
 

 

தமிழ்ப் பள்ளிகள் / ஆரம்பக் குழந்ததப் பருவ தையம் ததரிந்து தகொள்ள வவண்டிய முக்கிய விஷயங்கள் 
 

  
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

அதைத்து உரிைம் தபற்ற 
குழந்தத பருவ வேதவகளும் 
தளத்தில் கல்வி ைற்றும் 
பரொைரிப்புக்கொக திறந்திருக்கும். 

 
 

அதைத்து உரிைம் தபற்ற குழந்ததப் பருவ 
வேதவகளும் தளத்தில் கல்வி ைற்றும் தபொது சுகொதொர 
நடவடிக்தககளுடன் பரொைரிப்புக்கொக திறந்திருக்கும். 

 wear 

அதைத்து உரிைம் தபற்ற குழந்ததப் பருவ வேதவகளும் தளத்தில் கல்வி ைற்றும் தபொது சுகொதொர நடவடிக்தககளுடன் 
பரொைரிப்புக்கொக திறந்திருக்கும். 

 
 

,  

ஆரஞ்சு 

ஒவ்தவொரு CPF அதைப்பிலும் கூடுதல் குதறப்புக்கள் 
பச்தே சிவப்பு 

அதைத்து CPF அதைப்புகளிலும் ததொற்று பொதிப்பு வைலொண்தை 

 

ப ொது சுகொதொர நடவடிக்கககள் அகைத்து CPF அகை ்புகளிலுை்  யை் டுத்த ் டுகிை்றை   

தடுப்பூசி அடிப்பதட 
சுகொதொரம் 

ததொடர்பு  

தடமறிதல் 

உடல் 

இடடதவளி 

முகத்தத 
மூடுதல் 

தடுப்பூசி ப ோடுவது முக்கியம் 
வவரஸுக்கு எதிரோக அதிக 
 ோதுகோப்வ ப் ப றுவதற்கோன 
 டி. 2 ஜனவரி 2022 முதல், 
முழுவையோக தடுப்பூசி 
ப ோடப் ட்ட ஊழியர்கள் ைற்றும் 
ஆதரவோளர்கள் ைட்டுபை 
குழந்வதகளுடன் பதோடர்பு 
பகோள்ள முடியும். 

நீங்கள் 

நநொய்வொய்ப்பட்டிருந்

தொல் - வீட்டில் 

இருங்கள் மற்றும் 

ந ொதடை த ய்து 

தகொள்ளுங்கள் 

கொற்வறொட்டம் 

 ஆரம் கோல கற்றல் பேவவகள் 
NZ பகோவிட் ட்பரேர் 
 யன் ோட்டிற்கோன QR குறியீடு 
ப ோஸ்டர்கவளக் கோண்பிக்க 
பவண்டும். வருவகப்  திவு 
ைற்றும்  ோர்வவயோளர்  திவு 
உள்ளிட்ட பிற பதோடர்புத் 
தடைறிதல் அவைப்புகவளயும் 
அவர்கள் வவத்திருக்க 
பவண்டும். 

உடல் விலகல் என் து 
 ணியோளர்களுக்கும் 
குழந்வதகளுக்கும் 
இவடபய ஆரம் கோல 
கற்றல் பேவவகள் 
பதவவயில்வல. 

முகமூடிகள் ஆகும் 
ஊழியர்கள் ைற்றும் 
குழந்வதகளுக்கோன 
ஆரம்  கற்றல் 
பேவவகளில் 
பதவவயில்வல. 

உட்புற இடங்களில் நல்ல 
கோற்பறோட்டம் இருக்க பவண்டும் 
உதோரணைோக, ஜன்னல்கள், 
கதவுகள் ைற்றும் துவோரங்கவள 
திறப் தன் மூலம். இயந்திர 
கோற்பறோட்டம் 
 யன் டுத்தப் ட்டோல், 
கோற்பறோட்டம் அவைப்பு 
பதோடர்ந்து 
 ரோைரிக்கப் டுவவத 
உறுதிப் டுத்தவும். 

நகொவிட்-19 பொதுகொப்பு கட்டடமப்பு 

அடிப் வட சுகோதோர 
நடவடிக்வககள் 
நல்ல வக சுகோதோரம், 
இருைல் ைற்றும் தும்ைல் 
ஆேோரம், உங்கள் 
முகத்வதத் 
பதோடுவவதத் 
தவிர்ப் து ைற்றும் அதிக 
பதோடு  ரப்புகவள 
பதோடர்ந்து சுத்தம் 
பேய்தல் ஆகியவவ 
அடங்கும். 
 

உங்களுக்கு ேளி, கோய்ச்ேல் 
அல்லது பகோவிட்-19 அறிகுறிகள் 
இருந்தோல், வீட்டிபலபய 
இருங்கள். 
உங்கள் ைருத்துவர் அல்லது 
பெல்த்வலன் 0800 358 5453 
என்ற எண்ணில்  ரிபேோதவன 
பேய்து பகோள்வது  ற்றிய 
ஆபலோேவனக்கு அவழக்கவும். 

ஆரம் கோல கற்றல் பேவவயில் பகோவிட்-19  ோதிப்புகள் கட்டவைப்பு முழுவதும் பதோடர்ந்து நிர்வகிக்கப் டும்.. 
ஆரம் கோல கற்றல் பேவவகள் கல்வி அவைச்ேகத்துடன் இவணந்து  ப ோது சுகோதோர வழிகோட்டுதவல பின் ற்றி  
பவறு யோவரயோவது தனிவைப் டுத்த ைற்றும் பேோதவன பேய்ய அவடயோளம் கோணும். பதோடர்பு தடைறிதல் 
அவைப்புகள் இந்த பேயல்முவறவய ஆதரிக்கும். 

தளத்தில் இருக்கும்ப ோது ஒரு பதோற்று கண்டறியப் ட்டோல், ஆரம் கோல கற்றல் பேவவ தோனோகபவ மூடப் ட 
பவண்டிய அவசியமில்வல. இந்த முடிவவ எடுப் தற்கு பேவவகளுக்கு ஆதரவோன, விரிவோன வழிகோட்டுதல் 
கிவடக்கும். ஆரம் கோல கற்றல் பேவவகளில் உள்ள ப ோது சுகோதோர நடவடிக்வககள், பநோய்த்பதோற்று அ ோயத்வத 
சிறப் ோகப் பிரதி லிக்க, வழக்கு பைலோண்வைக்கோன அணுகுமுவறகவள பைம் டுத்தலோம். 

 



  
 
 

ப ற்பறோர்கள் (ைற்றும் 
 ோர்வவயோளர்கள்) அணிய 
ஊக்குவிக்கப் டுகிறோர்கள் 

   
தளத்தில் இருக்கும் ப ோது 
ப ற்பறோர்கள்/ ரோைரிப் வர்கள் 
ைற்றும்  ோர்வவயோளர்களுக்கு 
முகத்வத மூடுவது 
ஊக்குவிக்கப் டுகிறது. எ.கோ. ஒரு 
குழந்வதவயக் குடியைர்த்த, 
அல்லது ஒரு பேவவவயப்  ோர்க்க. 

 
ேோன்றளிக்கப் ட்ட விவளயோட்டுக் 
குழுக்கள், தடுப்பூசி ேோன்றிதழ் அல்லது 
அருகோவையுடன் கூடிய 
பேவவ நடவடிக்வககளுடன் 
திறக்கப் டலோம். 
 

ப ற்பறோர்கள் (ைற்றும்  ோர்வவயோளர்கள்) அணிய 
ஊக்குவிக்கப் டுகிறோர்கள் 

   
தளத்தில் இருக்கும் ப ோது ப ற்பறோர்கள்/ ரோைரிப் வர்கள் 
ைற்றும்  ோர்வவயோளர்களுக்கு முகத்வத மூடுவது 
ஊக்குவிக்கப் டுகிறது. எ.கோ. ஒரு குழந்வதவயக் 
குடியைர்த்த, அல்லது ஒரு பேவவவயப்  ோர்க்க. 
 
எந்தபவோரு உல்லோேப்  யணமும்  ரந்த ப ோது சுகோதோர 
நடவடிக்வககவளப் பூர்த்தி பேய்ய பவண்டும்.  
 
குழந்வதகளுக்கு தனி உணவுப்  ோத்திரங்கள் இருக்க 
பவண்டும்.  
 
பைலும்  ரவவல தடுக்க நிகழ்வுகவள வரம்பிடவும்.  
. 
 தளத்தில் அத்தியோவசியைற்ற  ோர்வவயோளர்கவளக் 
கட்டுப் டுத்துவவதக் கருத்தில் பகோள்ளுங்கள். 
 
ேோன்றளிக்கப் ட்ட விவளயோட்டுக் குழுக்கள் தடுப்பூசி 
ேோன்றிதழ்களுடன் திறக்கப் டலோம். 

வீட்டில் தங்கள் குழந்வதகவளக் கண்கோணிக்கக்கூடிய ப ற்பறோர்/  ரோைரிப் ோளர்கள் அவ்வோறு பேய்ய 
ஊக்குவிக்கப் டுகிறோர்கள். இது ப ற்பறோர் தவலவையிலோன பேவவகவளத் திறப் வதத் தடுக்கோது. பதவவப் ட்டோல், 
வருவகவய நிர்வகிப் தற்கோன அவர்களின் திறவனப்  ற்றி பேவவகள் பதர்வு பேய்ய முடியும். 
 
தளத்தில் இருக்கும் ப ோது ப ற்பறோர்கள்/ ரோைரிப் வர்கள் ைற்றும்  ோர்வவயோளர்களுக்கு முகத்வத மூடுவது 
ஊக்குவிக்கப் டுகிறது. எ.கோ. ஒரு குழந்வதவயக் குடியைர்த்த, அல்லது ஒரு பேவவவயப்  ோர்க்க. 
 
வீட்டு அடிப் வடயிலோன கல்வி பேவவகளில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள், கல்வியோளர்கள் ைற்றும் குழந்வதகளுக்கு 
பதோவலதூரத்தில் கல்வி பேவவ வழங்குவவதக் கருத்தில் பகோள்ளுங்கள் எ.கோ. சிவப்பு நிற கட்டவைப்பில் இருந்தோல். 
 
எந்தபவோரு உல்லோேப்  யணமும்  ரந்த ப ோது சுகோதோர நடவடிக்வககவளப் பூர்த்தி பேய்ய பவண்டும்.  
 
குழந்வதகளுக்கு தனி உணவுப்  ோத்திரங்கள் இருக்க பவண்டும்.  பைலும்  ரவவல தடுக்க நிகழ்வுகவள வரம்பிடவும்.  
 
எந்தபவோரு நிகழ்வும்  ரந்த ப ோது சுகோதோர நடவடிக்வககவள பூர்த்தி பேய்ய பவண்டும். 
 
அத்தியோவசியைற்ற  ோர்வவயோளர்கள் இருக்க க்கூடோது. 
 
சிக்கலோன ைருத்துவ பதவவகள் உவடய குழந்வதகளின் ப ற்பறோர்/  ரோைரிப் ோளர்கள், அவர்களின் பேவவக்கு வர 
பவண்டும் என் து ப ோருத்தைோனதோ என் வதப்  ற்றி சுகோதோர நிபுணர்களிடம் ஆபலோேவன ப ற பவண்டும். 
 
குழந்வதகள் ஒன்றுக்கு பைற் ட்ட பேவவகளில் கலந்து பகோள்ளலோம், ஆனோல் ப ற்பறோர்கள்/  ரோைரிப் ோளர்கள் தங்கள் 
குழந்வதகள் பதோடர்பு பகோள்ளும் குழந்வதகள் ைற்றும் பிற ப ரியவர்களின் எண்ணிக்வகவயக் குவறப் வதக் கருத்தில் 
பகோள்ள ஊக்குவிக்கப் டுகிறோர்கள். 
 
ப ற்பறோர்கள் (ைற்றும்  ோர்வவயோளர்கள்) உள்பள இருக்கும் ப ோது முக உவறகள் அணிய பவண்டும்.  
 
ேோன்றளிக்கப் ட்ட விவளயோட்டுக் குழுக்கள் தடுப்பூசி ேோன்றிதழ்களுடன் திறக்கப் டலோம். 

 


