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தடுபபூசி இடடுக்்கொள்தற்கொன தகுநிலை அலனத்து மொண்-மொண்வியருககும் 
இருக்கிறதொ? 

இல்லை, இந்த ஆண்டு ‘மேல்நி்லைப் பாடசா்லைச் சான்றி்தழ்’ (Higher School Certificate (HSC)) ம்தர்வுக்ை 

எழுதும் (அலலைது 2021-இல 12-ஆம் ஆண்டுப் படிப்்ப முடிக்கும்), ேற்றும் பாடசா்லைகைிலுளை TAFE -இல 

படிக்கும், அலலைது கவ்லைக்குரிய உளளூராடசறிப் பகு்தநிகள (Local Government Areas (LGA)) ஒன்றில வசறிக்கும் 

16 ேற்றும் அ்தற்கு மேற்படட வயது்டய ோணவ-ோணவியர் ேடடுமே இச் சேயத்தநில ்தடுப்பூசறி ேருந்தநி்ை 

இடடுக்்காளவ்தற்காை ்தகு்நி்லை்யப் ்பறுவார்கள. 

லிவர்பூல, ஃ்பயர்ஃபிலட, மகண்டடர்பரி/மபங்க்ஸ்-டவுன, கம்பர்லைண்ட, பரோடடா, ப்ைாக்-டவுன, ஜியார்ஜஸ் 

ரிவர் அலலைது மகம்ப்்பல-டவுன ஆகநிய உளளூராடசறிப் பகு்தநிகள (LGAs) ்பயர் கு்றிப்பிடப்படடுச் 

்சாலலைப்படடுளைை. 

இநத உளளூரொடசிப ்பகுதி்க(LGAs)ளுககு ஏன் முநதுரிலம அளிக்கப்படு்கிறது? 

கவ்லைக்குரிய இந்த 8 உளளூராடசறிப் பகு்தநிக(LGAs)ைில ‘மகாவிட-19’ ்்தாற்று ஏற்படடுளைவர்கைின 

எண்ணிக்்க ேிக உயர்வாக உளைது. 

மறற உளளூரொடசிப ்பகுதி்க(LGAs)ளிலுளள மறற HSC மொண்-மொண்வியர்கள 
தடுபபூசி இடடுக்்கொள்தற்கொன தகுதிலய எபக்பொது ்்பறு்ொர்கள?

்தடுப்பூசறியைிப்பு கு்றித்த முன்ைடுப்புகைின விரிவாக்கத்தநி்ைப் பற்்றிய மேலை்தநிகத ்தகவலக்ை NSW 

அரசாங்கம் ்்தரியப்படுததும். 

தடுபபூசி இடடுக்்கொள்தற்கொன என்னுலைய சநதிபபுக்லளககு நொன் எப்படிச் 
்சல்து?

All students are required to arrange their own transport to the venue. Buses 
will no longer be provided from the school. 

என்னுலைய சநதிபபுக்லளககு நொன் கநரத்தில ்ரக்ண்டும் என்்பது ஏன் 
முக்கியம்?

ேற்் பாடசா்லைகளுக்கும், ேற்் ோணவ-ோணவியருக்கும் இ்டமயயாை ்்தாடர்புக்ை ேடடுப்படுததுவ்்த 

உறு்தநிப்படுததும் வி்தோக அ்ைதது சந்தநிப்புமவ்ைகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்படடுளைை. ்தடுப்பூசறி 

இடடுக்்காளவ்தற்காை சந்தநிப்புமவ்ைகள ஒரு குழுவாகப் ப்தநிவு ்சயயப்படடுளைை, ேற்றும் 

சந்தநிப்புமவ்ைகளுக்கு ஒரு பாடசா்லையிலிருநது  குழுவாக வருவது உங்க்ை அ்டயாைம் காண்ப்தற்கு 

உ்தவியாக இருக்கும், இ்தைால உங்களு்டய ்தடுப்பூசறி்ய இடடுக்்காளை உங்கைால இயன்வ்ர 

வி்ரவாகவும், ்தங்கு்த்டயின்றியும் முன ்சலலை இயலும்.  

என்னுலைய ்்பறகறொர அலைது ்பரொமரிப்பொளர இநத சநதிபபுக்லளககு 
என்னுைன் ்ர ்விரும்பு்கிறொர, இது ்பர்ொயவிலலையொ? 

ோணவ-ோணவியர்கள ேற்றும் பணியாைர்கள ஆகநிய அ்ைவரது  பாதுகாப்பி்ையும் 

உறு்தநிப்படுததுவ்தற்காக, ்தடுப்பூசறி இடப்படும் ்தலைத்தநில ஆடகைின எண்ணிக்்க கண்டிப்பாை 

மு்்யில ேடடுப்படுத்தப்படும். உங்களுக்கு விமசட ஒத்தா்ச ம்த்வப்படடா்லைாழிய, ்பற்ம்ார்களும், 

பராேரிப்பாைர்களும் ‘்தடுப்பூசறியைிப்பு ்ேய’த்தநிற்குள உங்களுடன நு்ழய இயலைாது. ்தடுப்பூசறியைிக்கும் 
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்சயலபாடுகைின ்பாழுது ோணவ-ோணவியருக்காக சுகா்தாரப் பணியாைர்க்ையும், 

மேற்பார்்வயாைர்க்ையும் NSW Health (‘NSW சுகா்தாரம்’) ஏற்பாடு ்சயதுளைது. விமசட உ்தவி உங்களுக்கு 

அவசறியம் ம்த்வப்படும் என்ால, அலலைது உங்களுக்குக் கவ்லைகள ஏதுேிருந்தால, இ்்தப் பற்்றி 

உங்களு்டய பாடசா்லை அ்தநிபருடன கலைநது மபசுங்கள, உங்களுக்மகற்் ்தநிடடம் ஒன்் அவரால 

ஒருங்கநி்ணக்க இயலும். 

என்னுலைய குடும்்ப அங்கத்த்ர ஒரு்ர தடுபபூசி இடடுக்்கொள்தற்கொன 
முன்்பதி்விலனச் ்சயய இநத இலணப்பவிலன நொன் ்பயன்்படுத்தைொமொ? 

இல்லை, 2021-ஆம் ஆண்டில ்தேது HSC படிப்்பயும், 12-ஆம் அண்டுப் படிப்்பயும் பூர்த்தநி ்சயயும் 

ோணவ-ோணவியர்களுக்காக ேடடுமே இந்த சந்தநிப்புமவ்ைகள முநதுரி்ேப்படுத்தப்படுகநின்ை. இந்த 

இ்ணப்பி்ை ேற்்்ாருவருக்கு ோற்்றித ்தரவும், ்ண்பர்கள அலலைது குடும்ப அங்கத்தவர்களுடன 

பகநிர்நது்காளைவும் இயலைாது. உங்களு்டய சந்தநிப்புமவ்ையின ்பாழுது ்தகு்நி்லை உறு்தநிப்படுத்தப்படும், 

ேற்றும் ்தகு்தநி ்ப்ா்தவர்கைால இந்தத ்தடுப்பூசறி்யப் ்ப் இயலைாது. 

இநதத் தடுபபூசிலய இடடுக்்கொள்து எனககுப ்பொது்கொப்பொனதொ? 

ஆம், COVID-19 -இலிருநது உங்க்ைப் பாதுகாததுக்்காளவ்தற்கும், இந்த ்வரஸ்-இன பரவ்லைக் 

கு்்ப்ப்தற்குோை ேிகச் சறி்ந்த வழிகைில ்தடுப்பூசறி இடடுக்்காளவது ஒன்ாகும். 12 ேற்றும் 60 வய்தநிற்கு 

இ்டப்படடவர்களுக்குத ்்தரிவு்சயயப்படும் ்தடுப்பூசறி ேருந்தாக ‘COVID-19 Pfizer ்தடுப்பூசறி ேருநது (Comirnaty)’ 

-ஐ ‘ஆஸ்்தநிமரலிய ம்ாயத்தநி்மைற்் அ்றிவு்ரக் குழு’ (Australian Technical Advisory Group on Immunisation 

(ATAGI)) சறிபாரிசு ்சயகநி்து.  மேலை்தநிகத ்தகவலக்ை நீங்கள இங்மக (here) காணலைாம். 

இநதத் தடுபபூசிலய இடடுக்்கொள்தற்கொ்க நொன் என்னுலைய ்பகுதிலய ்விடடு 
்்ளிகய ்சலைைொமொ? 

ஆம், ப்ைாக்-டவுன, மகம்ப்்பல-டவுன, மகண்டடர்பரி/மபங்க்ஸ்-டவுன, கம்பர்லைண்ட, ஃ்பயர்ஃபிலட, ஜியார்ஜஸ் 

ரிவர், லிவர்பூல அலலைது பரோடடா ஆகநிய உளளூராடசறிப்  பகு்தநிக(LGAs)ைில வசறிப்பவர்கள COVID-19 ்தடுப்பூசறி 

ஒன்்ப் ்பறுவ்்த உளைடக்கும் ேருததுவ ேற்றும் பராேரிப்புக் காரணங்க்ை உளைடக்கநிய ்நியாயோை 

காரணம் ஒன்றிற்காக ்தேது வீட்ட விடடு ்வைிமய ்சலலை அனுே்தநிக்கப்படுவர்.

List of  COVID-19 rules for affected LGAs (பா்தநிக்கப்படட உளளூராடசறிப் பகு்தநிக(LGAs)ளுக்காை மகாவிட-19 

வி்தநிமு்்கைின அடடவ்ண) ஒன்் NSW அரசாங்கம் ்வைியிடடுளைது. 

என்னொல முன்்பதில்ச் ்சயய இயைொ்விடைொல / முன்்பதில்ச் ்சய்தில 
எனககுப ்பவிரச்சிலன ஏற்படைொல நொன் எ்லரத் ்தொலைக்பசியவில அலைக்க 
க்ண்டும்? 

்தடுப்பூசறி இடடுக்்காளவ்தற்காை உங்களு்டய சந்தநிப்புமவ்ை்ய ஏற்படுத்தநிக்்காளவ்தநில உங்களுக்கு 

மேலும் உ்தவி ம்த்வப்படடால, ்தயவு்சயது 1800 57 11 55 எனும் இலைக்கத்தநி்ை அ்ழயுங்கள. 

எநதத் தடுபபூசி மருநது அளிக்கப்படு்கிறது?

12 -18 வயது உளைவர்களுக்கு COVID-19 Pfizer ்தடுப்பூசறிமய (Comirnaty)’ விரும்பத்தக்கது எனப்தால  அ்த்ைமய 

நீங்கள ்பறுவீர்கள.  5 – 6 வார காலை இ்ட்வைியில இந்தத ்தடுப்பூசறியின இரண்டு ேருந்தைவுகள 

உங்களுக்குத ம்த்வப்படும். உங்களு்டய இரண்டாவது ்தடுப்பூசறி்யப் பற்்றிய ்தகவலக்ை  NSW Health 

(‘NSW சுகா்தாரம்’) உங்களுக்குக் ்காடுக்கும். 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/what-you-can-do-nsw/affected-area

