PENGATURAN
SEKOLAH PERIODE
KE-2 (TERM 2)

Pengaturan sekolah periode ke-2
Dari hari Senin, 8 Juni, pembatasan-pembatasan telah dicabut untuk
memungkinkan orang tua, pengasuh dan pengunjung masuk ke dalam sekolah
untuk menghadiri pertemuan serta mengantar dan menjemput para murid, dengan
mematuhi aturan jaga jarak fisik dan langkah-langkah kebersihan.
Aturan-aturan tambahan meliputi:














Acara-acara dan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan, ekskursi, kegiata
antarsekolah, paduan suara sekolah dan ujian, sekarang dapat dilanjutkan
selama sekolah-sekolah mematuhi batasan 100 orang untuk kegiatan di dalam
ruang dan 300 orang di luar ruang.
Perkemahan sekolah sekarang diizinkan hingga 100 orang, di mana sekolah
diwajibkan untuk mengikuti kebijakan ekskursi dari Departemen Pendidikan
WA dan nasihat dari Australian Health Protection Principal Committee.
Panduan-panduan tambahan telah dibuat untuk menyediakan informasi lebih
lanjut tentang perkemahan bagi sekolah.
Pelatihan olahraga, permainan dan kompetisi antarsekolah sekarang akan
dimulai kembali dan sekolah-sekolah akan mengikuti panduan yang sama
dengan masyarakat mengenai jumlah orang yang ada di dalam dan luar
ruangan.
Kelas-kelas berenang selama periode sekolah dapat segera langsung dimulai
lagi bagi para murid dengan menerapkan jaga jarak fisik dan praktik-praktik
kebersihan yang baik.
Para murid di sekolah menengah juga dapat kembali ke penempatan kerja
mereka asalkan sekolah dapat memastikan bahwa pemberi kerja mematuhi
Panduan Kesehatan COVID-19 WA.
Sekarang di kantin-kantin dapat disediakan layanan untuk makan di tempat
hingga 100 orang, dan perpustakaan sekolah dapat mengizinkan 100 orang di
tempat terbuka yang dipakai bersama dan hingga 300 orang jika fasilitas
tersebut memiliki beberapa ruang yang dibagi-bagi.
Saat ini AHPPC sedang meninjau kembali nasihatnya terkait manajemen risiko
untuk sekolah berasrama dan perguruan tinggi dengan fasilitas hunian.
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Sekolah-sekolah diharapkan terus mematuhi praktik-praktik kebersihan pribadi yang
baik dan prosedur pembersihan tambahan.
Pembersihan yang sering sekali dilakukan akan dilanjutkan sepanjang hari sekolah di
semua sekolah negeri di WA.
Sesuai dengan WA COVID-19 Roadmap (Pemetaan COVID-19 WA), semua
kegiatan sekolah akan ditinjau ulang dalam persiapan untuk Tahap 4.
Sejak hari Senin, 18 Mei, semua murid sekolah negeri di Western Australia
diwajibkan untuk kembali bersekolah.














Kecuali jika murid tidak dapat masuk sekolah karena ada nasihat medis untuk
mereka atau anggota keluarga mereka. Para murid ini akan terus belajar dari
rumah dan akan dibantu oleh sekolah-sekolah mereka dan Departemen
Pendidikan.
Para murid yang tidak kembali bersekolah dari tanggal 18 Mei, tanpa alasan
medis, tidak akan lagi diberikan paket-paket pembelajaran dan mereka akan
dianggap absen.
Kegiatan sekolah dapat dilanjutkan kembali seiring dengan nasihat kesehatan
terbaru, termasuk layanan-layanan penting kesehatan dan kesejahteran siswa.
Sejalan dengan nasihat Australian Health Protection Principal Committee
(AHPPC) untuk mengurangi kunjungan ke luar fasilitas, para murid hanya
dapat keluar pada akhir pekan, sesuai dengan kebijakan Kepala Sekolah atau
Manajer.
Para murid yang berada di fasilitas akomodasi sekarang akan diizinkan untuk
pulang ke rumah pada akhir pekan sesuai kebijakan kepala sekolah.
Bagi pelajar Kelas 12, ujian tertulis untuk program ATAR 2020 akan berjalan
sesuai jadwal dari 2 November dan dalam bentuk yang sama seperti tahuntahun sebelumnya.
Orang tua akan menerima umpan balik (feedback) tentang perkembangan
anak mereka masing-masing untuk Semester 1, akan tetapi, sekolah-sekolah
tidak akan diwajibkan untuk melaporkan dengan laporan atau format A
hingga E yang biasanya. Murid EAL/D akan menerima laporan yang mencakup
informasi tentang kemajuan umum pembelajaran mereka; namun, karena
gangguan pada pembelajaran, tidak ada kewajiban agar EAL/D Progress Map
(Peta Kemajuan EAL/D) digunakan untuk keperluan ini.
Pembersihan lingkungan yang ketat sepanjang hari sekolah, termasuk
permukaan yang sering disentuh dan perlengkapan tempat bermain akan
terus dilakukan, dan begitu pula langkah-langkah kebersihan yang
ditingkatkan.
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Pemerintah Negara Bagian ini sedang mengusahakan guru-guru tambahan untuk
membantu para murid yang akan belajar di rumah karena alasan-alasan medis dan
staf spesialis akan dipekerjaan untuk membantu para murid berhubungan kembali
dengan sekolah mereka.
Masing-masing sekolah akan menyediakan informasi lebih lanjut kepada orang tua
dan pengasuh tentang cara setiap sekolah mengatur perubahan-perubahan ini.
Selanjutnya, pengaturan-pengaturan untuk sekolah-sekolah akan dipertimbangkan
sejalan dengan pendekatan bertahap kami dan pemetaan (roadmap) untuk
melonggarkan pembatasan COVID-19 di Negara Bagian kita. Seperti biasanya,
keputusan-keputusan Pemerintah Negara Bagian akan didasarkan pada nasihat
kesehatan terbaik.
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