
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Dear Parents and Carers 
 
CHANGES TO COVID-19 VACCINATION MANDATES 
As you would be aware, following advice from the Acting Chief Health Officer, the Victorian Government 
recently announced changes to the pandemic orders.  There will no longer be a mandated vaccination 
requirement for staff working in mainstream schools. This change will come in from 11.59pm Friday 24 
June, so in effect from the start of Term 3 2022.  With almost 100% of school staff now vaccinated 
across Victoria, this will cause little change to our school. 
 
As part of the changes, from 11.59pm Friday 24 June 2022, parents and carers who have COVID-19 can 
transport their non-COVID-19 children via private vehicle to their primary or secondary school when an 
alternative person is not available to assist. This will include school holiday programs held on school 
grounds.  This means that parents and carers will be able to leave COVID self-isolation to take their non-
COVID-19 child to school or school holiday programs via a private vehicle.  The parent or carer must 
travel directly to and from the school only. They must remain in the vehicle at all times, unless it is 
reasonably necessary to leave the vehicle to walk the child to and from the entrance of the school 
safely. They must wear a face mask at all times. 
 
COVID-19 positive parents can drop their children safely at school by ringing the office on 03 9305 2033 
and a staff member can collect your child from the front gate.  Family members are asked to continue 
reporting positive COVID-19 cases to both the Department of Health and our own testing portal.   You 
must also let the school know if your child is a close contact. Students who are close contacts and want 
to attend should still take 5 RATs over 7 days and wear a face mask whilst indoors if they are aged 8 
years or over.  Students should continue to stay home if they are unwell, even if they test negative on a 
RAT.   Thank you for your support as we continue to make these adjustments. 
 
HAVE A RELAXING AND SAFE TERM BREAK.  
With the colder weather take the opportunity to rug up with a book and read with your children at 
home.   
 
Term 2 ends this Friday, the 24th of June 2:30pm.  
School resumes Monday the 11th of July at 8:50am. 
 
Thank you for a wonderful term and have a safe and happy school holidays. 
 
Thank you again for your support. 
 
Warm regards 
 
Mrs Margaret Leach 
School Principal 

 

https://dhvicgovau.powerappsportals.com/rapid-antigen-test/
https://covidtest.educationapps.vic.gov.au/s/login/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

Sayın Veliler ve Bakım Sağlayıcılar, 
COVID-19 AŞILAMA YÖNERGELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER  
Bildiğiniz gibi, Sağlık İşleri Başkan Vekili’nin tavsiyesini takiben, kısa süre önce Viktoria Hükümeti 
pandemi kararlarında yapılan değişiklikleri duyurdu. 
Artık okullarda çalışan personel için bir aşı zorunluluğu yoktur. 
24 Haziran Cuma 23:59’daki bu değişiklik, bu nedenle 3. Dönem 2022’nin başlangıcından itibaren geçerli 
olacaktır. 
Şu anda Victoria’daki okul personelinin nerdeyse %100’ü aşılandığı için, bu durum bizim okulumuzda çok 
az bir değişikliğe neden olacaktır.  
Değişikliklerin bir parçası olarak, 24 Haziran 2022 Cuma 23:59’dan itibaren, COVİD-19’a yakalanan 
ebeveynler ve bakım sağlayıcılar, COVID-19’a yakalanmamış olan çocuklarını, yardımcı olacak alternatif 
bir kişi olmadığından çocuklarını okullarına özel araçla taşıyabilirler. Bu durum, okul binalarında 
düzenlenen okul tatil programlarını içerecektir. 
Bu, ebeyenlerin ve bakım sağlayıcıların COVİD-19 olmayan çocuklarını özel bir araçla okula veya okul tatil 
programlarına götürmek için, COVİD izolasyonundan çıkabilecekleri anlamına gelmektedir. 
Ebeveynler veya bakım sağlayıcılar, sadece doğrudan okula gidip gelecek şekilde seyahat etmelidir. 
Çocuklarını okul girişine güvenli bir şekilde götürmek için araçtan ayrılmaları geçerli bir nedenle gerekli 
olmadıkça, her zaman araçlarında kalmalıdırlar. Her zaman bir yüz maskesi takmaları gerekmektedir. 
COVİD-19 pozitif ebeveynler, 9305 2033 numaralı telefondan ofisi arayarak çocuklarını güvenle okula 
bırakabilir ve bir görevli çocuğunuzu ön kapıdan alabilir. 
Aile üyelerinden, pozitif COVİD-19 vakalarını hem Sağlık Bakanlığı’na Department of Health hem de 
kendi test portalımıza testing portal bildirmeye devam etmeleri isteniyor. 
Çocuğunuzun yakın temas halinde olup olmadığını da okula bildirmelisiniz. Yakın temaslı ve okula devam 
etmek isteyen öğrenciler, 7 gün boyunca 5RAT (hızlı test) testi yaptırmalı ve 8 yaş ve üzeriyse kapalı 
ortamlarda yüz maskesi takmalıdır. 
Kendini iyi hissetmeyen öğrenciler hızlı test RAT sonuçları negatif çıksa bile evde kalmaya devam 
etmelidirler. 
Bu ayarlamaları yapmaya devam etmemiz için desteğinizden dolayı size teşekkür ederim. 
İYİ VE GÜVENLİ BİR TATİL GEÇİRMENİZİ DİLERİM 
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte evde çocuklarınızla birlikte kitap okuma fırsatını değerlendirin.  
2.Dönem 11 Temmuz Pazartesi günü saat 8:50’de başlıyor. 
Geçirdiğimiz bu harika dönem için sizlere teşekkür eder, güvenli ve mutlu bir tatil dilerim. 
 
Saygılarımla, 
Mrs Margaret Leach 
Müdür 
 

LAST DAY OF TERM 2 

Friday, 24 June bell rings at 2.30pm 

Be mindful to pick your child up at 

this time.  Office will close at 3pm. 

Victoria genelinde Ülkenin Geleneksel Sahiplerini 

saygıyla kabul ediyor ve yerli halkın devam etmekte 

olan yaşayan kültürüne saygı duyuyorum. 

https://dhvicgovau.powerappsportals.com/rapid-antigen-test/
https://covidtest.educationapps.vic.gov.au/s/login/


Some Tips from the MHPS Wellbeing Team 

 

 

 
  



  



 

  



  



 

 
DAY DATE ACTIVITY 
JUNE 2022 
Friday 24th Last day of Term 2 – bell rings at 
      2.30pm 
 
JULY 2022 
Monday 11th Return to School – Term 3 
    8.50am 
 

  

Office Hours 
Monday—Friday 

8:30am to 4:00pm 
Last day of each Term the office will close at 2:30pm 

The office is CLOSED during all school holiday periods 
 

 

 

HAVE YOU CHANGED YOUR DETAILS? 
 

Please immediately notify the School Office of 
any changes to your address or contact details 

LIBRARY 
Parents/Caregivers, 

Here is the Library timetable for 
Term 1, to assist you in ensuring that 

your child/children return their 
Library books on time each week 

 
2022 LIBRARY TIMETABLE for Term 1 

PREPs  A, B, C Tuesday 

12A Mr PACE Monday 

12B Ms DURNA Tuesday 

12C Ms PENNINI Wednesday 

12D Ms CROUCH Wednesday 

12E Mr La MATTINA Wednesday 

34A Ms LANG Thursday 

34B Mr TORCHIA Thursday 

34C Ms KOVACEVIC Thursday 

34D Ms PIRRO Wednesday 

34E Ms PARKIN Monday 

56A Ms CARUSO Tuesday 

56B Mr KNOX Tuesday 

56C Ms ISDAR Wednesday 

56D Mr BROMILOW Monday 

 
Your assistance is much appreciated. 

Thank you, Library Staff 
 


