
 ,والدین/مراقبان عزیز

 شوند. دو دوز واکسین 2022،  1از شروع ترم  پیشباید  مکتبشید، تمام کارکنان ه  آگاه ب ههمانطور که ممکن است

  هکه د ه صادر کرده استه ر (4ی( )شماره )محدودیت های دسترس Worker Educationدولت ایالتی دستورالعمل های  

wa.gov.au که وارد مکان   هاست بازدیدکنندگان بلدی . این دستورالعمل ها شامل الزامات واکسیناسیون همنتشر شده است

 .مکتب موشندهای 

 و نه درند. واکسین شدهددانش آموزان الزامی 

 

 زمانی:  شدو نه درند واکسین  دهوالدین/مراقبان نیازی 

 .کتباز م زوزودو خو ن وردویا ب دوک ایله •

 صورت موقت. کتب دهم هد وداوطلب شد •

 یک رویداد مانند یک مجمع یا مصاحبه معلم والدین. یا هشرکت د •

 بعد از ساعت کاری.  داخل ده مکتب •

 . ههفته است هاز یک مرکز آموزشی حداکثر یک بار د ده زیادترمعنای حضور  ده»مبنای موقت« 

و دو دوز واکسین   2022  جنوری 1شده از  ارائه مدارک واکسیناسیون هستند )تک دوز واکسین دهوالدین/مراقبان ملزم 

 ( یا معافیت زمانی که:2022 جنوری 31شده از 

، فروشگاه یونیفرم یا کتبغذاخوری م هد ودهفته )این شامل داوطلب ش هاز یک بار دزیادتر  ده مکتب وداوطلب شد •

 (.موشه صنف هیک برنامه سوادآموزی یا حساب د

 نید. یاه کار ک ده مکتبهفته با ظرفیت بدون حقوق  هاز یک بار د زیادتر •

 (.KindiLink)مانند  هالزامی است  ه زوکه حضور والدین ده مکتب یک برنامه تایید شده د هشرکت د •

 هستند:  COVID-19اثبات واکسیناسیون یا معافیت  لدیقابل قبولی بموارد زیر اشکال 

 

 Department of Healthصادر شده توسط. COVID-19تأییدیه کتبی واکسیناسیون 

; 

مورد   هاطالعاتی د  Services Australia. و می دهنش و رهشم ۱۹-، که فقط واکسن کووید۱۹-گواهی دیجیتال کووید

 شمو ده ره، چه رقم ده دست بیری. COVID-19نحوه دریافت گواهی دیجیتال 

                                           get your COVID-19 digital certificate; 

  Services Australia  که انجام داده اید نشان می دهه  ر هایکه تمام واکسیناسیون  و،بیانیه تاریخچه ایمن سازی شم

  get your immunisation history.شمو ده ردمورد نحوه دریافت بیانیه سابقه ایمن سازی  هاطالعاتی د

;statement 

این   Government  Commonwealth صادر شده توسط  COVID-19اهی بین المللی واکسیناسیون گو

 ه.استشده ثبت   ;Australian  Immunisation Register هکه د ره نشو میده COVID-19واکسیناسیون 

  Australian Immunisation Register   معافیت پزشکی صادر شده توسط

 . یا

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


 .WA Chief Health Officerمعافیت موقت اعطا شده توسط 

آموزان، همکاران و   حفظ امنیت دانش لدیباشد. ب COVID-19 ییک فضای امن برا مکتب ازمومتعهد هستیم که و م

  2700 9461قدی  لطفا  رید،  ه سوالی د ه. اگهقرار داده شده استازمو اختیار  هروشنی د جهت گیریجامعه خو، 

 < تماس بگیرید.کتبشماره تلفن دفتر م

Parents/carers must wear a mask while in buildings. 

 و تشکر.از حمایت شم

 

 


