Kính gửi cha mẹ/người chăm sóc,
Như quý vị có thể biết, tất cả nhân viên của nhà trường đều bắt buộc phải chủng
ngừa hai liều trước khi Học kỳ 1 năm 2022 bắt đầu.
Chính phủ Tiểu bang đã ban hành Education Worker (Restrictions on Access)
Directions (No. 4), được công bố trên wa.gov.au. Các Directions (Chỉ thị) này bao
gồm các yêu cầu về chủng ngừa đối với khách viếng thăm các khuôn viên của
trường.
Học sinh không bắt buộc phải chủng ngừa.
Cha mẹ/người chăm sóc không bắt buộc phải chủng ngừa khi:
•

đưa con đến hoặc đón con từ trường;

•

tham gia thiện nguyện tại trường trên cơ sở không thường xuyên;

•

tham dự một sự kiện chẳng hạn như một buổi chào cờ hay họp phụ huynh;
hoặc

•

vào trường sau giờ làm việc.

'Trên cơ sở không thường xuyên’ có nghĩa là tham dự không quá một cơ sở giáo
dục không quá một lần mỗi tuần.
Cha mẹ/người chăm sóc bắt buộc phải cung cấp bằng chứng chủng ngừa (được
chủng ngừa một liều từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và được chủng ngừa hai liều từ
ngày 31 tháng 1 năm 2022) hoặc được miễn trừ khi:
•

tham gia thiện nguyện tại trường nhiều hơn một lần một tuần (việc này bao gồm
thiện nguyện tại căng-tin của trường, cửa hàng đồng phục hoặc một chương
trình dạy ngôn ngữ hay toán trong lớp);

•

làm việc không được trả lương tại trường hơn một lần một tuần; hoặc

•

tham gia vào một chương trình đã được chấp thuận tại trường mà cần phụ
huynh có mặt (chẳng hạn như KindiLink).

Sau đây là các hình thức bằng chứng được chấp nhận về chủng ngừa COVID-19
hoặc miễn trừ:
•

xác nhận bằng văn bản về chủng ngừa COVID-19 do Department of Health (Bộ
Y tế) cấp;

•

chứng chỉ kỹ thuật số về chủng ngừa COVID-19, chỉ hiển thị thông tin về chủng
ngừa COVID-19 của quý vị. Services Australia có thông tin về cách để get your
COVID-19 digital certificate (lấy chứng chỉ kỹ thuật số về chủng ngừa COVID-19
của quý vị);

•

bản sao kê lịch sử chủng ngừa của quý vị, trong đó hiển thị tất cả các chủng
ngừa quý vị đã có. Services Australia có thông tin về cách để get your
immunisation history statement (lấy bản sao kê lịch sử chủng ngừa của quý vị);

•

Chứng chỉ Quốc tế về Chủng COVID-19 do Commonwealth Government cấp.
Chứng chỉ này cho thấy việc chủng ngừa COVID-19 được ghi trên Australian
Immunisation Register;

•

miễn trừ y tế do Australian Immunisation Register cấp; hoặc

•

miễn trừ tạm thời do WA Chief Health Officer cấp.

Chúng tôi cam kết đảm bảo trường học của chúng ta là một không gian an toàn với
COVID-19. Chúng tôi đã được cung cấp một chỉ thị rõ ràng về những gì tất cả chúng
ta cần làm để giữ an toàn cho học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng của chúng ta.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ 9461 2700
Parent/carers are to wear a mask while in buildings.
Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị.

