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ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Ρυθμίσεις για το 2ο Σχολικό Τρίμηνο
Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου άρθηκαν οι περιορισμοί για να επιτρέπεται η είσοδος στους
γονείς, τους φροντιστές και τους επισκέπτες μέσα στα σχολεία για συναντήσεις και να
αφήνουν και να παίρνουν τους μαθητές, αρκεί να τηρούνται τα μέτρα ασφαλούς
απόστασης και υγιεινής.
Οι επιπλέον ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:













Εκδηλώσεις και δραστηριότητες όπως συγκεντρώσεις μαθητών, εκδρομές,
ενδοσχολικές δραστηριότητες, σχολικές χορωδίες και εξετάσεις μπορούν πλέον να
επαναληφθούν, αρκεί τα σχολεία να τηρούν ένα όριο 100 ατόμων σε εσωτερικούς
χώρους και 300 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους.
Οι σχολικές κατασκηνώσεις θα επιτρέπονται για έως και 100 άτομα, και τα σχολεία
είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς εκδρομών του
Υπουργείου Παιδείας Δυτικής Αυστραλίας και τις συμβουλές της Ανώτερης
Επιτροπής Προστασίας της Υγείας της Αυστραλίας (Australian Health Protection
Principal Committee - AHPPC). Έχουν αναπτυχθεί επιπλέον οδηγίες για να παρέχουν
στα σχολεία περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατασκηνώσεις.
Οι αθλητικές προπονήσεις, οι αγώνες και τα ενδοσχολικά πρωταθλήματα θα
ξεκινήσουν εκ νέου και τα σχολεία θα συμμορφώνονται με τις ίδιες οδηγίες που
ισχύουν για το κοινό αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων ανά εσωτερικό και
εξωτερικό χώρο.
Τα μαθήματα κολύμβησης του τριμήνου μπορούν να ξαναρχίσουν αμέσως για τους
μαθητές τηρώντας την ασφαλή απόσταση και τις καλές πρακτικές υγιεινής.
Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν επίσης να επιστρέψουν στις
θέσεις πρακτικής εξάσκησης, αρκεί τα σχολεία να βεβαιωθούν ότι οι εργοδότες
συμμορφώνονται με τις οδηγίες υγείας της Δυτικής Αυστραλίας για τη νόσο COVID19.
Οι σχολικές καντίνες μπορούν τώρα να παρέχουν γεύματα για έως και 100 άτομα
και οι σχολικές βιβλιοθήκες μπορούν να επιτρέπουν σε 100 άτομα σε
κοινόχρηστους χώρους ή έως 300 άτομα, εάν το κτίριο περιλαμβάνει πολλαπλούς
διαιρεμένους χώρους.
Το AHPPC επανεξετάζει τώρα τις συμβουλές του σχετικά με τη διαχείριση των
κινδύνων για οικοτροφεία και εσωτερικά κολέγια.

Αναμένεται ότι τα σχολεία θα συνεχίσουν να ακολουθούν καλές πρακτικές προσωπικής
υγιεινής και επιπρόσθετα προγράμματα καθαρισμού.
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Ο πολύ συχνός καθαρισμός θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας σε όλα
τα δημόσια σχολεία της Δυτικής Αυστραλίας.
Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη της Δυτικής Αυστραλίας για τη νόσο COVID-19, όλες οι
σχολικές δραστηριότητες θα επανεξεταστούν ως προετοιμασία για την 4η Φάση.
Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, όλοι οι μαθητές των δημόσιων σχολείων της Δυτικής
Αυστραλίας υποχρεούνται να επιστρέψουν στο σχολείο.















Η εξαίρεση είναι όταν ένας μαθητής δεν μπορεί να πάει στο σχολείο με βάση
ιατρικές οδηγίες που αφορούν τον μαθητή ή ένα μέλος της οικογένειάς του. Αυτοί
οι μαθητές θα συνεχίσουν να κάνουν μάθημα στο σπίτι και θα βοηθιούνται από τα
σχολεία τους και το Υπουργείο Παιδείας.
Οι μαθητές που δεν επιστρέψουν στο σχολείο μετά τις 18 Μαΐου, χωρίς ιατρικό
λόγο, δεν θα τους παρέχονται πλέον εκπαιδευτικά πακέτα και θα σημειώνονται ως
απόντες.
Οι σχολικές δραστηριότητες μπορούν να συνεχιστούν σύμφωνα με τις τελευταίες
συμβουλές για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των βασικών υπηρεσιών υγείας
και πρόνοιας των μαθητών.
Σύμφωνα με τις συμβουλές της Ανώτερης Επιτροπής Προστασίας της Υγείας της
Αυστραλίας (Australian Health Protection Principal Committee - AHPPC) για μείωση
των επισκέψεων στις εγκαταστάσεις, οι μαθητές μπορούν να φύγουν μόνο το
Σαββατοκύριακο, κατά την κρίση του Διευθυντή ή Διαχειριστή.
Οι μαθητές σε εσωτερικά σχολεία θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να επιστρέφουν
σπίτι τα σαββατοκύριακα κατά την κρίση του διευθυντή.
Για τους μαθητές της 3ης Λυκείου, οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος ATAR 2020
θα αρχίσουν όπως είχε προγραμματιστεί από τις 2 Νοεμβρίου και θα έχουν την ίδια
μορφή με τα προηγούμενα χρόνια.
Οι γονείς θα λάβουν ατομικά σχόλια σχετικά με την πρόοδο του παιδιού τους για το
1ο Εξάμηνο, ωστόσο, τα σχολεία δεν υποχρεούνται να δίνουν έλεγχο
προόδου/βαθμολογίας χρησιμοποιώντας τη συνηθισμένη μορφή ή τύπο ελέγχου Α
έως Ε. Οι μαθητές EAL/D θα πάρουν έλεγχο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά
με τη γενική πρόοδο της μάθησής τους, ωστόσο, λόγω των διακοπών στη μάθηση
δεν υπάρχει η απαίτηση για χρήση του Χάρτη Προόδου EAL/D για αυτόν τον σκοπό.
Θα συνεχιστεί ο αυστηρός περιβαλλοντικός καθαρισμός καθόλη τη διάρκεια της
σχολικής ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών που αγγίζονται και
χρησιμοποιούνται συχνά και του εξοπλισμού παιχνιδιών, καθώς επίσης θα
ενισχυθούν τα μέτρα υγιεινής.

Η Πολιτειακή Κυβέρνηση επενδύει σε επιπλέον εκπαιδευτικούς για να στηρίξει τους
μαθητές αυτούς που για ιατρικούς λόγους θα κάνουν μάθημα στο σπίτι και εξειδικευμένο
προσωπικό για να βοηθήσει τους μαθητές να επανασυνδεθούν με το σχολείο τους.
Τα μεμονωμένα σχολεία θα δώσουν περαιτέρω πληροφορίες στους γονείς και τους
φροντιστές για το πώς το κάθε σχολείο θα διαχειριστεί αυτές τις αλλαγές.
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Οι ρυθμίσεις για την μελλοντική πορεία των σχολείων θα εξεταστεί σύμφωνα με τη
σταδιακή προσέγγισή μας και τον οδικό χάρτη για χαλάρωση των περιορισμών λόγω της
νόσου COVID-19 στην πολιτεία μας. Όπως πάντα, οι αποφάσεις της Πολιτειακής
Κυβέρνησης θα βασίζονται στις βέλτιστες συμβουλές για την υγεία.
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