NSW கல்வி திணைக்களம்

COVID-19 advice for families
School operations in *Greater Sydney

குடும்பங்களுக்கான COVID-19 குறித்த அறிவுரை
*Greater Sydney -யில் உள்ள பாடசாலைகளின் செயற்பாடுகள்
COVID-19-இற்கு எதிரான பதில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதில் ‘NSW கல்வி திணைக்களமும் ‘NSW சுகாதார’மும்
இணைவாய்ப் பணியாற்றுகின்றன.
‘NSW சுகாதார’த்தினது அறிவுரையைத் த�ொடர்ந்து *Greater Sydney -யில் உள்ள அனைத்துப் பாடசாலைகளிலும் வீட்டிலிருந்து
படிக்கும் கல்வி முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (Blue Mountains, Central Coast, Wollongong and Shellharbour ஆகிய
இடங்களை இது உள்ளடக்கும்). பாடசாலைக்கு வருவதற்கான தேவையுள்ள அனைத்து மாணவ-மாணவியர்களுக்காகவும்
பாடசாலைகள் திறந்திருக்கும். மாணவ-மாணவி ஒருவருக்கோ, பெற்றோர் ஒருவருக்கோ, குழந்தை ஒன்றிற்கோ மிகவும்
மிதமான COVID-19 ந�ோயறிகுறிகளே (COVID-19 symptoms) இருந்தாலும் அவர்கள் கட்டாயமாகப் பாடசாலைக்கு வரக்கூடாது,
மற்றும் ந�ோய்த்தொற்று அவர்களுக்கு இல்லை என்ற முடிவை அவர்கள் பெறும் வரையும், அவர்களுக்கு ந�ோயறிகுறிகள் ஏதும்
இல்லாத வரையும் அவர்கள் கட்டாயமாகப் பாடசாலைக்குத் திரும்பக்கூடாது.

முகக் கவசங்கள் மற்றும் முக மறைப்புகள்
பாடசாலையில் இருக்கும் ப�ொழுது அனைத்து உட்புற சூழல்களிலும் பின் வருவ�ோருக்கு முகக் கவசங்கள் அல்லது முக
மறைப்புகள் தேவை:
••

ஆண்டு 7 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வகுப்புகளிலுள்ள அனைத்து மாணவ-மாணவியர்களுக்கும்

••

அனைத்துப் பணியாளர்களுக்கும்.

இந்த விதிமுறைகளுக்கு சில விலக்குகள் ப�ொருந்தும். மேலதிகத் தகவல்களுக்கு NSW அரசாங்க வலைத்தலத்திலுள்ள முகக்
கவசங்களைப் பற்றிய விதிமுறைக (Face mask rules on the NSW Government website) ளைப் பாருங்கள்.

வருகையாளர்கள்
அவசியமல்லாத வருகையாளர்கள் பாடசாலைத் தலங்களில் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
மாணவ-மாணவியர்களைப் பாடசாலையில் விட்டுச் செல்வது மற்றும் அவர்களை அங்கிருந்து அழைத்துச் செல்வது குறித்து
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள மாற்றங்களைப் பற்றிய அவர்களது பாடாலையின் அறிவுரையைப் பெற்றோர்களும் பராமரிப்பாளர்களும்
கட்டாயமாகப் பின்பற்றவேண்டும். மாணவ-மாணவியர்களைப் பாடசாலையில் விட்டுச் செல்லும்பொழுதும்,
அவர்களை அங்கிருந்து அழைத்துச் செல்லும்பொழுதும் பாதுகாப்பாக வாகனத்திற்குள்ளேயே இருக்க இயலுமானால்,
வாகனத்திற்குள்ளேயே அமர்ந்திருப்பது இதில் உள்ளடங்கும். ‘பாடசாலை நேரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பராமரிப்பு’ (Out of School
Hours Care (OOSHC)) வேளைகளில் மாணவ-மாணவியர்களைப் பாடசாலையில் விட்டுச் செல்லவும், அவர்களை அங்கிருந்து
அழைத்துச் செல்லவும் வரும்பொழுது உள்-நுழைவு மற்றும் வெளியேறல் பதிவிற்கான தேவைப்பாடுகள் இருப்பதனால் இந்த
நேரங்களுக்கு இது ப�ொருந்தாது.
பெற்றோர்கள் கட்டாயமாக:
••

அவர்களுடைய உள்ளூர்ப் பகுதிகளுக்கான உடல்ரீதி விலகல் குறித்த அறிவுரையைப் பின்பற்றவும், பாடசாலை நுழைவாயில்களுக்கு வெளியே ஒன்றுகூடுவதைத் தவிர்க்கவும் வேண்டும்

••

பாடசாலை வளாகங்களுக்கு வெளியே இருத்தல் வேண்டும் – ‘குறிப்பிட்ட ந�ோக்கப் பாடசாலைகள்’ (Schools for Specific
Purposes (SSP)), பாதிப்புறும் நிலையிலுள்ள மாணவ-மாணவியர்கள் அல்லது இயலாமையுள்ள மாணவ-மாணவியர்கள்
குறித்த சில விலக்குகள் செல்லுபடியாகலாம்.

••

முகக் கவசங்களை அணிதல் குறித்த தேவைப்பாடுகளைப் பின்பற்றவேண்டும், மற்றும் பாடசாலைக்குள் நுழையும் ப�ொழுது
‘Service NSW QR code’-ஐப் பயன்படுத்தித் தமது உள்-நுழைவைப் பதிவுசெய்ய வேண்டும்.

HSC மாணவ-மாணவியர்கள்
படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட வேலைகள், கல்வித்-திட்ட வேலைகள் மற்றும் பரீட்சை ஆயத்தங்கள் ப�ோன்ற வீட்டில் செய்ய இயலாத
வேலைகளுக்கு வர HSC மாணவ-மாணவியர்களுக்கு உதவியளிக்கப்படும். இப்படிப்பட்ட வேலைகளுக்கு வரும் மாணவமாணவியர்கள் கண்டிப்பான COVID பாதுகாப்புச் செயல்முறைகளைப் பின்பற்றுமாறு வேண்டப்படுவர்.

த�ொலைபேசி ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் சேவை
உங்களுக்கு மேலும் தகவல்கள் தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து உங்களுடைய பாடசாலை அதிபருடன் த�ொடர்புக�ொள்ளுங்கள்.
உங்களுடைய விசாரணையில் உங்களுக்கு உதவ ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் ஒருவர் உங்களுக்குத் தேவைப்பட்டால்,
131 450-ஐ அழைத்து உங்கள் ம�ொழியில் ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் ஒருவர் வேண்டுமெனக் கேளுங்கள். இந்த சேவைக்காக
உங்களிடமிருந்து கட்டணம் அறவிடப்படமாட்டாது.
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