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ወደ መዋእል ህጻናት (ቻይልድ ኬር ወይንም 

ኪንደርጋርተርን) በ4ተኛው ተርም ስለመሄድ እና 

በ2021 ፕሬፕን (ቅድመ ትምህርት) ስለ መጀምር 

መረጃ  
 

የተወደዳችሁ ወላጆች እና ተንከባካቢዎች፣  

 

የኮሮናቫይርስ (የኮቪድ-19) ስርጭትን ለመግታት ላበርከታችሁት አስተዋጽኦ እናመሰግናለን። 

ይህ ደብዳቤ ስለሚከተሉት ጉዳዮች መርጃ ይዟል  

 ልጅዎት ወደ መዋእል ህጻናት (ቻይልድ ኬር እና ኪንደርጋርተን) መቸ እንደሚመለሱ  

 ትምህርት ቤቶች በ2021 የፕሬፕ ተማሪዎችን ለመቀበል ስለ አደርጉት ዝግጅት  

 እንዴት ጤነኛ እና ደህና እንደሚሆኑ። 

 

ወደ መዋእለ ህጻናት (ቻይልድ ኬር እና ኪንደርጋርተርን) ስለመመለስ  

 

ከሰኞ ኦክቶበር 5 ጀምሮ  

በሜትሮፖሊታን ሜልበር እና በሁሉም ከተማዎች እና በገጠራማው ቪክቶሪያ ያሉ ሁሉም ህጻናት ወደ ሚከተሉት 

መመለስ ይችላሉ   

 ቻይልድኬር (ሙሉ ቀን ወይንም ፋሚሊ ደይ ኬር) እና  

 ባለ ክፍለ ጊዜ ኪንደርጋርተርን እቦታው ላይ በመሄድ መከታተል ይችላሉ።  

ይህም የቪክቶሪያ መንግስት ቪክቶሪያን ለመክፈት እየወሰደወ ባለው ሶሰተኛው ደርጃ እርምጃ አካል ነው።  

 

እነዚህ ለመክፈት የሚደርጉ እርምጃዎች በኮሮናቫይርስ (ኮቪድ-19) የሚያዙ ሰዎችን ቁጥር መቀነስን መሰርት ያደርገ 

ነው።  

በቪክቶሪያ ዋና የጤና ኦፊሰር ምክር መሰርት ለውጦችን ልናደርግ እንችል ይሆናል።  
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ስለልጅዎ ደህንነት ሐሳብ ሊገባዎ እንደሚችል እንገነዘባለን። አሁን ባገኘነው ምክር መሰርት ቻይልድ ኬር እና 

ኪንደርጋርተርን ደህንነታቸው የተጠበቁ ቦታዎች ሲሆኑ ዝቅተኛ የኮሮናቫይርስ (ኮቪድ-19) ተጋላጭነት ያለባቸው 

ቦታዎች ናቸው።  

ይህንንም የነገሩን  

 የቪክቶሪያ ዋና የጤና ኦፊሰር  

እና  

 በAustralian Health Protection Principal Committee (AHPPC). 

 

መንቀሳቀስ በታገደበት ወቅት ወደ ቻይልድ ኬር እና ኪንደርጋርተን ስለ መሄድ ለውጥ ተደርጎ ነበር። የዚህ ህግ ዋና 

አላማው በማህበርሰቡ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ቁጥር ለመቀነስ የታቀደ ነበር። ይህ የተደርገው ቻይልድ ኬር እና 

ኪንደርጋርተን ለልጆች እና ለሰራተኞቹ ተገቢ ቦታ ስላልነበር አይደለም።  

 

የልጅዎ ቻይልድ ኬር ወይንም ኪንደርጋርተን COVIDSafe እቅድ አለው። ይህም የጤና እና የደህንነት መጠበቂያ 

አስፈላጊ ጥንቃቄዎችን ያካትታል፣ ላምሳሌ ያክል ክፍሎችን እና መጫዎች እና መገልገያ እቃዎችን አዘውትሮ ማጽዳት። 

 

ለሁሉም ህጻናት ወደ ቻይልድ ኬር ወይንም ኪንደርጋርተን መሄድ በጣም ጠቃሚ ነው። ለህጻናቱ እነዚህ ቦታዎች 

ለመማር እና ለማደግ ይርዱዋቸው ዘንድ የግድ መሄድ አለባቸው። በተለይም ደግሞ ህጻናት በ2021 ፕሬፕ የሚጀምሩ 

ከሆነ ለመዘጋጀት ይርዳቸዋል።   

 

ትምህርት ቤቶች በ2021 የፕሬፕ ተማሪ ህጻናትን ለመቀበል ዝግጁ ይሆናሉ  

 

የርስዎን ቤተሰብ እና ልጅዎን በ2021 ወደ ፕሬፕ የምታደርጉትን ሽግግር ኪንደርጋርተኖች እና ትምህርት ቤቶች  በጋራ  

ለማገዝ አብርው እየሰሩ ነው።  

 

ትምህርት ቤት ውስጥ የተርም 1 ትኩርት የሚሆነው በዚህ አመት እንደ ታቀደው የአራት አመት እድሜ ኪንደርጋርተርን 

በአካል መሄድ ያልቻሉትን ህጻናት ማገዝ ነው።   

 

ትምህርት ቤቶች የ2021 ፕሬፕ ተማሪዎችን ለማገዝ የተለያዩ ነገሮችን እያደርጉ ነው፣ ይህም የሚከተሉትን ያካትታል  

 በመስመር ላይ (ኦንላይን) የትምህርት ቤት እና የመማሪያ ክፍል ጉብኝት  

 ‘የርእሰ መምህሩ መተዋወቂያ’ ቪዲዮዎች 
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 ‘የፕሬፕ ቡድኑ መተዋወቂያ’ ቪዲዮ ውይይቶች 

 የኪንደርጋርተን እና ፕሬፕ መምህራን ስብሰባዎች  

 የ5ኛ ክፍል ተማሪዎችን ለፕሬፕ ተማሪዎች ጓደኛ እንዲሆኑ ማሰልጠን 

 

ልጅዎን እስከ አሁን ድርስ ለ2021 ፕሬፕ ካላስመዘግቡ አሁኑኑ ለልጅዎ ትምህርት ቤት እንዲፈልጉ እናበርታታዎታለን። 

ልጅዎን በተቻለ ፍጥነት ቢያስመዘግቡ የተሻለ ነው።  የትምህርት እና ስልጠና ዘርፍ ትምህርት ስለመጀምር በጣም 

ጠቃሚ መርጃ በድረ ገጻቸው  ላይ ይገኛል።  

 

ፕሬፕ በ2021 ምን እንደሚመስል  ለማወቅ ከፈለጉ የልጅዎ ትምህርት ቤት መምህራንን ያነጋግሩ።  

የልጅዎን ከኪንደርጋርተን ወደ ትምህርት ቤት ሽግግር ለማቀድ የልጅዎ ኪንደርጋርተን መምህር ሊያግዝዎ ይችላሉ።  

 

አስተጓሚ ይፈልጋሉ?  

ወደ 9280 1955 በመደወል ወይንም ይህንን ድረ ገጽ በመጎበኝት ኪንደጋርተኑ አስተጓሚ እንዲያዘጋጅልዎ መጠየቅ 

ይችላሉ።  

 

በጤና እና በደህና ሁኔታ ለመኖር ማድርግ የሚችሉዋቸው ነገሮች  

 

ቻይልድ ኬሩ ወይንም ኪንደርጋርተኑ የልጅዎን እና የቤተሰብዎን ደህንነት ለመጠበቅ የሚከተሉትን ያደርጋል  

 ህጻናቱ ወደ ማእከሉ ወይንም ኪንደርጋርተኑ ሲደርሱ ሙቀታቸውን በየእለቱ በመለካት  

 ዘወትር ህንጻውን እና መገልገያዎችን በማጽዳት  

 አዋቂዎችን የአፍ እና አፍንጫ መሸፋኛ ጭምብል እንዲያደርጉ በመጠየቅ  

 የጤንነት ሰሜት የማይሰማቸ ህጻናትን ወይንም ቤተሰቦችን እቤታቸው እንዲቀመጡ በማበርታት። 

በተጨማሪም ለኮሮናቫይርስ (ኮቪድ-19) እንዲመርመሩ በማበርታት።   

 

እቤትዎ ውስጥ እንዴት ንጽህና መጠበቅ እንደሚቻል ከቤተሰብዎ ጋር ስለሚከተሉት ጉዳዩች እንዲነጋገሩ 

እንጠይቅዎታለን  

 ወደ ቻይልድ ኬሩ ወይንም ኪንደርጋርተኑ ከመምጣትዎ በፊት እጅን ይታጠቡ ወይንም የእጅ ማጽጃ 

ሳኒታይዘር ይጠቀሙ   

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.languageloop.com.au/
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 በማንኛውም ጊዜ ከቤትዎ ሲወጡ የአፍ እና አፍንጫ መሸፋኛ ጭምብል ያድርጉ፣ ይህም ወደ  ቻይልድ ኬሩ 

ወይንም ኪንደርጋርተኑ  ሲሄዱ ያካትታል  

 አብርዎት ከማይኖሩ ሰዎች ጋር ሲገናኙ የ1.5 ሜትር እርቀት መጠበቅ። ይህም ቻይልድ ኬሩ ወይንም 

ኪንደርጋርተኑ የሚሰሩ ሰራተኞች ወይንም ሌሎች ቤተሰቦችን ያጠቃልላል።   

 ሲያስሉ ወይንም ሲያስነጥሱ በንጽህና መጠበቂያ ወርቀት ላይ (ቲሹ) ወይንም ክርንዎን ይጠቀሙ። ከሳሉ 

ወይንም ካስነጠሱ በኋላ ሁልጊዜ እጅዎን ይታጠቡ።  

 የህመም ስሜት ካለብዎ እቤትዎ ይቀመጡ። የህመም ስሜት ካለብዎ ለኮሮናቫይርስ (ኮቪድ-19) ይመርመሩ። 

እንደገና የጤንነት ስሜት እስከሚሰማዎት ድርስ እቤትዎ ይቀመጡ።  


