
Back to School

1

Πίσω στο σχολείο



There is a virus in 
Australia, 

it is called ‘coronavirus’. It 
makes people very sick

2

Στη χώρα μας υπήρχε ο ιός, με το όνομα
κορωνοιός, ο οποίος έκανε τους 
ανθρώπους να αρρωσταίνουν.



3

I had to stay home to 
keep me and my family 

safe

Έπρεπε να μείνω στο σπίτι με την οικογένεια μου
προκειμένου να είμαστε ασφαλείς.



4

I even had to do school 
work and learning at 

home 

Έπρεπε να κάνω τα μαθήματα του σχολείου
στο σπίτι.



5

Because we stayed home, 
Coronavirus in Australia is 

under control

Επειδή μείναμε αυτούς τους μήνες στο σπίτι, 
τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε ασφαλείς
στις δραστηριότητές μου.



The government said it is 
safe to do some things 

again

6

Οι υπεύθυνοι για την υγεία μας αποφάσισαν 
πως είναι ασφαλές να κάνουμε τις δραστηριότητες
που κάναμε και πριν. 



7

I can go for a short 
walk to exercise 

Μπορώ να πάω μια βόλτα στην εξοχή.



8

I can go for a drive to 
visit someone special

Μπορώ να επισκεφτώ κάποια αγαπημένα μου πρόσωπα.



9

I can even go back to 
school

Πιθανόν να επιστρέψω στο σχολείο.



10

At school, I will need to 
do some things to keep 

me safe

Στο σχολείο, 
θα πρέπει να τηρώ κάποιους κανόνες
για να παραμείνω ασφαλής. 



11

I will keep a safe distance 
from my friends and 

teacher

1.5m

Θα πρέπει να τηρώ απόσταση 1, 5 μέτρου
από τους φίλους και τους δασκάλους μου.
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I will wash my hands 
when my teacher asks me 

to 

Θα πρέπει να πλένω τα χέρια μου
σε κάθε διάλειμμα.



13

I will keep my hands away 
from my face

Θα πρέπει να αποφεύγω
να βάζω τα χέρια μου στο πρόσωπο.



14

I will use hand sanitiser 
if I need to

Θα πρέπει να χρησιμοποιώ αντισηπτικό, 
όταν χρειάζεται.



15

If we all work together 
being safe we can stay 

healthy at school

1.5m

Αν όλοι τηρούμε τους κανόνες, 
τότε θα είμαστε υγιείς και ασφαλείς.
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