعفاء مؤقت من كبير مسؤولي الصحة في غرب أستراليا  •

بتعليمات واضحة لما علينا  . لقد تّم تزويدنا19-نحن ملتزمون بضمان أن تكون مدرستنا مكاناً آمناً من كوفيد
للحفاظ على سالمة الطالب، والزمالء ومجتمعنا. إذا كان لديكم أي استفسارات، الرجاء االتصال ب  جميعاً عمله

9461 2700 

Parents/carers must wear a mask while in buildings 

 شكراً لدعمكم.
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