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COVID-19 safe expectations during
HSC written examinations
NSW கல்வித் திணைக்களம்

HSC எழுத்துத் தேர்வுகள் நடைபெறும்போது
நடைமுறையில் இருக்கும் ‘COVID-19 safe’ குறித்த
எதிர்பார்ப்புகள்
மாணவ-மாணவியர்கள் அவர்களுடைய HSC தேர்வுகளுக்கு சமூகம் அளிக்கும் சமயத்தில் நடைமுறையில் இருக்கும் ‘COVID-19 safe’
குறித்த ஏற்பாடுகளை விளங்கிக்கொள்ள இந்தத் தகவல்கள் அவர்களுக்கு உதவும். சமூகம் அளிக்கும் மாணவ-மாணவியர்கள் மற்றும்
பணியாளர்களது பாதுகாப்பும் ப�ொதுநலமும் எமக்கு அதியுயர் முக்கியம் வாய்ந்தது என்பதால் இந்த ஏற்பாடுகளுடன் அனைத்து
வேளைகளிலும் ஒத்துழைக்குமாறு அனைத்து மாணவ-மாணவியரையும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிற�ோம்.

ந�ோயறிகுறிகள் உள்ள மாணவ-மாணவியருக்கான பரிச�ோதனைகள்
•

சுகவீனமாக இருந்தால், மாணவ-மாணவியர்கள் கட்டாயமாகத் தேர்விற்கு சமூகமாகக் கூடாது

•

மாணவ-மாணவியர்கள் வந்து சேரும்போது அவர்களுக்கு சளிச்-சுரம் ப�ோன்ற ந�ோயறிகள் ஏதும் இருக்கின்றனவா அல்லது
NSW Health -அறிவுறுத்தலின் கீழ் அவர்கள் சுய-தனிமையில் இருக்கவேண்டுமா என்று கேட்கப்படுவார்கள்.

•

சளிச்-சுரம் ப�ோன்ற ந�ோயறிகள் உள்ள அல்லது தாம் சுகமாக இல்லை என்று ச�ொல்லும் மாணவ-மாணவியர்கள்
பாடசாலையை விட்டுச் செல்லுமாறும், COVID-19 ந�ோயறிவுச் ச�ோதனை ஒன்றை மேற்கொள்ளுமாறும்
கேட்டுக்கொள்ளப்படுவார்கள்.

•

மருத்துவ சிகிச்சை வரலாறு உள்ள மாணவ-மாணவியர்கள் அல்லது COVID-19 -ஐ ஒத்த ந�ோய்த்தொற்று அறிகுறிகளைக்
க�ொண்ட நன்கு தெரிந்த வேறு ந�ோயேதும் உள்ளவர்கள் இப்போதே அதற்காக என்ன செய்யவேண்டும் என்று
ய�ோசிக்கவேண்டும், மற்றும் அவர்களுடைய மருத்துவ(GP)ருடன் இதைப் பற்றிப் பேசவேண்டும். எழுத்துமுலமான
உறுதிம�ொழி ஒன்றை உதாரணமாக, இம்மாணவ-மாணவியிடம் காணப்படும் இந்த அறிகுறியானது அவருக்கு வழமையாக
இருப்பதுதான் என்று GP-யினால் சான்று அளிக்க முடியும்.

சளிச்-சுரம் ப�ோன்ற அறிகுறிகள்
சுரம், இருமல், த�ொண்டை வலி, மூச்சு வாங்கல், சுவைத் திறன் இழப்பு மற்றும் வாசனைத் திறன் இழப்பு ஆகியன சளிச்-சுரம் ப�ோன்ற
அறிகுறிகளில் உள்ளடங்கும். COVID-19 ந�ோய்த்தொற்று அறிகுறிகளைப் பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களை NSW Health website எனும்
வலைத்தலத்தில் நீங்கள் காணலாம்.
மிதமான சளிச்-சுரம் ப�ோன்ற அறிகுறிகளே உள்ள மாணவ-மாணவியர்கள் கூட பாடசாலையைவிட்டு உடனே அகல வேண்டும்,
மற்றும் அவர்களுக்கு COVID-19 ந�ோய்த்தொற்று இல்லை என்ற ச�ோதனை முடிவு வரும் வரைக்கும் மற்றும் ந�ோயறிகுறிகள் ஏதும்
இல்லாத வரைக்கும் பாடசாலைக்கு அவர்கள் திரும்பிவரக்கூடாது.

துரித வழி COVID-19 ந�ோயறிவுச் ச�ோதனை முடிவுகள்
HSC மாணவ-மாணவியர்கள் அவர்களுடைய COVID-19 ந�ோயறிவுச் ச�ோதனை முடிவுகளைத் துரித வழியில் தெரிந்துக�ொள்ளலாம்.
இதற்காக அவர்கள் கட்டாயமாக:
•

ந�ோயறிவுச் ச�ோதனையை மேற்கொள்ளும்போது தாம் HSC மாணவ-மாணவியர்கள் என்று ச�ொல்லவேண்டும்

•

அவர்களுடைய ந�ோயறிவுச் ச�ோதனையைச் செய்யும் மருத்துவர் ச�ோதனையை ‘அவசரம் – HSC’ என்று சுட்டிக்
காண்பிப்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்

•

ந�ோய்த்தொற்று இல்லை என்ற முடிவு வரும் வரை தம்மை சுய-தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்

•

ந�ோய்த்தொற்று இல்லை என்ற முடிவினை அவர்களுடைய பாடசாலைக்குக் காண்பிக்க வேண்டும்

•

36 மணி நேரத்திற்குள்ளாக முடிவுகள் வராவிட்டால், சிகிச்சையகத்தினால் க�ொடுக்கப்பட்ட த�ொடர்பு இலக்கத்தினை
அழைக்கவேண்டும்.
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ந�ோய்த்தொற்று பரவும் ஆபத்தைக் குறைந்தபட்சமாக்குதல்
•

தேர்வைத் துவங்குவதற்கு முன்பாக மாணவ-மாணவியர்கள் அவர்களுடைய கைகளைக் கழுவிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது
கைச் சுத்திகரிப்பானைப் பயன்படுத்தவேண்டும்.

•

அவர்களுடைய முழங்கை மடிப்பு அல்லது ஒரு திசுத்தாளிற்குள்ளாக இருமல் அல்லது தும்மச் செய்வது மற்றும் தேர்வு
முடிந்ததும் அந்தத் திசுத்தாட்களை அப்புறப்படுத்துவது ப�ோன்ற நல்ல சுகாதாரப் பழக்கங்களைத் தேர்வு நேரத்தில்
பின்பற்றவேண்டும்

•

தேர்வு நாட்களில் மற்ற மாணவ-மாணவியருடன் கை குலுக்குவதையும் அவர்களை அணைப்பதையும் தவிர்க்கவேண்டும்.

•

அனைத்துத் தேர்வு நடைபெறும் இடங்களிலும் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சுகாதாரப் ப�ொருட்கள்:
◦◦

கைச் சுத்திகரிப்பான்கள்

◦◦

துடைப்புத்-தாள்கள்

•

மாணவ-மாணவி ஒருவர் விரும்பினால், அவருடைய தேர்வினைத் துவங்குவதற்கு முன்பாக அவருடைய மேசையைத்
துடைத்துக்கொள்ளலாம்.

•

தேர்விற்கு முன்பாக அல்லது பின்பாக மாணவ-மாணவியர்கள் பெரிய குழுக்களில் கலக்கக்கூடாது.

•

தேர்வுகள் நடைபெறும் அறைகள் ஒவ்வொரு நாளும் சுத்திகரிப்பு செய்யப்படும்.

வந்து சேரல் மற்றும் கையெழுத்து இடல் ஆகியவற்றிற்கான ஏற்பாடுகள்
•

தேர்விற்கு முன்பாக 20 நிமிட நேரத்திற்கு மேற்படாமல் மாணவ-மாணவியர்கள் வந்து சேர வேண்டும், மேலும் பரிச�ோதனை
மற்றும் கையெழுத்து இடுவதற்கென நேரடியாக அவர்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தேர்வு அறையில் அவர்களது
வருகையை அறிவிக்கவேண்டும்.

•

தேர்விற்கு சமூகமாகியிருக்கிறார்கள், அவர்களது த�ொடர்பு விபரங்களைக் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள் மற்றும் சளிச்-சுரம்
ப�ோன்ற அறிகுறிகள் அவர்களுக்கு இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி ஒரு வருகை ஏட்டில் கையெழுத்து இடுமாறு மாணவமாணவியர்கள் கேட்கப்படுவார்கள்.

தேர்வுகளுக்கான மாற்று இடங்கள்
திட்டமிடப்பட்ட இடத்தில் தேர்வுகள் துவங்க இயலாத தருணத்தில், தேர்வுகளுக்கான மாற்று இடம் ஒன்றை உங்களுடைய
பாடசாலை தெரிவுசெய்துள்ளது. குறுகிய கால அறிவிப்பில் இந்தத் தகவல்கள் உடனே உங்களுக்குக் கிடைக்கும் விதமாக
உங்களுடைய தேர்வுகளுக்கான கால அட்டவணையில் இந்த விபரங்கள் க�ொடுக்கப்படும்.
இது ஒரு முன்னேற்பாடு மட்டுமே, ஆகவே பாடசாலையினால் அறிவிக்கப்பட்டால�ொழிய மாணவ-மாணவியர்கள்
திட்டமிடப்பட்டுள்ள தேர்வு மையத்திற்குச் செல்லவேண்டும். முன்மொழியப்பட்டுள்ள மாற்று இடத்திற்கு நீங்கள் செல்லவேண்டும்
என்று உங்களுடைய பாடசாலை உங்களுக்குச் ச�ொல்லாவிட்டால் அந்த இடத்திற்கு நீங்கள் ப�ோகாதீர்கள்.

COVID-19 ந�ோய்த்தொற்று இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்கள்
தேர்வுகள் நடைபெறும் காலத்தில், பாடசாலைக்குத் தாக்கம் ஏற்படுத்தும் விதத்தில் COVID-19 ந�ோய்த்தொற்று இருப்பதாக
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒருவர் அங்கு இருந்திருக்கிறார் என்று NSW Health பாடசாலைக்கு அறிவித்தால், இயலும் தருணங்களில்
இடையூறுகளைக் குறைந்தபட்சமாக்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கும். உங்களுடைய கால அட்டவணையில் விபரமாகச்
ச�ொல்லப்பட்டுள்ள மாற்று இடத்திற்குத் தேர்வு இடமாற்றம் செய்யப்படும் அல்லது தேர்வு இரத்து செய்யப்படும் என்று தேர்வு
நடைபெறும் நாளுக்கு முந்தைய தினம் பாடசாலை உங்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடும்.

சுகவீனம்/துரதிருஷ்ட நிகழ்வு (Illness/Misadventure)
ந�ோயறிகுறிகள் இருப்பதன் காரணமாக தேர்விற்குச் சமூகமளிக்க இயலாத, அல்லது தடுப்புச் ச�ோதனையின்போது திருப்பி
அனுப்பப்படும் மாணவ-மாணவியர்கள் ‘சுகவீனம்/துரதிருஷ்ட நிகழ்வு க�ோரல்’ (illness/misadventure claim) ஒன்றிற்குத்
தகுதிபெறுவார்கள். தேவைப்படும் தருணங்களில், இந்தச் செயல்முறையில் பாடசாலை உங்களுக்கு உதவி செய்யும்.

‘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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