OKULLARDA
2. DÖNEM
DÜZENLEMELERİ
Okullarda 2. Dönem Düzenlemeleri
8 Haziran Pazartesi gününden itibaren kısıtlamalar kaldırılmıştır ve velilerin,
bakıcıların ve ziyaretçilerin toplantılara katılmak, öğrencileri almak veya bırakmak
amacıyla fiziksel mesafe ile hijyen tedbirlerini elden bırakmadan okulun içine
girmelerine izin verilmektedir.
İlave düzenlemeler şöyledir:












İç mekânlarda 100 kişiyle, dış mekânlarda 300 kişiyle sınırlı olmak kaydıyla
okullar artık toplanma, okul gezisi, okullar arası faaliyetler, okul koroları ve
sınavlar gibi etkinlik ve faaliyetleri tekrar başlatabilirler.
Okul kamplarında en fazla 100 kişi olabilir. Okullar, WA Eğitim Bakanlığı’nın
okul gezisi ilkelerine ve Avustralya’da Sağlığın Korunmasından Sorumlu Baş
Komite’nin (AHPPC) tavsiyelerine uymak zorundadır. Okullara kamplarla ilgili
daha fazla bilgi veren rehber ilkeler hazırlanmıştır.
Spor idmanları, oyunlar ve okullar arası yarışmalar da toplumumuzda
uygulanan iç mekân ve dış mekânda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlamalarına
uyacak şekilde başlatılacaktır.
Dönem içerisinde yüzme dersleri fiziksel mesafe ve iyi hijyen uygulamalarına
uymak kaydıyla öğrenciler için hemen tekrar başlayabilir.
Okullar, işverenlerin WA COVID-19 Sağlık Rehber İlkelerine uyduğundan emin
olur olmaz ortaokula giden öğrenciler de işyeri yerleştirmelerine başlayabilir.
Kantinlerde artık 100 kişiye kadar oturup yemek yenilebilecektir. Ayrıca
kütüphaneler paylaşımlı alanda 100 kişiye, birden fazla bölmeli alanlar varsa
300 kişiye kadar ziyaretçi kabul edecektir.
AHPPC şu anda yatılı okullar ve yurtlu kolejlerle ilgili risk yönetimine ilişkin
önerilerini gözden geçirmektedir.

Okulların iyi hijyen uygulamalarına ve ilave temizlik düzenlerine uymaya devam
etmeleri beklenmektedir.
Sık temizlik uygulamaları, WA devlet okullarının tümünde okul günü içerisinde devam
edecektir.

Turkish (Türkçe)

WA COVID-19 Yol Haritasına göre tüm okul faaliyetleri 4. Aşamaya
hazırlanırken yeniden gözden geçirilecektir.
18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Batı Avustralya’daki tüm devlet okulu
öğrencilerinin okula dönmesi gerekmektedir.













Öğrencilerin, kendilerini veya aile fertlerini tehlikeye atabileceğinden okula
gitmemeleriyle ilgili bir doktor tavsiyesi olması halinde istisna yapılır. Bu
öğrenciler evden öğrenime devam eder ve hem okulları hem de Eğitim
Bakanlığı tarafından desteklenirler.
18 Mayıs itibariyle doktor tavsiyesi olmamasına rağmen okula dönmeyen
öğrencilere öğrenim paketi sunulmayacaktır ve bu öğrenciler yok yazılacaktır.
Okul faaliyetleri, güncel sağlık tavsiyelerine uygun olarak, temel öğrenci sağlık
ve bakım hizmetleriyle birlikte devam edebilir.
Avustralya’da Sağlığın Korunmasından Sorumlu Baş Komite’nin (AHPPC) tesis
ziyaretlerinin azaltılması yönündeki tavsiyelerine uygun olarak öğrenciler
yalnızca Okul Müdürünün veya Yöneticisinin takdirine göre hafta sonları
okuldan çıkabilir.
Yatakhanede kalan öğrenciler artık Okul Müdürlerinin takdiriyle eve hafta
sonları dönebilecektir.
12. Sınıfa giden öğrenciler için yapılan 2020 ATAR dersi yazılı sınavları, plana
uygun olarak 2 Kasım’dan itibaren uygulanacaktır ve önceki yıllarla aynı
biçimde olacaktır.
Aileler, çocuklarının 1. Dönemde kaydettiği ilerlemeyle ilgili bireysel bilgi
alacaktır ancak okulların her zamanki A-E karnesini veya biçimini kullanmaları
gerekmeyecektir. EAL/D (İkinci Dil veya Lehçe Olarak İngilizce) öğrencileri,
genel ilerlemeleriyle ilgili bilgilerin olduğu bir karne alacaklardır, ancak
öğrenimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle EAL/D İlerleme Haritasının bu amaç
doğrultusunda kullanılma gereksinimi kalkmıştır.
Okul günlerinde ciddi çevre temizliği, temas edilen yüzlerin ve oyun
alanlarındaki ekipmanların temizlenmesi, artırılan hijyen tedbirleriyle birlikte
devam edecektir.

Eyalet Hükümeti, tıbbi nedenlerle evden öğrenimlerine devam edecek öğrencileri
desteklemek için fazladan öğretmen getirmeye çalışmaktadır, ayrıca uzman çalışanlar
da öğrencilerin okulla yeniden bağ kurmalarına yardım etmek için çalıştırılacaktır.
Her okul bu değişiklikleri nasıl idare ettiğine dair velilere ayrıca bilgiler verecektir.
İleride, okullar için yapılan düzenlemeler, Eyaletimizdeki COVID-19 kısıtlamalarını
kolaylaştırmak amacıyla, planlı yaklaşımla aşamalı olarak gözden geçirilecektir. Eyalet
Hükümeti, her zaman olduğu gibi karar alırken en iyi sağlık tavsiyelerini göz önünde
bulunduracaktır.
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