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COVID-19 updated advice
NSW கல்வித் திணைக்களம்

COVID-19-ஐப் பற்றிய புதிய அறிவுரைகள்
NSW Health சேவையானது 14 ஆகஸ்ட்டு 2020 அன்று பாடசாலைகளுக்கான புதிய அறிவுரைகளை வெளியிட்டது. நமது
பாடசாலைகள் இயங்கும் விதத்தில் இவை மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. .
1. ‘ஃப்ளூ சுரம்’ ப�ோன்ற ந�ோய் அறிகுறிகள�ோடு உடல் நலம் சரியில்லாமல் இருக்கும் பிள்ளைகள், அவர்களுடைய ந�ோயறிகுறிகள்
மிதமானவையாகவே இருந்தாலும், வீடிலேயே இருக்க வேண்டும். பாடசாலையில் உடல் நலம் சரியில்லாமல் ப�ோகும் பிள்ளைகள்
‘ந�ோயாளர் பகுதி’ (sick bay)-யில் வைக்கப்படிருப்பார்கள், மற்றும் அவர்கள் அழைத்துச்செல்லப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகள்
செய்யப்படும்.
•

உடல் நலம் சரியில்லாமல் இருக்கும், அல்லது ‘ஃப்ளூ சுரம்’ ப�ோன்ற மிதமான ந�ோய் அறிகுறிகளே உள்ள எவர�ொருவரும்
அவர்களுடைய உள்ளூர்ப் பகுதி மருத்துவர் மூலமாக அல்லது COVID-19 clinics (சிகிச்சையங்கள்) ஒன்றின் மூலமாக
ந�ோயறிவுச்சோதனையை மேற்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்துக�ொள்ளுமாறு பாடசாலைகள் ஊக்குவிக்க
வேண்டுமென, ‘NSW சுகாதாரம்’ வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளது.

•

பாடசாலைக்குத் திரும்பி வர அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக, ‘ஃப்ளூ சுரம்’ ப�ோன்ற ந�ோய் அறிகுறிகள் உள்ள மாணவமாணவியர்களும், பணியாளர்களும் ‘COVID-19 ந�ோய்த்தொற்று இல்லை’ என்று கூறும் ந�ோயறிவுச் ச�ோதனை முடிவின்
பிரதி ஒன்றைக் க�ொடுக்க வேண்டியிருக்கும்.

2. மற்றவர்கள�ோடு நெருக்கமான த�ொடர்புகளைத் தவிர்ப்பதற்காக, அவர்களுடைய அனைத்துப் படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட
நடவடிக்கைகளுக்காகவும் மாணவ-மாணவியர்கள் இயலுமான தருணங்களில் அவர்களுடைய குழுக்களுக்குள்ளாகவே (அதாவது,
வகுப்பு, அல்லது ஆண்டு நிலை) இருப்பார்கள்.
3. அத்தியாவசியம் இல்லாமல் பாடசாலைகளுக்கு யாரும் வருவது அனுமதிக்கப்படாது. பாடசாலையிலுள்ள ஆசிரியர் அல்லது
ஊழியர் ஒருவருடன் நீங்கள் பேச விரும்பினால், நீங்கள் பாடசாலையை அழைத்து சந்திப்புவேளை ஒன்றை ஏற்படுத்திக்கொள்ள
வேண்டும். சந்திப்புவேளையானது த�ொலைபேசி அல்லது காண�ொலிக் கலந்துரையாடல் மூலமாக மேற்கொள்ளப்படும்.
4. பாடசாலைகளுக்கிடையே இடம்பெறும் நடவடிக்கைகளானவை உள்ளூர் சமூகத்திற்குள்ளாக, அல்லது ‘பகுதி’ (zone)-க்குள்ளாக
நடைபெற வேண்டியது கட்டாயமாகும். இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பாடசாலைகள் ஈடுபடும் விளையாட்டுக் க�ொண்டாட்டங்கள்
அல்லது இதைப் ப�ோன்ற மற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு அனுமதி கிடையாது.
5. அனைத்து விதமான குழுப் பாடல்கள் (choirs) மற்றும்/அல்லது இதர ‘பண்ணிசைப்பு’ (chanting) நடவடிக்கைகள் ஆகியனவும்,
குழுப்பாடல் சூழல்களில் காற்றிசைக் கருவிகளின் பயன்பாடும் அனுமதிக்கப்படாது. ‘மேல்நிலைப் பாடசாலைச் சான்றிதழ்’
(Higher School Certificate (HSC)) மாணவ-மாணவியர்களுக்கான விசேட ஏற்பாடுகள் நடைமுறையில் இருக்கும்.
6. HSC பாடங்களை முடிக்கும் Year 11 மற்றும் Year 12 மாணவ-மாணவியர்கள் மற்ற வளாகங்களில் மட்டுமே கிடைக்கும்
பாடங்கள் சம்பந்தப்பட்ட வகுப்புகள்/நடவடிக்கைகளுக்குத் த�ொடர்ந்து செல்லலாம். HSC பாடம் ஒன்றைப் படிக்காத Year 11
மாணவ-மாணவியர்களை உள்ளடக்கிய மற்ற அனைத்து மாணவ-மாணவியர்களும்Term 3-இல் மீதமிருக்கும் காலத்தில் மற்ற
வளாகங்களுக்குச் செல்லக்கூடாது. TAFE மற்றும் இதர VET பாடத்திட்டங்கள் த�ொடர்ந்து நடைபெறலாம்.
2021-ஆம் ஆண்டிற்கான ‘பாலர் பள்ளி’ (kindergarten) அறிமுகவேளைகள் (orientations) நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தாலும்,
department’s website-இல் இருந்து உதவிகரமான ய�ோசனைகளை நீங்கள் பெறலாம். ‘பாலர் பள்ளி’ வகுப்பிற்கு மாறுவதைப் பற்றிய
ஆர்வத்துடன் மாணவ-மாணவியர்கள் இருக்க இந்த ய�ோசனைகள் உதவும்.
இந்த மாற்றங்களைப் பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களைப் பெற உங்கள் பாடசாலையுடன் சந்திப்புவேளை ஒன்றை
ஏற்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

‘த�ொலைபேசி ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் சேவை’
மேலதிகத் தகவல்கள் உங்களுக்குத் தேவைப்பட்டால், தயவு செய்து உங்களுடைய பாடசாலை அதிபரை அழையுங்கள். உங்களுடைய
விசாரிப்பில் உங்களுக்கு உதவ ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் ஒருவர் உங்களுக்குத் தேவைப்பட்டால் 131 450- ஐ அழைத்து உங்கள்
ம�ொழியில் ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் ஒருவர் வேண்டுமெனக் கேளுங்கள். இந்த சேவை உங்களுக்குக் கட்டணம் இன்றிக்
கிடைக்கும்.
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