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அன்�ள் ள ெபற் ேறாேர,
பாடசாைலக்� ��ம் �தல் , மாணவர்கள் , ஆ�ரியரக
் ள் மற் �ம்
பணியாளரக
் �க்�ப் பா�காப்பானதாக இ�ப் பைத உ��ப் ப�த்�வதற் �
நாங் கள் உ���ண்�ள் ேளாம் . பாடசாைலகைள �ள�ம் �றப் பதற் கான
எங் களின் �ரிவான �ட்டம் வ�வான ெபா�ச் �காதார ெந��ைறகள்
மற் �ம் மாணவர்கள் ஒவ் ெவா�வ�க்�மான
்
் ஒன் றாக உள் ள�.
நி�யளிப் �டன் ��ய நாட்�ன் �றந்த �ட்டஙகளில
தனிப்பட்ட பா�காப்� உபகரணஙகள
்
் (PPE), எங் களின் பாடசாைலகள்
மற் �ம் ேப�ந்�கைளச ் �த்தம் ெசய் தைல ேமம் ப�த்�தல் ,
்
காறேறாட்
டத்ைத ேமம் ப�த்�தல் மற் �ம் அ�கமான �த்தம் ெசய் �ம்
மற் �ம் கற் �க்�ம் பணியாளரக
் ைள பணியமரத
் ்த�க்காகப் பணம்
பயன்ப�த்தப் ப�ம் . எங் களின் பாடசாைலகளில் 500 ெபா�ச் �காதாரச்
ெச��யரக
் ைள பணிக்கமரத
் ்தல் , தரம் 4-12 மாணவரக
் �க்�த் ��ரமான
கட்டாய �கக் கவசக் ெகாள் ைக மற் �ம் எங் களின் இரண்டாம் நிைலப்
பாடசாைல மாணவர்கள் �தான கண்காணிப் �ச ் ேசாதைன உத்� ேபான் ற
ேமல�கமான ெபா�ச் �காதார ெந��ைறககைள�ம் �ட நாங் கள்
ேசரத
் ்�க்ெகாள் �ேறாம் . எங் கள் வ�ப் பைறக�க்� ெவற் �கரமாகத்
��ம் �வைத உ�� ெசய் வதற் � இந்த நடவ�க்ைககள் அவ�யம் என் �
நாங் கள் நம் ��ேறாம் .
எங் களின் பாடசாைலகளில் COVID-19 பரவைலத் த�ப் ப� மற் �ம்
�ைறப்ப� மற் �ம் எங் களின் �ள் ைளகைளப் பா�காப் பாக
ைவத்��ப் ப� எப் ப� என்ற �பரங் கைள எங் களின் அரசாங் கம் இன் �
அ��த்��க்�ற�. இந்த ஆவணம் தைலைம ம�த்�வ அ�காரி
உள் ளடங் கலான �ன்னணி ம�த்�வர்கள் மற் �ம் �ஞ் ஞான
நி�ணரக
் ளின் ஆேலாசைனகைளப் பயன் ப�த்� தயாரிக்கப் பட்�ள் ள�.
எங் களின் அரசாஙகத்
்
�ன் பாடசாைலக்�த் ��ம் �ச்ெசல் �ம் �ட்டம் ,
இைல��ரகாலத்
்
�ல் வ�ப் �க்�த் ��ம் �வைத ஆதரிப் பதற் கான மத்�ய
அர�ன் ேமல�க �த��கள் மற் �ம் ஆதாரவளங் களால் ேம�ம்
ேமம் ப�த்தப் ப��ற�. மத்�யஅர�ன் இன் ைறய அ��ப் �
பாடசாைலக்�த் ��ம் �ச்ெசல் �ம் �ட்டத்ைத ஆதரிப் பதற் காக
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-2மாகாணத்தால் வழங் கப் பட்ட அண்ணளவான 900 �ல் �யன்
ெடால�க்�ம் , ேமல�கமாக 381 �ல் �யன் ெடாலரக
் ைள
ஒன்ரா�ேயா�ற் � வழங் ��ற�.
எங் களின்
பாடசாைலக�க்
�ள் ஏதாவ� சவால்
கள் இ�ப்�ன் அவற் �க்�
்
்
்
்
எ�ர�ைனயாற�வதறகான மாகாணத்�ன �யற் �
் க�க்�த் தைலைம
்
்
தாங் �வதற் காக மாகாணரீ�யான பரவ�க்� எ�ர�ைனயாற�ம
ஒ�ங் �ைணப்
பாளராக
Dr.Dirk Huyer நிய�க்கப் பட்�ள் ளார ் என் பைத�ம்
்
்
உ��பப�த்�வ�ல நான் ம�ழ் ச�
் யைட�ேறன் .
நீ ங் கள் ெதரிந்� ெகாள் ளேவண்�யைவ இேதா:
•

•

•

•

•

•

தனிைமப் ப�த்�தல் , மற் �ம் ேநாய் வாய் ப் பட்ட மாணவர ் மற் �ம்
அவைரக் கவனிக்�ம் பணியாள�க்� PPE வழங் �தல்
உள் ளடங் கலாக, பாடசாைல�ல் இ�க்�ம் ேபா� ேநாய் வாய் ப் ப�ம்
மாணவரக
் ைளக் ைகயாள் வதற் கான ெந��ைறகள்
உ�வாக்கப் பட்�ள் ளன.
ஒவ் ெவா� நா�ம் �ள் ளகைளப் பாடசாைலக்� அ�ப் ப �ன் பாக
அவர்கைளப் பரிேசா�க்�ம் ப��ம் அவர்கள் நல�ல் லாமல்
இ�ந்தால் , அவர்கைள �ட்�ேலேய ைவத்��க்�ம் ப��ம் ெபற் ேறார ்
ேகட்�க்ெகாள் ளப் ப��ன் றாரக
் ள் .
பாடசாைல�ல் யாராவ� ஒ�வரின் , அவர ் ஒ� மாணவராக
இ�ந்தாெலன்ன அல் ல� பணியாளராக இ�ந்தாெலன் ன COVID-19
்
பரிேசாதைன ���கள் ேநரமை
்
றயாக இ�ந்தால் , பாடசாைலச்
ச�கத்�ன�க� அ� �ைறயாக அ��க்கப் ப�ம் . உடன�யான
மற் �ம் ��ரமான ெதாடர�த
்
் தடம�தல் ஆரம் �க்கப் ப�ம் .
ேதைவப் ப�ம் ேபா�, வ�ப்�க் ��க்கள் பரிேசாதைனக்�ப்
பரிந்�ைரக்கப் ப�வாரக
் ள் , �ட்�ற் � அ�ப் பப் ப�வாரக
் ள் ,அல் ல�
மாணவர்கள் மற் �ம் பணியாளரக
் ள் ��ம் � வ�வ�
பா�காப் பான� என்� ெபா�ச் �காதாரஅ�காரிகள �ரம
் ானிக்�ம்
வைர பாடசாைல �டப் ப�ம் .
் பற் றப் ப�ம் ,
ெதளிவானெதா� தகவல் ெதாடர�
் ச ் ெசயல் �ைற �ன்

எனேவ உங் களின் �ள் ைள�ன் பாடசாைல�ல் ஒ� மாணவரின்
அல் ல� பணியாளரின் COVID-19 பரிேசாதைன ���கள்
ேநரமை
்
றயாக இ�ந்தால் அைத நீ ங் கள் அ�ந்�ெகாள் �ர்கள் .

இற் ைறப் ப�த்தல் கள் பற் � நிகழேநரத்�ல ெதாடர�ெ
்
காள் வதற் �ம் ,
ஒ� வ�ப்� அல் ல� பாடசாைல �டப் பட ேவண்�மா என் பைதத்
்
்
�ரம
் ானிப் பதற் �மாகப் பாடசாைலச ் சைப�னர ் ெபா�ச் �காதார
�ரி�னரக
் �டன் ெந�க்கமாகச ் ெசயல் ப�வர.்
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ஒன்ரா�ேயாப் ெபா�ச் �காதாரத�னரின
்
் தைலைம�ல் , எங் களின்
பாடசாைலகளில் அ���யற் ற இரண்டாம் நிைல மாணவர்கைளக்
கணகாணிப�ச
்
்
் ேசாதைனகைள நடத�
் வதற் � அரசாங் கம்
உத்ேத�த்�ள் ள�.
எங் களின் பாடசாைலகளில் ெபா�ச் �காதாரச் ெச��யரக
் ைளக்
ெகாண்��ப் பதற் � ேமலாக, கல் ��கட்�ம் பணியாளரக
் �ம்
் ீ
�காதாரம் மற் �ம் பா�காப் �த் ெதாடரபா
் ன ெதா�லர�யான
்
்
்
ப�ற் �ைய நிைற�ெசய் ��பபாரகள.

்
்
நாங் கள் எசச
் ரிக்ைகயாக இ�க்�ேறாம் , ேமல�க �காதாரமற�ம
்
பா�காப் � நடவ�கைககைள
நாங் கள் ெசயல் ப�த்��ேறாம் , அத்�டன்
ேதைவயான பணத்ைத நாங் கள் �த��ெசய் �ேறாம் . மாகாண
�தல் வ�ம் நா�ம் �ன்� ��ய� ேபால் : எைதச் ெசய் ய ேவண்�ேமா
அைத நாங் கள் ெசய் ேவாம் , அத்�டன் ஒன் ரா�ேயா மாணவரக
் ளின்
பா�காப் �, பத்�ரம் மற் �ம் நல் வாழ் �க்� நாங் கள் ஆதரவளிப் ேபாம் .
ஒன்ரா�ேயா ��வ��ம் உள் ள ெபா�ச் �காதார நிைலைம ெதாடரந
் ்�
்
்
மா�க்ெகாண்��க்�ம் அேதேவைள�ல் ,எங் கள் ச�கத்தவரகைள�ம
்
் பா�காப் பாக ைவத்��பபதறகான
்
்
மாகாணத்தவரகைள�ம
ெபற் ேறார,்
மாணவர்கள் மற் �ம் பாடசாைலப் பணியாளரக
் ளின் ஒன் �ைணந்த
�யற் �ேய ஒ� மா��யாக உள் ள�. நாங் கள் அைனவ�ம் எங் களின்
பங் ைகச் ெசய் �ேறாம் , ஒன்ரா�ேயா ��வ�ம் COVID-19 பரவல் �ைற�ம்
அேதேவைள�ல் எங் களால் அைடயக்��யைவ உண்ைம�ேலேய
��ப்�டத்தக்கைவயாக உள் ளன.
உங் களின் �ள் ைளக்� இந்த காலம் எவ் வள� �ரமமானதாக இ�க்�ற�
என்பைத நாங் கள் அ�ேவாம் , அதனால் மன ஆேராக்�யத்�க்கான
்
் �ைடக்�ன் ற
�த��கைள நாங் கள் அ�கரித்�ளேளாம.
ஆதர�க�க்கான அ�கல் �ைடப் பைத�ம் , எங் களின் மாணவரக
் ளின்
இதயங் களி�ம் மனங் களி�ம் உள் ளடக்கல் , இரக்கம் மற் �ம்
நம் �க்ைகைய எங் களின் பாடசாைலகள் ெதாடரந
் ்�
�ர�நி�த்�வப் ப�த்�வைத�ம் நாங் கள் ெதாடரந
் ்� உ�� ெசய் ேவாம் .
இந்தப் பாடசாைல ஆண்��ம் மற் �ம் எ�ரகாலத்
��ம் எங் களின்
்
�ள் ைளகளின் பா�காப்� மற் �ம் ெவற் �க்காக நாங் கள் இைணந்�
பணியாற் �ம் ேபா�- நீ ங் கள் ஒவ் ெவா� நா�ம் ெசய் �ம் அைனத்�க்�ம்
ஒன்ரா�ேயா ெபற் ேறா�க்� நன் �.
உண்ைம�ள் ள,
ம�ப்�க்�ரிய Stephen Lecce,
கல் � அைமசசர
் ்

