والدین/مراقبان عزیز,
همانطور که ممکن استه آگاه به شید ،تمام کارکنان مکتب باید پیش از شروع ترم  2022 ،1دو دوز واکسین شوند.
دولت ایالتی دستورالعمل های ( Education Workerمحدودیت های دسترسی) (شماره  )4ره صادر کرده استه که ده
 wa.gov.auمنتشر شده استه .این دستورالعمل ها شامل الزامات واکسیناسیون بلدی بازدیدکنندگان استه که وارد مکان
های مکتب موشند.
دانش آموزان الزامی دهواکسین شدو نه درند.

والدین/مراقبان نیازی ده واکسین شدو نه درند زمانی:
•

ایله کدو یا بوردون زوزودو خو از مکتب.

•

داوطلب شدو ده مکتب ده صورت موقت.

•

شرکت ده یک رویداد مانند یک مجمع یا مصاحبه معلم والدین .یا

•

داخل ده مکتب بعد از ساعت کاری.

«مبنای موقت» ده معنای حضور ده زیادتر از یک مرکز آموزشی حداکثر یک بار ده هفته استه.
والدین/مراقبان ملزم ده ارائه مدارک واکسیناسیون هستند (تک دوز واکسین شده از  1جنوری  2022و دو دوز واکسین
شده از  31جنوری  )2022یا معافیت زمانی که:
•

داوطلب شدو ده مکتب زیادتر از یک بار ده هفته (این شامل داوطلب شدو ده غذاخوری مکتب ،فروشگاه یونیفرم یا
یک برنامه سوادآموزی یا حساب ده صنف موشه).

•

زیادتر از یک بار ده هفته با ظرفیت بدون حقوق ده مکتب کار که نید .یا

•

شرکت ده یک برنامه تایید شده ده مکتب که حضور والدین ده زو الزامی استه (مانند .)KindiLink

موارد زیر اشکال قابل قبولی بلدی اثبات واکسیناسیون یا معافیت  COVID-19هستند:
تأییدیه کتبی واکسیناسیون  COVID-19صادر شده توسطDepartment of Health.
;
گواهی دیجیتال کووید ،۱۹-که فقط واکسن کووید ۱۹-شمو ره نشو می ده Services Australia .اطالعاتی ده مورد
نحوه دریافت گواهی دیجیتال  COVID-19شمو ده ره ،چه رقم ده دست بیری.
;get your COVID-19 digital certificate
بیانیه تاریخچه ایمن سازی شمو ،که تمام واکسیناسیون های ره که انجام داده اید نشان می ده Services Australia
اطالعاتی ده مورد نحوه دریافت بیانیه سابقه ایمن سازی شمو ده ردget your immunisation history .
;statement
گواهی بین المللی واکسیناسیون  COVID-19صادر شده توسط  Commonwealth Governmentاین
واکسیناسیون  COVID-19ره نشو میده که ده  Immunisation Register; Australianثبت شده استه.
معافیت پزشکی صادر شده توسط Australian Immunisation Register
 .یا

معافیت موقت اعطا شده توسط WA Chief Health Officer.
مو متعهد هستیم که مکتب ازمو یک فضای امن برای  COVID-19باشد .بلدی حفظ امنیت دانش آموزان ،همکاران و
جامعه خو ،جهت گیری روشنی ده اختیار ازمو قرار داده شده استه .اگه سوالی ده رید ،لطفا قدی
شماره تلفن دفتر مکتب> تماس بگیرید.

Parents/carers must wear a mask while in buildings.
از حمایت شمو تشکر.

9461 2700

