
 والدین / مراقبین عزیز

 2022همانطور که ممکن است آگاه باشید، همه کارکنان مدرسه مازم هستند که پیش از شروع ترم اول سال 
 دو دوز واکسن را زده باشند.

)احکام  4ions (No. Education Worker (Restrictions on Access) Direct( دولت ایالت
منتشر شده  wa.gov.auکه در (( را صادر کرده است 4)محدودیت دسترسی( کارمنان آموزشی )شماره 

 .شوندیمدرسه م یاست که وارد مکان ها دیدار کنندگانی یبرا یناسیونشامل الزامات واکس احکام ینا است.

 آموزان واکسینه شوند.که دانش الزامی نیست

 اما اگر فرزند شما مشغول 

 که والدین / مراقبین برای مواقع زیر واکسینه شده باشند: الزامی نیست

 رساندن یا برداشتن فرزندشان از مدرسه؛ •

 ؛موردیکار داوطلبانه در مدرسه به صورت  •

 شرکت کردن در یک رویداد مانند یک گرد هم آیی یا جلسه مصاحبه معلم با والدین؛ یا •

 بعد از ساعات کار. ورود به مدرسه •

"صورت موردی" به این معنی است که حضورفرد نباید در بیشتر از یک مرکز آموزشی و بیشتر از یک 
 بار در هفته باشد.

 2022که در مواقع زیر مدرک واکسیناسیون )یک دوز واکسن از اول ژانویه  ملزم هستندوالدین / مراقبین 
 ( یا معافیت از واکسن ارائه دهند:2022ژانویه  31و دو دوز واکسن از 

کار داوطلبانه در مدرسه بیشتر از یک بار در هفته )این شامل داوطلب شدن در غذا فروشی مدرسه،  •
 (؛باشدوزی یا حساب آموزی در کالس میفروشگاه اونیفورم یا یک برنامه سوادآم

 کار کردن بدون مزد در مدرسه بیشتر از یک بار در هفته، یا •

 (. KindiLink)مانند   است یالزام ینشده در مدرسه که در آن حضور والد ییدبرنامه تا یکشرکت در  •

 ز:یت از آن عبارتند امعاف یا 19 –یناسیون کووید اثبات واکس یبرامدارک قابل قبول 

)اداره بهداشت( صادر کرده  Department of Healthکه  19 –تاییدیه کتبی واکسیناسیون کووید  •
 باشد؛

 Servicesدهد.  شما را نشان می 19 –، که فقط واکسنهای کووید 19 –گواهینامه دیجیتال کووید  •
Australia  (خ)را  19 –طرز گرفتن گواهینامه دیجیتال کووید اطالعات مربوط به  دمات استرالیا

 دارد؛

. دهد ینشان م یدرا که انجام داده ا ییها یناسیونشما، که تمام واکس یساز یمنسابقه ا یانیهب •
Services Australia  (خ)طرز گرفتن بیانیه سابقه ایمن سازی اطالعات مربوط به  دمات استرالیا 

 را دارد؛

)دولت  Commonwealth Governmentکه  19 –یک گواهینامه بین المللی واکسیناسیون کووید  •
 Australianر ثبت شده د 19 –فدرال( صادر کرده باشد. این گواهینامه واکسن کووید 

Immunisation Register ؛دهد)دفتر ثبت ایمن سازی استرالیا( را نشان می 

)دفتر ثبت ایمن سازی  Australian Immunisation Registerگواهی معافیت پزشکی که  •
 استرالیا( صادر کرده باشد؛ یا

)مدیر ارشد بهداشت وسترن استرالیا( صادر  WA Chief Health Officerگواهی معافیت موقت که  •
 کرده باشد.

 در باره آنچه که همه ما باید برایامن باشد.  یفضا یک COVID-19 از نظرکه مدرسه ما  یم ما متعهد هست
ما قرار داده شده است.  یاردر اخت یروشن راهنمایی، انجام دهیم آموزان، همکاران و جامعه دانش یتحفظ امن
 .یریدتماس بگ 2700 9461لطفا با  ید،دار یاگر سوال

Parents/carers must wear a mask while in buildings. 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.wa.gov.au/government/publications/education-worker-restrictions-access-directions-no-4__;!!MiK4Rck!F7u-isgMYjms7gceOoYKW3ql9tmTC7SXfUMrrVUOm40ytuBeKlLZfCyOEmEo5BCJh6Y$
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
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


 

 از پشتیبانی شما سپاسگزاریم.


