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ஜூலை 30, 2020 

அன்பான பபற்ற ாறே, 

COVID-19க்கான லைேசுக்கு எதிோகத் ப ாடர்ந்து இந்  மாகாணம் றபாோடும் அற றைலையில் 

நீங்களும், உங்களின் குடும்பத் ைர்களும் ப ாடர்ந்தும் ஆறோக்கியமாகவும் திடமாகவும் 

இருக்கிறீர்கள் என நான் நம்புகிற ன்.  

மாணைர்கள், குடும்பத் ைர்கள் மற்றும் அைர்கள் ைாழும் மற்றும் பணிபுரியும் சமூகத் ைர்களின் 
உயிர்கலைப் பாதுகாப்ப ற்காக பாடசாலைகலை மூடும் அேசாங்கத்தின் தீர்மானம் பற்றி

உங்களுக்கு நான் கடி ம் எழுதி நான்கு மா ங்களுக்கு றமைாகிவிட்டது. இந்  நான்கு மா ங்களில் 

நில ய மாற் ங்கள் நடந்துவிட்டன. இருப்பினும், எங்களின் சமூகத் ைர்கலையும் 

மாகாணத் ைர்கலையும் பாதுகாப்பாக லைத்திருப்ப ற்கான பபற்ற ார், மாணைர்கள் மற்றும் 

குடும்பத் ைர்களின் ஒன்றிலணந்  முயற்சி மா ாமல் இருக்கி து. 

மாகாணம் முழுைதிலும் உள்ை பபாதுச் சுகா ாே நிலைலம நிச்சயமாக மாறியுள்ைது, சமீபத்திய 
ைாேங்களில் புதிய ப ாற்றுக்களின் அைவு குல ந்திருக்கி து என்பதில் நான் மிகவும்

பபருலமப்படுகிற ன். COVID-19 பேவியதிலிருந்து, உங்களின் பிள்லைகலைப் பாதுகாப்பாக

லைத்திருப்பதும், அ ன் விரிைாக்கமாக உங்கலையும், உங்களின் சமூகத் ைர்கலையும் 
பாதுகாப்பாக லைத்திருப்பதுறம நாங்கள் எடுத்  ஒவ்பைாரு நடைடிக்லகயினதும் அடிப்பலடக்

பகாள்லகயாக இருந் து.  நிச்சயமாக, இதில் எங்கள் எல்றைாருக்குறம பங்கிருக்கி து. 

Hospital for Sick Childrenஇன் ஆறோக்கியத்துக்கான  லைலம மருத்துை அதிகாரி, மற்றும் 

COVID-19 Command Table (கட்டலைப் பணிப்பு) உள்ைடங்கைாக - கனடாவின் முன்னணி 

மருத்துை மற்றும் விஞ்ஞான நிபுணர்களின் ஆறைாசலனலயப் பின்பற்றி –- பசப்பேம்பர் 
மா த்தில் மாகாணம் முழுைதிலும் உள்ை மாணைர்கள் பாதுகாப்பாக ைகுப்பிற்கு திரும்ப

அனுமதிக்கும் ைழிகாட்டல்கலை ைழங்கும் திட்டத்ல  நாங்கள் இன்று பைளியிட்றடாம்.   

இலை உள்ைடக்குபலை: 

• அேச நிதியளிக்கப்படும் ஆேம்பப் பாடசாலைகள் அலனத்ல யும் ைாேத்தில் ஐந்து நாட்கள்

முழுலமயாக தி த் ல்;

• அபாயம் குல ந்  சமூகங்களில் உள்ைைற்ல  ைாேத்தில் ஐந்து நாட்கள் மீைத்தி ப்பதுடன்,
பபரும்பாைான இேண்டாம் ேப் பாடசாலைகலைத்  ழுைப்பட்ட ஒரு மாதிரியுடன் மீைத்

தி ப்ப ற்கு அனுமதித் ல், மற்றும்;

• ைகுப்பு அல்ைது இலணயக் கற் லுக்கான ப ரிவு உங்களுக்கு இருப்பல யும், ஆண்டு

முழுைதும் அந்  முடிலை மாற்றுை ற்கான ைாய்ப்பு இருப்பல யும் உறுதிபசய் ல்.

எங்களின் பிள்லைகலை மீைவும் எங்களின் பாடசாலைகளுக்கு நாங்கள் திரும்ப அனுப்ப

றைண்டுபமன்று கிலடத்திருக்கும் சி ந்  மருத்துை ஆறைாசலன கூறுகி து. ஒன்ோறிறயா 
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மாணைர்களில் COVID-19 ஆழமானப ாரு பாதிப்லப ஏற்படுத்தியுள்ைது என்பல  நாங்கள் 

அறிறைாம். 

உங்களின் பிள்லைகள் முடிந் ைலேயில் பாதுகாப்பாகவும் ஆ ேவுகளுடனும் இருப்பல  

உறுதிபசய்ை ற்காக, மிகச் சி ப்பான புதிய ஆ ேவுகள் மற்றும் ஆ ாேைைங்களுடன் அைர்கலை 
ைகுப்பல க்குள் மீண்டும் பகாண்டுைரும் எங்களின் திட்டத்ல  இன்று சற்று முன்ன ாக மாகாண 

மு ல்ைரும் நானும் பைளியிட்றடாம். 

முகக்கைசங்கள் மற்றும்  னிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகேணங்கலை ைாங்குை ற்கும், 

கற்பிப்ப ற்காகப் புதியைர்கலைச் றசர்ப்ப ற்கும், சுத் ம்பசய்ை ற்கு றமம்பட்ட பபாருட்கலை  
ைழங்குை ற்கும், பாடசாலைகள் மற்றும் பாடசாலைப் றபருந்துகளுக்கு அதிகைவிைான 

பணியாைர்கலை றைலைக்கமர்த்துை ற்கும், பணியாைர்கள் அலனைருக்கும் சுகா ாேம் மற்றும் 

பாதுகாப்புத் ப ாடர்பான ப ாழில்முல  றமம்பாட்டிற்கும் 300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 

ப ாலகலய அேசாங்கம் ைழங்குகி து. 

றமலும், எங்களுலடய பாடசாலைகளில் றமம்படுத் ப்பட்ட ஆபத்து மதிப்பீடு, றநாயறி ல் 

பரிறசா லன மற்றும் மருத்துை ஆ ேவுகளுக்கு ஆ ேவு ைழங்குை ற்காக, ப ாற்றுக்கான 

ஆபத்துகள் அதிகமாகவுள்ை பிோந்தியங்களில் றசலையாற்றுை ற்காக 500 பபாதுச் சுகா ாே 
பசவிலியர்கலைக் பகாண்ட  னித்துைமானப ாரு நடமாடும் ைலையலமப்லப ஒன்ோறிறயா 

ைழங்கும். நில ைாக, எங்களின் எதிர்விலனகலை ைலுப்படுத்துை ற்காகவும், ஆபத்ல  நன்கு 
விைங்கிக்பகாள்ை ற்காகவும் றநாய்குறிகைற்  இேண்டாம்நிலைப் பாடசாலை மாணைர்களில் 

கண்காணிப்புப் பரிறசா லனகலை ஒன்ோறிறயா பபாதுச் சுகா ாேம் றமற்பகாள்ளும். 

இன்று பைளியிடப்பட்ட சுகா ாே மற்றும் பாதுகாப்பு பநறிமுல கள் ப ாடர்பான முழுத் 

ப ாகுப்பு ைலுைான ாகவும், மருத்துை அறிவியல்  கைைறிந்  ாகவும், மாறிைரும் COVID-19 

அச்சுறுத் லுக்கு பதிைளிப்ப ற்காக பநகிழ்ைான ாகவும் இருக்கின் து. மாறிக்பகாண்டிருக்கும் 
இந்  லைேசின் ய ார்த் த்திற்கு எதிர்விலனயாற்றுை ற்கு நாங்கள்  யாோக இருக்கிற ாம் 

என்ப ற்கு நான் உங்களுக்கு உத் ேைா மளிக்கிற ன். 

பின்ைருைன பற்றிய ப ளிலை ைழங்குை ன் மூைம், மாணைர்கலை இந்  ைழிகாட்டல் 

பாதுகாப்பாக லைத்திருக்கும்.  
• சுய பரிறசா லன 

• மாணைர்கள் மற்றும் பணியாைர்களுக்கான றமம்பட்ட லகச் சுகா ாேம்; 

• 4ம் ைகுப்பு மு ல் 12ம் ைகுப்பு ைலே கட்டாயமாக்கப்பட்ட முகக்கைசங்கள்; 

• ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாைர்களுக்கான PPE ( னிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகேணங்கள்) 
மற்றும் முகக்கைசம் ற லைப்படும் மாணைர்களுக்காகப் றபாதுமானைவில் துணியாைான 

முகக்கைசங்கள்;  
• ைகுப்பிற்கு பைளிறயயான ப ாடர்புகலைக் குல ப்ப ற்காக மாணைர்கலைப் 

பிரிவுகைாகப் பிரித் லில் (அல்ைது குழுைாக்கலில்) தீவிேமாக இருத் ல்; 

• தூேத்ல ப் றபணல்; 

• றமைதிகமாக 900 பாதுகாைைர்கலைப் (custodians) பணிக்கமர்த்துைதுடன், 
பாடசாலைச் சூழல் மற்றும் றபருந்துகலை றமம்படுத் ப்பட்ட ைலகயில் சுத் மாக்கல் 

மற்றும் கிருமிநீக்கம் பசய் ல்; 

• ைருலகயாைர்கள் மீ ான கட்டுப்பாடுகள்; 

• கட்டுப்படுத் ப்பட்ட மீள்தி ப்புக்கு உ வுை ற்காக முன்பதிவு. 
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COVID-19 பேைைால் ஏற்பட்ட நிச்சயமற்   ன்லம மற்றும் ப ற் ங்களின் பின்னர், பை 
மா ங்கள் கடந்து பாடசாலைக்குத் திரும்பும் மாணைர்களின் மனநைத்ல ப் றபணுை ற்கு 

நாங்கள் ப ாடர்ந்து முயற்சிப்றபாம். சலபயினர் றநேத்துடறனறய அறிந்து, ஆ ேவுகள் 

ற லைப்படும் மாணைர்களுக்கு அைற்ல  ைழங்குை ற்காக, இந்  ஆண்டுக்கான நிதியளிப்பில் 

20 மில்லியலன நாங்கள் றமைதிகமாக மு லிடுகிற ாம். மனநைப் பணியாைர்கள் மற்றும் 
ஆ ேைாைர்களுக்கான அணுகல் முன்ப ொருறபாதும் இல்ைா  அைவில் மாணைர்களுக்குக் 

கிலடக்கும், அத்துடன் ஒரு சா லனயாக, 50 மில்லியலன இந்  ஆண்டு நாங்கள் மு லீடு 

பசய்றைாம். 

ஆேம்ப மற்றும் இேண்டாம் நிலைப் பாடசாலைகளில் 5 நாட்கள் ைகுப்பில் இருக்கறைண்டும் 
என்  நிபந் லன உள்ைடங்கைான முக்கியமான ஆ ேவுகலைக் கற் லுக்கான விறசட 

ற லைகலைக் பகாண்ட மாணைர்களுக்கு பாடசாலை மீள்ஆேம்பத் திட்டம் ைழங்குகி து. 

நிலையான ன்லம முக்கியமானது என்பதில் ைல்லுநர்கள் ப ளிைாக இருக்கின் னர், அல த் ான் 

இந் ப் பிள்லைகளுக்கு நாங்கள் ைழங்குறைாம். 

ஏற்கனறை நாங்கள் கூறியதுறபாை, ஒன்ோறிறயா மாணைர்களுக்கான எங்களின் 

அர்ப்பணிப்பிலிருந்து நாங்கள் ஒருறபாதும் விைகமாட்றடாம். இந்  ஆண்டில் மட்டுமல்ை, 

எதிர்காைத்திலும் பைற்றியலடை ற்குத்  யாோக அைர்கள் இருப்பல , ஒன்றிலணந்து 

பசயல்படுை ன்மூைம் நாங்கள் உறுதிபசய்ய முடியும். 

ஒன்ோறிறயா பபற்ற ார்கறை, பசப்பேம்பர் மா த்தில் பாடசாலைக்குப் பாதுகாப்பான ைருலகலய 

உறுதிபசய்ை ற்கான உங்களின் கடின உலழப்பு, உள்ளீடு மற்றும் கூட்டு-அர்ப்பணிப்புக்கு நான் 

உங்களுக்கு நன்றி ப ரிவிக்க விரும்புகிற ன். 

உண்லமயுள்ை 

மதிப்பிற்குரிய Stephen Lecce
கல்வி அலமச்சர் 
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