
NSW கல்வித் தவிணைககளம்
COVID smart measures for schools

Information for families

பாடசாலைகளுககான COVID குறித்த விலனத்ததிறன் மிகக 
நடவடிகலககள்

குடுமபஙகளுககான ்தகவலகள்

மாை்-மாை்வியரது கல்வி, ்ளர்ச்வி மற்றும் ப�ாது-நலத்தவிற்கு ்குப�ணையவில ஒனைாய்்ச ச்ரந்து �டிப�சத மவிக்ச ்விைந்தது 
என�ணத நாம் அைவிச்ாம். நமது மாை்-மாை்வியரது ப�ாது-நலனுககும், நவிணலயான மற்றும் ஆககபூர்மான கற்ைல சூழலுககும் 
முந்துாவிணம அளவிகக நமககு ஏது ப்ய்யும் ்ணகயவில இந்தப ‘�ரு்’ (term) த்தவில அசநக நட்டிகணககணள நாஙகள் பதாடரந்து 
அமல�டுத்தவி்ருச்ாம். 

சுகவீனமாக இருந்தால வீட்டிலைலே இருஙகள்

 ∙ உஙகளுணடய �விள்ணளககு உடல-நலம் ்ாவியவிலணல எனைால, நீஙகள் கடடாயமாக அ்ணர வீடடிசலசய ண்த்துகபகாள்ள 
ச்ண்டும். COVID-19 அைவிகுைவிகள் அ்ருககு இருந்தால, அ்ர COVID சநாயைவிவு்ச ச்ாதணன ஒனணை (PCR அலலது RAT) 
சமற்பகாள்ளச்ண்டும், அத்துடன, வீடடில இருந்துபகாண்டு COVID-19 -ஐப �ாதுகாப�ாகக கடடுப�டுத்து்து எப�டி 
(managing COVID-19 safely at home)என�ணதப �ற்ைவிய NSW அர்ாஙகத்தவின அைவிவுணரணய அ்ர �வின�ற்ைச்ண்டும். 

 ∙ உஙகளுணடய �விள்ணளககு சநாயைவிகுைவிகள் எதுவும் இலலாமல இருககும்ப�ாழுது மடடுசம அ்ர �ாட்ாணலககுத் 
தவிரும்�ச்ண்டும்.  

்தடுப்பூசிலேறறஙகள்

 ∙ உஙகணளயும், உஙகளுணடய குடும்�த்தவினணரயும், ்மூகத்தவினணரயும் �ாதுகாத்துகபகாள்்தற்கான மவிக்ச ்விைந்த ்ழவி COVID-19 
மற்றும் இதர ண்ரஸ் சநாய்களுககான தடுபபூ்விகணள இடடுகபகாள்்சதயாகும். �ல சநாய்களுககும் எதவிராக உஙகளுணடய 
சநாபயதவிரபபுத்-தவிைனுககு உத்வி ப்ய்ய தடுபபூ்விணய்ச ப்லுத்தவிகபகாள்்து ஒரு �ாதுகாப�ான மற்றும் ப்யலூககம் மவிககபதாரு 
்ழவியாகும். 

 ∙ அ்ரகளுணடய உடல நலணனப �ாதுகாத்துகபகாள்்தற்காகத் தகுதவி ப�றும் அணனத்து மாை்-மாை்வியரும், �ைவியாளரகளும், 
அ்ரகளது தடுபபூ்விசயற்ைத்ணதப ப�ாருத்து நடபபு-நாள் ்ணர ்ாவியான நவிணலயவில இருககுமாறு ஊககு்விககப�டுகவினைனர.  

 ∙ ‘குைவிப�விடட சநாககப �ாட்ாணலக’(schools for specific purposes (SSPs))ளவில �ைவியாற்றும் அணனத்து ஊழவியரகளும் COVID-
19-இற்கு எதவிராக இரண்டு தடுபபூ்விகணள இடடுகபகாண்டு்விடடிருககச்ண்டும், அலலது மருத்து்ாீதவியான எதவிர்விணன ஒனறு 
அ்ரகளுககு இருககவிைது என�தற்கான ஆதாரம் அ்ரகளவிடம் இருககச்ண்டும்.  

துாி்த லநாேறிவுச் லசா்தலன

 ∙ COVID-19 -இற்கான அைவிகுைவிகள் உஙகளுணடய �விள்ணளககு இருந்தால ‘துாவித சநாயைவிவு்ச ச்ாதனவிகள்’ (Rapid antigen tests 
(RATs)) �யன�டுத்தப�டச்ண்டும்.

 ∙ COVID-19 இருப�து உறுதவிப�டுத்தப�டும் மாை்-மாை்விகள் அ்ரகளுணடய �ாட்ாணலககு அணதத் பதாவி்விககுமாறும், ‘NSW 
சுகாதார’த்தவின அைவிவுணர மற்றும் ஆதரவுத்விகணளத் தகக சநரத்தவில ப�ை இயலுமான ்ணகயவில அ்ரகளது சநரமணை  துாவித 
சநாயைவிவு்ச ச்ாதணன முடிவுகணள Service NSW-வுடன �தவிவுப்ய்யுமாறும் ஊககு்விககப�டுகவினைனர. 

 ∙  தவிடீரத் பதாற்றுப �ர்ல ஒனறு ஏற்�டும் தரு்ாயவில, கண்காைவிபபு்ச ச்ாதணன சநாககஙகளுககாக துாவித சநாயைவிவு்ச ச்ாதனவிகள் 
�ாட்ாணலத் தலஙகளவில இருப�வில ண்ககப�டடிருப�ணதப �ாட்ாணலகள் �ராமாவித்து்ரும்.  

சுகா்தாரப் பழகக-வழககஙகள் மறறும சுத்ததிகாிப்பு

 ∙ த்ைாமல அவ்பச�ாது தம் ணககணள ச்ாபபு மற்றும் தண்ைீணரப �யன�டுத்தவி கழு்வி்ருமாறும், சதண்ப�டும் ப�ாழுது ்ாீரப 
�ாதுகாபபு ்ாதனஙகணளப �யன�டுத்துமாறும் மாை்-மாை்விகள் ஊககு்விககப�டுகவினைனர. 

 ∙ அடிககடிக ணக-�டும் �குதவிகள், ஏணனய ்ன-சமற்�ரபபுகள், கத்வின ணகப�விடிகள், பூடடுப-ப�டடிகள், மவின ்விளககு ‘ஸ்்விடசு’கள் 
மற்றும் �டிககடடுகளவின ஓரமாக உள்ள ணகப�விடிக கம்�விகள் மற்றும் ஆள் நடமாடடம் உள்ள �குதவிகள் ஆகவிய்ற்ைவின மீது 
அதவிகாவிககப�டட �கல-ச்ணள்ச சுத்தவிகாவிபபுப �ைவிகள் க்னம் ப்லுத்தும். 
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/management
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result


காறலறாட்டம

 ∙ பதாற்றுப �ர்ணலக குணைந்த�ட்மாககு்தற்கான மவிக்ச ்விைந்த ்ழவி நலல காற்சைாடடமும், தூய்ணமயான காற்றுசமயாகும். 

 ∙ குளவிர அதவிகமாக இருககும் மாதஙகளவில, ்மநவிணலப�டுத்தப�டட உஷை நவிணலணயப �ராமாவிப�தற்கு, காற்சைாடட 
ஏற்�ாடுகளுடன ‘ஹீடடிஙக’ ்ாதனஙகளும்  �யன�டுத்தப�டும். 

 ∙ ச�ாதுமான அள்விற்கான காற்சைாடடம் இருப�ணத உறுதவிப�டுத்து்தற்காகப ப�ாதுப �ாட்ாணலகளவில மாை்-மாை்விகள் 
�யவிலும் அணனத்துப �குதவிகளும் ச்ாதவிககப�டடுள்ளன, அத்துடன சதண்ப�டும் இடஙகளவில காற்று்ச-சுத்தவிகாவிபபு ்ாதனஙகள் 
ஏற்�ாடு ப்ய்யப�டடுள்ளன. 

 ∙ இயலுமான தருைஙகளவில ப்ளவிபபுைப �குதவிகளவின �யன�ாடு பதாடரந்து ஊககு்விககப�டும். 

முகக கவசஙகள்

 ∙ குைவிப�ாக உடபுைப �குதவிகளவிலும், மற்றும்/அலலது உடலாீதவி ்விலகல ்ாத்தவியமாகாதத் தருைஙகளவிலும், COVID-19-ஐ அ்ரகள் 
எதவிரபகாண்டிருந்தாலும் அணனத்து மாை்-மாை்விகளும், �ைவியாளரகளும்,்ருணகயாளரகளும் இயலும் ப�ாழுது முகக 
க்்ஙகணள அைவியச்ண்டுபமன ்லு்ாக ஊககு்விககப�டுகவினைனர. 

 ∙ மாை்-மாை்விகள் இருப�து குைவிப�விடட சநாககப �ாட்ாணலகளானாலும், ஆதரவுத்விக குழுககளானாலும், �விரதான 
்குபபுகளானாலும், COVID-19 பதாற்று ஏற்�டடால தீ்விர சநாய்்ாய்ப�டும் ஆ�த்து அதவிகமாக உள்ள எமது மாை்-
மாை்விகளுககு ஆதரவுத்விகள் அளவிககும் �ைவியாளரகள், பதாண்டரகள் மற்றும் இதர ச்்கரகள் ஆகவிசயார அணனத்து 
ச்ணளகளவிலும் முகக க்்ஙகள் அைவி்ணதத் பதாடருமாறு ச்ண்டப�டு்ர.  

வருலகோளரகள்

 ∙ ்ருணகயாளரகளுணடய தடுபபூ்வித் தகுநவிணல எது்ாக இருந்தாலும் அ்ரகள் �ாட்ாணலத் தலஙகளுககு ்ரலாம். 

 ∙ �ாட்ாணலயவின இயககம், மற்றும் �ாடத்தவிடட ்ழஙகல நட்டிகணககளுககாக மாை்-மாை்வியருடன குைவிப�விடட ்வில 
அதவியுயர ஆ�த்து உள்ள சூழலகளவில சநரடியாகக கலந்து ப்யலாற்றும் ்ருணகயாளரகளும், மாை்-மாை்விகளது ப�ாதுநலன 
்ம்�ந்தப�டட சுகாதாரப �ஙகாளரகளும் முகக க்்ஙகணள அைவியுமாறு ச்ண்டப�டககூடும். 

நடவடிகலககள்

 ∙ ப்ளவி்ச-சுற்றுலாககள் மற்றும், இரவுத்-தஙகல முகாம்கணள உள்ளடககவிய நட்டிகணககள் ஆகவிய்ற்ைவிற்கான தவிடடமவிடலில 
சுகாதாரம் மற்றும் �ாதுகாபபு ஆ�த்து குைவித்த மதவிபபீடுகள் உள்ளடககப�டும். 

 ∙ பதாற்ணை சநரபகாள்்தற்கான ஆ�த்ணதப �ற்ைவிப ப�ற்சைாரகளுககும் �ராமாவிப�ாளரகளுககும் பதாவி்விககப�டும், மற்றும் 
குைவிப�விடட ்வில நட்டிகணககளுககான அனுமதவிணய அ்ரகள் பகாடுககச்ண்டியவிருககும். 

உள்ளூர நநருககடி நிலைகளுககான ப்ததில நடவடிகலககலள லமறநகாள்ளல

 ∙ ண்ரஸ் சநாய்களவின தவிடீரப �ர்லகள் உள்ளடஙக, உள்ளூரப-�குதவி பநருககடிகளுககான தகக �தவில நட்டிகணககணள 
சமற்பகாள்்தற்காக ‘தவிணைககள’த்தவின ‘சுகாதாரம், �ாதுகாபபு மற்றும் �ைவியாளரகள் ப�ாதுநலன’ ்விடய நவிர்ாக 
அைவியவினருடன �ாட்ாணலகள் இணை்ாக்ச ப்யல�டும். 

 ∙ ்வில தருைஙகளவில, சநாய்த்பதாற்ைவின பதாடர்ச்விணய நவிறுத்து்தற்காகப �ாட்ாணலகள் தற்காலிகமாகக கூடுதல 
நட்டிகணககணள அைவிமுகப�டுத்தககூடும், இந்த நட்டிகணககளவில முகக க்்ம் அைவிய ச்ண்டுபமனும் சதண்ப�ாடு, 
அத்தவியா்்வியம்-இலலா நட்டிகணககணளத் தள்ளவி ண்த்தல அலலது மடடுப�டுத்துதல, அலலது குைவிப�விடட ்வில குழு்வினணரத் 
பதாணல-்ழவிக கல்வி மூலமாகப �யவிலுமாறு அறுவுறுத்துதல ஆகவியன உள்ளடஙகும். 

ந்தாலை-வழிக கலவி

 ∙ பதாணல-்ழவிக கல்வி மூலமாகப �டிககும் சதண்யுள்ள மாை்-மாை்விகளுககு ஆதரவுத்வி அளவிப�தற்காக, ‘டிஜவிடடல’ 
்ளஙகள், ்ழவி-நடத்து ்ளஙகள் மற்றும் அ்சசுப �விரதவி ்ளஙகள் ஆகவியன்ற்ணைப ப�றும் ்்தவி �ாட்ாணலகளுககுத் பதாடரந்து 
இருககும்.  

ந்தாலைலபசி நமாழிநபேரததுலரப்பாளர லசலவ

உஙகளுககு இனனும் சமற்பகாண்டு தக்லகள் சதண்ப�டடால, தயவுப்ய்து உஙகளுணடய �ாட்ாணல அதவி�ணர அணழயுஙகள். 
உஙகளுணடய ்வி்ாாவிப�வில உஙகளுககு உத் பமாழவிப�யரத்துணரப�ாளர ஒரு்ர உஙகளுககுத் சதண்ப�டடால, தயவுப்ய்து 131 
450-இல ‘பதாணலச�்வி பமாழவிப�யரத்துணரப�ாளர ச்ண்’ணய அணழத்து உஙகளுணடய பமாழவியவில பமாழவிப�யரத்துணரப�ாளர 
ஒரு்ர ச்ண்டுபமனக சகளுஙகள். நீஙகள் அணழகக ்விரும்பும் இலககத்தவிணனத் பதாணலச�்வி இயககுநருககு்ச ப்ாலலுஙகள், 
உணரயாடலில உஙகளுககு உதவு்தற்காக பமாழவிப�யரத்துணரப�ாளர ஒரு்ணரத் பதாணலச�்வி இயககுநர இணைப�விற்குக 
பகாண்டு்ரு்ார. இந்த ச்ண்ககாக உஙகளவிடமவிருந்து கடடைம் அை்விடப�டாது. 

மாை்-மாை்விகள் மற்றும் �ாட்ாணலப �ைவியாளரகளுணடய �ாதுகாபபு மற்றும் 
ப�ாதுநலனுககுத் பதாடரந்து முந்துாவிணம அளவித்து்ரும் அசத ச்ணளயவில �ாட்ாணல்ச 
ப்யல�ாடுகள் பதாடரந்து நணடப�று்ணத உறுதவிப�டுத்து்தவில NSW அர்ாஙகம் �ற்றுறுதவி 
பகாண்டுள்ளது. 
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