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COVID-19 updated advice

Current as at 8 September 2020

COVID-19-ஐப் பற்விய புதிய அ்விவுணைகள்
NSW Health சேவையானது 14 ஆகஸ்ட்டு 2020 அன்று பாடோவைகளுககான புதிய அறிவுவைகவை வைைியிட்டது. நமது 
பாடோவைகள் இயங்கும் ைிதததில் இவை மாறறங்கவை ஏறபடுததுகின்றன. . 

1. ‘ஃப்ளூ சுைம்’ சபான்ற சநாய் அறிகுறிகசைாடு உடல் நைம் ோியில்ைாமல் இருககும் பிள்வைகள், அைரகளுவடய சநாயறிகுறிகள்
மிதமானவையாகசை இருநதாலும், வீடிசைசய இருகக சைண்டும். பாடோவையில் உடல் நைம் ோியில்ைாமல் சபாகும் பிள்வைகள்
‘சநாயாைர பகுதி’ (sick bay)-யில் வைககப்படிருப்பாரகள், மறறும் அைரகள் அவைததுசவேல்ைப்படுைதறகான ஏறபாடுகள்
வேய்யப்படும்.

• உடல் நைம் ோியில்ைாமல் இருககும், அல்ைது ‘ஃப்ளூ சுைம்’ சபான்ற மிதமான சநாய் அறிகுறிகசை உள்ை எைவைாருைரும்
அைரகளுவடய உள்ளூரப் பகுதி மருததுைர மூைமாக அல்ைது COVID-19 clinics (ேிகிசவேயங்கள்) ஒன்றின் மூைமாக
சநாயறிவுசசோதவனவய சமறவகாள்ைதறகான ஏறபாடுகவைச வேய்துவகாள்ளுமாறு பாடோவைகள் ஊககுைிகக
சைண்டுவமன,  ‘NSW சுகாதாைம்’ சைண்டுசகாள் ைிடுததுள்ைது.

• பாடோவைககுத திரும்பி ைை அனுமதிககப்படுைதறகு முன்பாக, ‘ஃப்ளூ சுைம்’ சபான்ற சநாய் அறிகுறிகள் உள்ை மாணை-
மாணைியரகளும், பணியாைரகளும் ‘COVID-19 சநாய்தவதாறறு இல்வை’ என்று கூறும் சநாயறிவுச சோதவன முடிைின்
பிைதி ஒன்வறக வகாடுகக சைண்டியிருககும்.

2. மறறைரகசைாடு வநருககமான வதாடரபுகவைத தைிரப்பதறகாக, அைரகளுவடய அவனததுப் படிப்பு ேம்பநதப்பட்ட
நடைடிகவககளுககாகவும் மாணை-மாணைியரகள் இயலுமான தருணங்கைில் அைரகளுவடய குழுககளுககுள்ைாகசை (அதாைது,
ைகுப்பு, அல்ைது ஆண்டு நிவை) இருப்பாரகள்.

3. அததியாைேியம் இல்ைாமல் பாடோவைகளுககு யாரும் ைருைது அனுமதிககப்படாது. பாடோவையிலுள்ை ஆேிாியர அல்ைது
ஊைியர ஒருைருடன் நீங்கள் சபே ைிரும்பினால், நீங்கள் பாடோவைவய அவைதது ேநதிப்புசைவை ஒன்வற ஏறபடுததிகவகாள்ை
சைண்டும். ேநதிப்புசைவையானது வதாவைசபேி அல்ைது காவணாலிக கைநதுவையாடல் மூைமாக சமறவகாள்ைப்படும்.

4. பாடோவைகளுககிவடசய இடம்வபறும் நடைடிகவககைானவை உள்ளூர ேமூகததிறகுள்ைாக, அல்ைது ‘பகுதி’ (zone)-ககுள்ைாக 
நவடவபற சைண்டியது கட்டாயமாகும். இைண்டிறகு சமறபட்ட பாடோவைகள் ஈடுபடும் ைிவையாட்டுக வகாண்டாட்டங்கள் 
அல்ைது இவதப் சபான்ற மறற நடைடிகவககளுககு அனுமதி கிவடயாது. 

5. அவனதது ைிதமான குழுப் பாடல்கள் (choirs) மறறும்/அல்ைது இதை ‘பண்ணிவேப்பு’ (chanting) நடைடிகவககள் ஆகியனவும்,
குழுப்பாடல் சூைல்கைில் காறறிவேக கருைிகைின் பயன்பாடும் அனுமதிககப்படாது. ‘சமல்நிவைப் பாடோவைச ோன்றிதழ்’
(Higher School Certificate (HSC)) மாணை-மாணைியரகளுககான ைிசேட ஏறபாடுகள் நவடமுவறயில் இருககும்.

6. HSC பாடங்கவை முடிககும் Year 11 மறறும் Year 12 மாணை-மாணைியரகள் மறற ைைாகங்கைில் மட்டுசம கிவடககும்
பாடங்கள் ேம்பநதப்பட்ட ைகுப்புகள்/நடைடிகவககளுககுத வதாடரநது வேல்ைைாம். HSC பாடம் ஒன்வறப் படிககாத Year 11
மாணை-மாணைியரகவை உள்ைடககிய மறற அவனதது மாணை-மாணைியரகளும்Term 3-இல் மீதமிருககும் காைததில் மறற
ைைாகங்களுககுச வேல்ைககூடாது. TAFE மறறும் இதை VET பாடததிட்டங்கள் வதாடரநது நவடவபறைாம்.

2021-ஆம் ஆண்டிறகான ‘பாைர பள்ைி’ (kindergarten) அறிமுகசைவைகள் (orientations) நிறுததி வைககப்பட்டிருநதாலும், 
department’s website-இல் இருநது உதைிகைமான சயாேவனகவை நீங்கள் வபறைாம். ‘பாைர பள்ைி’ ைகுப்பிறகு மாறுைவதப் பறறிய 
ஆரைததுடன் மாணை-மாணைியரகள் இருகக இநத சயாேவனகள் உதவும். 

இநத மாறறங்கவைப் பறறிய சமைதிகத தகைல்கவைப் வபற உங்கள் பாடோவையுடன் ேநதிப்புசைவை ஒன்வற 
ஏறபடுததிகவகாள்ளுங்கள். 

‘ததொணைபபசி த�ொழவிதபயர்த்துணைப்பொளர் பசண்’  
சமைதிகத தகைல்கள் உங்களுககுத சதவைப்பட்டால், தயவு வேய்து உங்களுவடய பாடோவை அதிபவை அவையுங்கள். உங்களுவடய 
ைிோாிப்பில் உங்களுககு உதை வமாைிவபயரததுவைப்பாைர ஒருைர உங்களுககுத சதவைப்பட்டால் 131 450- ஐ அவைதது உங்கள் 
வமாைியில் வமாைிவபயரததுவைப்பாைர ஒருைர சைண்டுவமனக சகளுங்கள். இநத சேவை உங்களுககுக கட்டணம் இன்றிக 
கிவடககும்.  

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/cho-advice-education.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/teaching-at-home/early-learning-resources/kindergarten-orientation-and-transition-2020-21

