والدین /مراقبت کننده های عزیز
طوریکه شما شاید مطلع باشید ،تمام کارمندان مکتب پیش از شروع ترم اول سال  2022باید هردو دوز واکسین
دریافت کرده باشند.
حکومت ایالتی برای مامورین بخش تعلیم ( محدودیت های دسترسی ) هدایات (شماره Education )4
 Worker (Restrictions on Access) Directions (No. 4),را صادر کرده است که در ویبسایت
 wa.gov.auمنتشر شده است .این هدایات شامل مقررات واکسیناسیون بازدید کنندگانی است که در محدوده
مکتب داخل میشوند.
شاگردان الزم نیست که واکسین شوند.
والدین  /مراقبت کننده الزم نیست واکسین شوند در زمان:
•
•
•
•

آوردن یا بردن طفل شان از مکتب؛
انجام کار داوطلبانه در مکتب بصورت موقت؛
حاضر شدن در یک رویداد مانند یک جلسه یا مصاحبه معلم با والدین؛ یا
داخل شدن به مکتب بعد از وقت رسمی

"بصورت موقت" به معنی داخل شدن فقط در یک محل تعلیمی نه بیشتر از آن و نه بیشتر از یک بار در هفته.
والدین/مراقبت کننده الزم است که مدرک واکسین شان را ارائه کنند ( یک دوز واکسین از  1جنوری  2022و
هردو دوز واکسین از  31جنوری  )2022یا معافیت در زمان:
• انجام کار داوطلبانه در مکتب بیشتر از یک بار در هفته ( به شمول کار داوطلبانه در کانتین مکتب ،در
دکان کاالی مکتب یا در داخل کالس در برنامه سواد آموزی و اعداد)؛
• کار کردن بدون معاش در مکتب بیشتر از یک بار در هفته؛ یا
• شرکت کردن در برنامه تایید شده در مکتب وقتیکه حاضربودن والدین ضروری است (مثل ) KindiLink
موارد پایین اشکال قابل قبول برای اثبات واکسین یا معافیت از ( )COVID-19مییاشند:
•
•
•
•
•
•

تصدیق کتبی واکسین ( )COVID-19صادر شده توسط اداره صحت عامه ؛
تصدیق دیجیتالی ( ،)COVID-19که تنها واکسیناسیون ( )COVID-19تان را نشان بدهد .اداره خدمات
رسانی استرالیا میداند که چه قسم تصدیق دیجیتالی ( )COVID-19تان را از اینجا بدست بیاورد get
your COVID-19 digital certificate؛
بیانیه تاریخچه ایمن سازی تان ،تمام واکسین هایی را که دریافت کرده اید نشان بدهد .اداره خدمات رسانی
استرالیا میداند که چه قسم بیانیه تاریخچه ایمن سازی شما را از اینجا بدست بیاورد get your
immunisation history statement؛
تصدیق بین المللی واکسیناسیون ( )COVID-19صادر شده توسط حکومت مرکزی
 .Commonwealth Governmentاین نشان میدهد که اسناد واکسیناسیون ( )COVID-19در اداره
ایمن سازی استرالیا  Australian Immunisation Registerثبت شده است؛
معافیت که توسط اداره ایمن سازی استرالیا  Australian Immunisation Registerصادر شده باشد؛
یا
معافیت موقت که توسط وزیر صحت عامه حکومت استرالیای غربی صادر شده باشد.

ما متعهد هستیم که مطمئن بسازیم مکتب ما یک جای مصئون از ( )COVID-19میباشد .برای ما هدایات
واضیح داده شده که همه ما باید کاری کنیم که تمام شاگردان ،همکاران و جمامعه خود را مصئون نگهداریم .اگر
کدام سوالی دارید با این شماره تماس بگیرید 9461 2700

Parents/carers must wear a mask while in buildings.
از همکاری شما تشکر

