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Информации за одењето во градинка 
во четвртото тримесечје и поаѓањето 
во Подготвително во 2021. година 
 

Драги родители и негуватели, 

 

Ви благодариме за вашата соработка и помош да се забави ширењето на коронавирусот 

(КОВИД-19). 

Ова писмо содржи информации 

 Кога вашето дете може пак да појде во детска градинка 

 Како училиштата се подготвуваат да ги примат децата во Подготвително одделение 

(Prep) во 2021. година 

 Како да останете здрави и безбедни. 

 

 

Враќање во градинка 

 

Од понеделник, 5. октомври, 

сите деца во градското подрачје на Мелбурн и во внатрешноста на Викторија може да се 

вратат во  

 градинка („long day care“ или „family day care“) и 

 да одат во „sessional“ градинка. 

Тоа е дел од Третиот чекор на Патната мапа на Викториската влада за отворање на 

Викторија.  

 

Чекорите на патната мапа зависат од намалувањето на бројот на случаите на лица заразени 

со коронавирусот (КОВИД-19).  

Може да треба да правиме промени во зависност од упатствата на Главниот здравствен 

началник на Викторија. 

 

Разбираме дека сте можеби загрижени за безбедноста на вашето дете. Упатството што го 

имаме е дека градинките се безбедни места, со мал ризик од коронавирусот (КОВИД-19).  

Тоа ни го рекоа  
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 Главниот здравствен началник на Викторија 

и 

 Австралискиот главен комитет за здравствена заштита (Australian Health Protection 

Principal Committee - AHPPC). 

 

Промените во врска со присуството во градинките беа направени како дел од  

правилата за рестрикции. Цел на тие правила беше низ заедницата да се движат што 

помалку луѓе.  

Тоа не беше затоа што градинките не се сигурни места за децата и вработените. 

 

Градинката на вашето дете ќе има COVIDSafe план. Тој вклучува примена на здравствени и 

безбедносни мерки, како што е редовното чистење на просториите и опремата. 

 

Одењето во градинка е важно за сите деца. Тие треба да одат во градинка бидејќи е тоа е 

неопходно за нивното учење и развој. Особено е важно вашето дете да биде спремно да 

појде во Подготвително во 2021. година. 

 

 

Училиштата ќе бидат спремни за децата кои поаѓаат во 

Подготвително во 2021. година. 

 

Градинките и училиштата соработуваат за да му помогнат на вашето семејство и на детето 

да преминат во  

Подготвително во 2021. година. 

 

Во првото тримесечје (Term 1), во училиштата ќе им се помага на децата кои не можеле да 

одат во градинка за четиригодишни деца, како што беше планирано оваа година. 

 

Училиштата прават многу нешта за да им помогнат на децата да појдат во Подготвително во 

2021. година, меѓу кои: 

 Онлајн обиколки на училиштето и училниците 

 Видео презентации „Запознајте го директорот“ 

 Видео состаноци „Запознајте го тимот на Подготвително“ 

 Состаноци на учителките од градинката и Подготвителното 
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 Обука на учениците од петто одделение како да бидат другари со децата во 

Подготвително. 

 

Ако сè уште не сте го запишале вашето дете да појде во Подготвително во 2021. година, ве 

поттикнуваме да ги разгледате училиштата сега. Најдобро е вашето дете да го запишете 

што поскоро. На интернет-страницата на Министерството за образование и обука има 

корисни информации за поаѓањето во училиште. 

 

Со вработените во училиштето на вашето дете треба да разговарате за тоа како ќе се 

одвива наставата во Подготвително во 2021. година.  

Учителката од градинката на вашето дете исто така може да помогне во планирањето на 

преминувањето на вашето дете од градинка во училиште. 

 

Дали ви треба преведувач?  

Побарајте од вашата градинка да организира преведувач, јавувајќи се на 9280 1966 или 

посетувајќи ја оваа интернет-страница. 

 

 

Работи што може да ги направите за да останете здрави и 

безбедни 

 

Вашата градинка ќе помогне вашите деца и семејството да останат безбедни со: 

 Секојдневно проверување на температурата на децата кога пристигнуваат во 

центарот или градинката 

 Редовно чистење на зградите и опремата 

 Барање од возрасните да носат маска 

 Поттикнување на децата или родителите кои не се чувствуваат добро, да останат 

дома. Исто така, тие ќе ве поттикнуваат да се тестирате на коронавирус (КОВИД-19). 

 

Исто така бараме да разговарате во вашето семејство за одржувањето на хигиена дома, 

вклучително за: 

 Миењето раце или користењето на средство за дезинфекција на рацете пред да 

дојдете во градинка 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.languageloop.com.au/
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 Носењето маска секојпат кога излегувате од дома, вклучително кога доаѓате во 

градинка 

 Држењето растојание од 1,5 метар од луѓето кои не живеат со вас. Тоа се однесува и 

на вработените и на другите семејства во градинката  

 Покривањето на устата и носот со хартиено марамче или лакот кога кашлате и/или 

кивате. Миењето раце секојпат по кашлање или кивање 

 Останување дома ако се чувствувате болни. Ако не се чувствувате добро, треба да 

се тестирате на коронавирус (КОВИД-19). Останете дома додека повторно не се 

чувствувате добро. 


