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4. Dönemde çocuk bakımı veya 
anaokuluna gitme ve 2021'de Hazırlık 
eğitimine başlama hakkında bilgiler 
 

Değerli Ebeveynler ve Bakıcılar, 

 

Koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olma konusundaki işbirliğiniz için 

teşekkür ederiz. 

Bu mektup şu konularda bilgi içerir: 

 Çocuğunuzun çocuk bakımına ve anaokuluna ne zaman dönebileceği 

 Okulların 2021'de çocukları Hazırlık sınıfına almaya hazır olması 

 Nasıl sağlıklı ve güvenli kalınır. 

 

 

Çocuk bakımı ve anaokuluna dönüş. 

 

5 Ekim Pazartesi gününden itibaren. 

Melbourne büyükşehri ve Victoria bölgesi ve kırsalındaki tüm çocuklar,  

 Çocuk bakımına (Uzun Günlük Bakım ya da Gündüz Aile Bakımı) 

 geri dönebilir ve anaokuluna gidebilir. 

Bu, Victoria'nın normale dönmesi için Victoria Hükümetinin çizdiği Yol Haritasının Üçüncü Adımının 

bir parçasıdır.  

 

Yol haritasındaki adımlar, koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki azalmaya bağlıdır.  

Victoria Kamu Sağlığı Başkanı'nın tavsiyesi üzerine değişiklik yapmamız gerekebilir. 

 

Çocuğunuzun güvenliği konusunda endişelenebileceğinizi anlıyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre, 

çocuk bakım merkezleri ve anaokulları düşük koronavirüs (COVID-19) riski olan güvenli yerlerdir.   

Bu bilgiler bize 

 Victoria Kamu Sağlığı Başkanı 

ve 

  Avustralya Sağlık Koruma Ana Komitesi (AHPPC) tarafından verilmiştir. 
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Çocuk bakımı ve anaokullarına gitmeyle ilgili değişiklikler toplu tecrit kurallarının bir parçası olarak 

yapılmıştır. Bu kurallar toplum içindeki insan hareketliliğinin daha aza indirilmesi için koyulmuştur.  

Bu kurallar, çocuk bakım merkezleri ve anaokulların çocuklar ya da çalışanları için güvenli 

olmadığından konulmamıştır. 

 

Çocuk bakım merkezinizin ya da anaokulunuzun bir COVIDSafe planı olacaktır. Bu planlar, 

odaların, sınıfların ve ekipmanın düzenli temizliği gibi sağlık ve güvenlik önlemlerini içerir. 

 

Çocuk bakımına ya da anaokuluna gitmek tüm çocuklar için önemlidir. Öğrenimleri ve gelişimleri 

için gerekli olduğundan gitmeleri gerekir. Çocuğunuzu 2021'de Hazırlık sınıfına başlamaya hazır 

hale getirmek için özellikle önemlidir. 

 

 

Okullar, 2021'de Hazırlık sınıfına başlayacak çocuklar için hazır 

olacaktır. 

 

Anaokulları ve okullar, ailenizin ve çocuğunuzun 2021'de Hazırlık sınıfına geçişine yardımcı olmak 

için birlikte çalışmaktadır. 

 

Okulun 1. dönemi, dört yaş anaokuluna bu yıl planlandığı gibi gidemeyen çocuklara yardım etmeye 

odaklı olacaktır. 

 

Okullar, çocukların 2021'de Hazırlık sınıfına başlamalarını desteklemek için aşağıdakiler dahil 

birçok şeyi yapmaktadır: 

 Çevrimiçi okul ve sınıf tanıtımı 

 "Müdürle tanışma" videoları 

 "Hazırlık sınıfı ekibiyle tanışma" video konferansları 

 Anaokulu ve Hazırlık sınıfı öğretmeni toplantıları 

 5. Sınıf Öğrencilerinin Hazırlık sınıfı öğrencileriyle arkadaş olması için eğitilmesi. 

 

Çocuğunuzu 2021'de Hazırlık sınıfına başlaması için kaydettirmediyseniz, şimdi okullarla iletişime 

geçmenizi öneririz. Çocuğunuzu mümkün olan en kısa sürede kaydettirmek en iyisidir. Eğitim ve 

Öğretim Bakanlığı'nın web sitesinde okula başlama konusunda faydalı bilgiler bulunmaktadır. 

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
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Hazırlık eğitiminin 2021'de nasıl olacağı konusunda çocuğunuzun okulundaki görevlilerle 

konuşmalısınız.  

Çocuğunuzun anaokulu öğretmeni de çocuğunuzun anaokulundan okula geçişini planlamanıza 

yardımcı olabilir. 

 

Bir tercümana ihtiyacınız var mı?  

Anaokulunuzdan 9280 1955'i arayarak ya da bu web sitesini ziyaret ederek bir tercüman 

ayarlamasını isteyin. 

 

 

Sağlıklı ve güvende kalmak için yapabileceğiniz şeyler 

 

Çocuk bakım merkeziniz ya da anaokulunuz, çocuklarınızın ve ailenizin güvenliğini sağlamak için 

şunları yapacaktır: 

 Her gün merkeze ya da anaokuluna geldiklerinde çocukların ateşini ölçecek 

 Binalar ve ekipmanlar düzenli olarak temizlenecek 

 Yetişkinlerden yüz maskesi takmaları istenecek 

 Kendini iyi hissetmeyen çocuklar ya da ebeveynler evde kalmaya teşvik edilecek. Ayrıca 

koronavirus (COVID-19) testi yaptırmanızı da teşvik edeceklerdir.  

 

Ayrıca ailenizle evde şunları da kapsayan iyi hijyen uygulamaları hakkında konuşmanızı rica 

ediyoruz: 

 Çocuk bakımına ya da anaokuluna gelmeden önce ellerinizi yıkamak ya da el dezenfektanı 

kullanmak 

 Çocuk bakımı ya da anaokulu dahil, evden her çıktığınızda yüz maskesi takmak 

 Sizinle yaşamayan insanlarla aranızda 1,5 metrelik mesafe bırakmak. Buna, çocuk bakımı 

ya da anaokulunuzdaki çalışanlar ve diğer aileler dahildir.  

 Bir mendile ya da dirseğinize öksürmek ve hapşırmak. Öksürdükten ya da hapşırdıktan 

sonra daima ellerinizi yıkayın 

 Kendinizi hasta hissettiğinizde evde kalmak. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, koronavirus 

(COVID-19) testi yaptırmalısınız.  Kendinizi tekrar iyi hissedene kadar evde kalmak. 

http://www.languageloop.com.au/

