
 

 

 

Sevgili veliler, bakıcılar, öğrenciler ve personel 

Bugün erken saatlerde, Victoria Hükümeti, Victoria Baş Sağlık Görevlisi tavsiyesi üzerine, bölgesel ve kırsal 
Victoria Sahne 3 kısıtlamalar ve metropol Melbourne coronavirus (COVID-19) yayılmasını yavaşlatmak için 
Aşama 4 kısıtlamalar hareket edeceğini duyurdu. 

Bu gereksinimler hükümet, Katolik ve bağımsız sektörler ve tüm metropol Melbourne ve kırsal ve bölgesel 
Victoria genelinde tüm okullar için geçerlidir. 

Okulların faaliyetlerine yapılacak değişiklikler, 4 Ağustos Salı günü ücretsiz öğrenci günün ardından 5 Ağustos 
Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek ve büyük olasılıkla 3. 

Cuma günü Baş Sağlık Görevlisi tavsiyesi belirtildiği gibi, okullar personel ve öğrenciler için güvenli yerler kalır 
- ama bu adımlar devlet genelinde öğrenci ve ailelerin hareketini azaltmak için kritik önlemlerdir. 

Okulumuz ve okul topluluğumuzdaki aileler için etkileri vardır. 

Değişikliklerin okullar için ne anlama geldiğinin bir özeti aşağıdadır. 

METROPOLITAN MELBOURNE 

10. YıLA Hazırlık 

• 10. Sınıf öğrencilerine hazırlık uzaktan ve esnek öğrenme ile devam edecektir. 
• Yerinde devam edebilirsiniz öğrenciler için kriterler aşağıdaki gibi değişti: 

o ebeveynleri izin verilen çocuklar. Viktorya Hükümeti önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla 
tavsiye verecektir 

o evde bakım dışı savunmasız çocuklar, çocuk koruma ve diğer kurumlar ve okul savunmasız olarak 
tanımladığı çocuklar bilinen çocuklar 

o aynı zamanda yukarıdaki iki kategoriden birine uyan engelli çocuklar. 

SENIOR SECONDARY YEAR 11 VE 12 (VCE VE VCAL) 

• VCE ve VCAL için tüm Yıl 11 ve 12 hükmü uzaktan ve esnek öğrenme için hareket edecektir. 
• GAT, 9 Eylül Çarşamba ile 7 Ekim Çarşamba arasında yeniden planlanacak. 
• VCE sınavları ve sonuçların açıklanması için program daha önce tavsiye edilen gibi kalacaktır. 
• Dezavantaj ve coronavirus (COVID-19) değerlendirilmesi hakkında daha fazla bilgi yakında verilecektir. 

UZMAN OKULLAR 

• Uzman okullarda yerinde hüküm sadece ebeveynleri izin verilen işçiler ve savunmasız çocuklar için geçerli 
olacaktır. 

 

KıRSAL VE BÖLGESEL VICTORIA 

10. YıLA Hazırlık 

• 10. Sınıf öğrencilerine hazırlık, uzaktan ve esnek öğrenime geçecektir. 
• Kırsal ve bölgesel Victoria'da yerinde denetim: 

o Ebeveynleri evden çalışamayan çocuklar 



o Savunmasız çocuklar 
o Engelli herhangi bir çocuk 

SENIOR SECONDARY YEAR 11 VE 12 (VCE VE VCAL) 

• VCE ve VCAL için tüm Yıl 11 ve 12 hükmü uzaktan ve esnek öğrenme için hareket edecektir. 
• GAT, 9 Eylül Çarşamba ile 7 Ekim Çarşamba arasında yeniden planlanacak. 
• VCE sınavları ve sonuçların açıklanması için program daha önce tavsiye edilen gibi kalacaktır. 
• Dezavantaj ve coronavirus (COVID-19) değerlendirilmesi hakkında daha fazla bilgi yakında verilecektir. 

UZMAN OKULLAR 

• Victoria'nın kırsal ve bölgesel bölgelerindeki bir uzman okula kayıtlı herhangi bir çocuk okula devam 
edebilecektir. 

• Kırsal ve bölgesel Victoria'da bir uzman okula kayıtlı olan ve çocuğunu evde tutmak isteyen herhangi bir 
çocuğun ebeveyni bunu yapabilir ve mümkünse okul, çocuğun ve ebeveyninin evde tamamlaması için 
öğrenme materyalleri ve aktiviteler sağlayabilir. 

 

Zaman çizelgesi 

• Pazartesi 3 Ağustos mevcut düzenlemeler altında okul 'normal' bir gün olacak, sitede öğrenme katılan 
öğrenciler ile tüm gerekli öğrenme materyalleri eve almak istedi. 

• Salı 4 Ağustos Victoria genelinde bir öğrenci-ücretsiz gün öğretmenler, özellikle kırsal ve bölgesel Victoria, 
esnek ve uzaktan öğrenme için hazırlamak sağlamak olacaktır. 

• Çarşamba 5 Ağustos Victoria genelinde okullar için yeni düzenlemelerin ilk günü olacak 
• Bu, kırsal ve bölgesel Victoria'da 3. 

 

Personel 

• Okullar, gerekli yerinde denetim için yeterli personelin bulunmasını sağlayacaktır. 
• Yerinde gözetim için gerekli olmayan personel evden çalışacaktır. 

Yakında okulumuzda uzaktan ve esnek öğrenme düzenlemeleri hakkında bir güncelleme sağlayacaktır. 

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımla 

Bayan Margaret Leach 

Asıl 


