
 والدین/ مراقبت کننده های عزیز 

باید هردو دوز واکسین  2022طوریکه شما شاید مطلع باشید،  تمام کارمندان مکتب پیش از شروع ترم اول سال 
 دریافت کرده باشند.  

 Education( 4دسترسی ( هدایات )شماره  محدودیت هایحکومت ایالتی برای مامورین بخش تعلیم ) 
),4Worker (Restrictions on Access) Directions (No.  ویبسایت را صادر کرده است که در 

wa.gov.au    واکسیناسیون  بازدید کنندگانی است که در محدوده مقررات منتشر شده است. این هدایات شامل
 مکتب داخل میشوند. 

 شاگردان الزم نیست که واکسین شوند.

 واکسین شوند در زمان: الزم نیستوالدین / مراقبت کننده 

 آوردن یا بردن طفل شان از مکتب؛ •

 داوطلبانه در مکتب بصورت موقت؛انجام کار  •

 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. 

و  2022جنوری  1مدرک واکسین شان را ارائه کنند ) یک دوز واکسین از  که الزم استوالدین/مراقبت کننده 
 ( یا معافیت در زمان: 2022جنوری  31هردو دوز واکسین  از 

انجام کار داوطلبانه در مکتب بیشتر از یک بار در هفته ) به شمول کار داوطلبانه در کانتین مکتب، در  •
 سواد آموزی و اعداد(؛  دکان کاالی مکتب یا در داخل کالس در برنامه

 کار کردن بدون معاش در مکتب بیشتر از یک بار در هفته؛ یا  •

 ( KindiLinkشرکت کردن در برنامه تایید شده در مکتب وقتیکه حاضربودن والدین ضروری است )مثل  •

 ( مییاشند: COVID-19موارد پایین اشکال قابل قبول برای اثبات واکسین یا معافیت از )

 ( صادر شده توسط اداره صحت عامه ؛COVID-19واکسین ) تصدیق کتبی •

( تان را نشان بدهد. اداره خدمات COVID-19(، که تنها واکسیناسیون )COVID-19تصدیق دیجیتالی ) •
 get( تان را از اینجا بدست بیاورد COVID-19رسانی استرالیا میداند که چه قسم تصدیق دیجیتالی )

19 digital certificate-your COVID؛ 

بیانیه تاریخچه ایمن سازی تان، تمام واکسین هایی را که دریافت کرده اید نشان بدهد. اداره خدمات رسانی  •
 get yourاسترالیا میداند که چه قسم بیانیه تاریخچه ایمن سازی شما را از اینجا بدست بیاورد 

immunisation history statement؛ 

(  صادر شده توسط حکومت مرکزی COVID-19تصدیق بین المللی واکسیناسیون ) •
Commonwealth Government( این نشان میدهد که اسناد واکسیناسیون .COVID-19 در اداره  )

 ثبت شده است؛  Australian Immunisation Registerایمن سازی استرالیا 

صادر شده باشد؛  Australian Immunisation Registerمعافیت که توسط اداره ایمن سازی استرالیا  •
 یا

 معافیت موقت که توسط وزیر صحت عامه حکومت استرالیای غربی صادر شده باشد. •

( میباشد. برای ما هدایات COVID-19هستیم که مطمئن بسازیم مکتب ما یک جای مصئون از  )ما متعهد 
واضیح داده شده که همه ما باید کاری کنیم که تمام شاگردان، همکاران و جمامعه خود را مصئون نگهداریم. اگر 

 2700 9461کدام سوالی دارید با این شماره تماس بگیرید 

Parents/carers must wear a mask while in buildings. 

 

 از همکاری شما تشکر

https://urldefense.com/v3/__https:/www.wa.gov.au/government/publications/education-worker-restrictions-access-directions-no-4__;!!MiK4Rck!F7u-isgMYjms7gceOoYKW3ql9tmTC7SXfUMrrVUOm40ytuBeKlLZfCyOEmEo5BCJh6Y$
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https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.servicesaustralia.gov.au%2Findividuals%2Fsubjects%2Fgetting-help-during-coronavirus-covid-19%2Fcovid-19-vaccinations%2Fwhat-types-proof-there-are%2Fcovid-19-digital-certificate-proof&data=04%7C01%7Cjenna.hardie%40education.wa.edu.au%7C82eb84793b6e46e368d408d9b9ee7cf6%7Ce08016f9d1fd4cbb83b0b76eb4361627%7C0%7C0%7C637745256208279116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1VJWd3bM4bwII%2F6fk9sRXMliOgtwvXlHv1HBCmx%2FUBo%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.servicesaustralia.gov.au%2Findividuals%2Fsubjects%2Fgetting-help-during-coronavirus-covid-19%2Fcovid-19-vaccinations%2Fwhat-types-proof-there-are%2Fcovid-19-digital-certificate-proof&data=04%7C01%7Cjenna.hardie%40education.wa.edu.au%7C82eb84793b6e46e368d408d9b9ee7cf6%7Ce08016f9d1fd4cbb83b0b76eb4361627%7C0%7C0%7C637745256208279116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1VJWd3bM4bwII%2F6fk9sRXMliOgtwvXlHv1HBCmx%2FUBo%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.servicesaustralia.gov.au%2Findividuals%2Fsubjects%2Fgetting-help-during-coronavirus-covid-19%2Fcovid-19-vaccinations%2Fwhat-types-proof-there-are%2Fimmunisation-history-statement-proof&data=04%7C01%7Cjenna.hardie%40education.wa.edu.au%7C82eb84793b6e46e368d408d9b9ee7cf6%7Ce08016f9d1fd4cbb83b0b76eb4361627%7C0%7C0%7C637745256208289071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fQrSYDxdavpIzMgMwngap0H6GsY4W%2Bfub0f25IWOuBg%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.servicesaustralia.gov.au%2Findividuals%2Fsubjects%2Fgetting-help-during-coronavirus-covid-19%2Fcovid-19-vaccinations%2Fwhat-types-proof-there-are%2Fimmunisation-history-statement-proof&data=04%7C01%7Cjenna.hardie%40education.wa.edu.au%7C82eb84793b6e46e368d408d9b9ee7cf6%7Ce08016f9d1fd4cbb83b0b76eb4361627%7C0%7C0%7C637745256208289071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fQrSYDxdavpIzMgMwngap0H6GsY4W%2Bfub0f25IWOuBg%3D&reserved=0

