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பருவம் 4 இல் குழந்தை பராமாிப்பு அல்லது 

மழதலயர் பள்ளியில் கலந்துககாள்வது 

மற்றும் 2021 இல் பிகரப் கைாடங்குவது 

பற்றிய ைகவல்கள் 

 

அன்புள்ள கபற்றறார்கள் மற்றும் பராமாிப்பாளர்கறள, 

 

ககாறரானா தவரஸ் (COVID-19) பரவும் றவகத்தை குதறக்க உைவுவைில் உங்கள் ஒத்துதழப்புக்கு 

நன்றி. 

இந்ை கடிைத்ைில் கீறழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்தறப் பற்றிய ைகவல்கள் உள்ளன 

 உங்கள் பிள்தள, குழந்தை பராமாிப்பு மற்றும் மழதலயர் பள்ளிக்குத் ைிரும்பச் கெல்வது 

எப்றபாது 

 2021 ஆம் ஆண்டில் குழந்தைகதள பிகரப்புக்கு வரறவற்க பள்ளிகள் ையாராக உள்ளன 

 ஆறராக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருப்பது எப்படி. 

 

 

குழந்தை பராமாிப்பு மற்றும் மழதலயர் பள்ளிக்குத் ைிரும்பச் கெல்லுைல். 

 

அக்றடாபர் 5 ைிங்கள் முைல். 

கமல்றபார்ன் மாநகரம் மற்றும் பிராந்ைிய மற்றும் கிராமப்புற விக்றடாாியா முழுவதும் உள்ள 

அதனத்து குழந்தைகளும்  

 குழந்தை பராமாிப்பு (நீண்ட நாள்றவதளப் பராமாிப்பு அல்லது இல்ல நாள்றவதளப் 

பராமாிப்பு) தமயத்துக்கு ைிரும்பச் கெல்லலாம் மற்றும் 

 வகுப்பில் மழதலயர் பள்ளி அமர்வுகளில் கலந்து ககாள்ளலாம். 

இது விக்றடாாியாதவத் ைிறப்பைற்கான விக்றடாாியன் அரொங்கத்ைின் மூன்றாவது கட்டத்ைின் ஒரு 

பகுைியாகும்.  
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இந்ை முயற்ெிகள் ககாறரானா தவரஸ் (COVID-19) கைாற்று ககாண்டவர்களின் எண்ணிக்தகயின் 

குதறதவப் கபாறுத்ைது.  

விக்றடாாியன் ைதலதமச் சுகாைார அைிகாாியின் ஆறலாெதனயின் றபாில் நாம் மாற்றங்கதளச் 

கெய்ய றவண்டியிருக்கலாம். 

 

உங்கள் குழந்தையின் பாதுகாப்தபப் பற்றி நீங்கள் கவதலப்படலாம் என்பதை நாங்கள் 

புாிந்துககாள்கிறறாம். எங்களிடம் உள்ள அறிவுதர என்னகவன்றால், குழந்தை பராமாிப்பு மற்றும் 

மழதலயர் பள்ளி ஆகியதவ ககாறரானா தவரஸ் (COVID-19) கபாிதும் இல்லாை, குதறந்ை 

அபாயமுள்ள பாதுகாப்பான இடங்கள்.  

இதை எங்களுக்குத் கைாிவித்ைது 

 விக்றடாாியன் ைதலதமச் சுகாைார அைிகாாி 

மற்றும் 

 ஆஸ்ைிறரலிய சுகாைார பாதுகாப்பு முைன்தமக் குழு (AHPPC). 

 

குழந்தை பராமாிப்பு மற்றும் மழதலயர் பள்ளிகளில் ஆன்-தெட் வருதகக்கான மாற்றங்கள் லாக்-

டவுன் விைிகளின் 

ஒரு பகுைியாக கெய்யப்பட்டன. இந்ை விைிகளால் மிகவும் குதறவான மக்கள் நடமாட்டம் ெமூகத்ைில் 

இருக்கும். ஆனால் இந்ை விைிகள்  

குழந்தைகள் அல்லது ஊழியர்களுக்கு, குழந்தை பராமாிப்பு மற்றும் மழதலயர் பள்ளிகள் 

பாதுகாப்பற்ற இடங்கள் என்பைால் றமற்ககாள்ளப்பட்டதவ அல்ல. 

 

உங்கள் குழந்தை பராமாிப்பு அல்லது மழதலயர் பள்ளி ஒரு COVIDபாதுகாப்பு ைிட்டத்தைக் 

ககாண்டிருக்கும். இைில், வழக்கமான பணிகளான அதற மற்றும் உபகரணங்கதள சுத்ைம் கெய்யும் 

றபாது சுகாைார மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்தககள் பின்பற்றப்படும் என்பதும் அடங்கும். 

 

குழந்தை பராமாிப்பு அல்லது மழதலயர் பள்ளிக்குச் கெல்வது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் முக்கியம். 

அது அவர்களின் கற்றல் மற்றும் வளர்ச்ெிக்கு அவெியமாவைால், அவர்கள் நிச்ெயம் அைில் பங்றகற்க 

றவண்டும். 2021 ஆம் ஆண்டில் உங்கள் பிள்தள பிகரப்தபத் கைாடங்கத் ையாராக இது மிகவும் 

முக்கியம். 
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2021 ஆம் ஆண்டில் பிகரப் கைாடங்கும் குழந்தைகளுக்கு பள்ளிகள் ையாராக 

இருக்கும். 

 

2021 ஆம் ஆண்டில் உங்கள் குடும்பம் மற்றும் குழந்தைதய பிகரப்புக்கு மாற்றுவைற்கு மழதலயர் 

பள்ளிகளும், பள்ளிகளும் ஒன்றிதணந்து 

உங்களுக்கு உைவுகின்றன. 

 

பள்ளியில் பருவம் 1 இல், இந்ை ஆண்டு ைிட்டமிட்டபடி பள்ளிக்குச் கெல்ல முடியாை நான்கு வயது 

மழதலயர் குழந்தைகளுக்கு உைவுப்படும். 

 

பிகரப் 2021 க்காக குழந்தைகதள ையார்படுத்துவைற்குப் பள்ளிகள் பல விஷயங்கதளச் 

கெய்கின்றன, அவற்றுள்: 

 ஆன்தலனில் பள்ளி மற்றும் வகுப்பதறப் பயணங்கள் 

 ‘பள்ளியின் முைல்வதர ெந்ைிக்கவும்’ வீடிறயாக்கள் 

 ‘பிகரப் குழுதவச் ெந்ைிக்கவும்’ வீடிறயா கலந்ைாய்வுகள் 

 மழதலயர் பள்ளி மற்றும் பிகரப் ஆெிாியர் ெந்ைிப்புகள் 

 5 வயது மாணவர்களுக்கு பிகரப் நண்பர்களாக இருக்க பயிற்ெி. 

 

2021 ஆம் ஆண்டில், பள்ளியில் உங்கள் குழந்தை பிகரப்தபத் கைாடங்க நீங்கள் பைிவு 

கெய்யவில்தல என்றால், இப்றபாறை பள்ளிகதளப் பார்க்க நாங்கள் உங்கதள ஊக்குவிக்கிறறாம். 

உங்கள் குழந்தைதய கூடிய விதரவில் றெர்ப்பது நல்லது. கல்வி மற்றும் பயிற்ெித் துதற, ைனது 

இதணயைளத்ைில், பள்ளி கைாடங்குவது குறித்ை பயனுள்ள ைகவல்கதளக் ககாண்டுள்ளது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டில் பிகரப் எப்படி இருக்கும் என்பதைப் பற்றி உங்கள் குழந்தையின் பள்ளியில் 

உள்ள ஊழியர்களுடன் நீங்கள் றபெ றவண்டும்.  

உங்கள் குழந்தையின் மழதலயர் பள்ளி ஆெிாியர் உங்கள் குழந்தை, மழதலயர் பள்ளியிலிருந்து 

பள்ளிக்கு மாறுவதைத்  

ைிட்டமிட உைவலாம். 

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
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உங்களுக்கு ஒரு கமாழிகபயர்ப்பாளர் றைதவயா?  

9280 1955 ஐ அதழத்து அல்லது இந்ை வதலத்ைளத்த்ைின்  மூலம் உங்கள் மழதலயர் பள்ளிதய ஒரு 

கமாழிகபயர்ப்பாளதர நியமிக்க றகட்கலாம். 

 

 

ஆறராக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்க நீங்கள் கெய்யக்கூடிய 

விஷயங்கள் 

 

உங்கள் குழந்தை பராமாிப்பு அல்லது மழதலயர் பள்ளி உங்கள் குழந்தைகதளயும் 

குடும்பத்ைினதரயும் பாதுகாப்பாக தவத்ைிருக்க உைவும் 

 ஒவ்கவாரு நாளும் குழந்தைகள் தமயத்ைிற்றகா அல்லது மழதலயர் பள்ளிக்றகா வரும்றபாது 

அவர்களின் கவப்பநிதலதய ொிபார்க்கிறது 

 கட்டிடங்கள் மற்றும் உபகரணங்கதளத் ைவறாமல் சுத்ைம் கெய்ைல் 

 முகக்கவெம் அணியுமாறு கபாியவர்கதளக் றகட்டுக்ககாள்வது 

 உடல்நிதலச் ொியில்லாை குழந்தைகள் அல்லது கபற்றறார்கதள வீட்டில் ைங்குவைற்கு 

ஊக்குவித்ைல். ககாறரானா தவரஸுக்கு (COVID-19) பாிறொைதனச் கெய்ய அவர்கள் 

உங்கதள ஊக்குவிப்பார்கள். 

 

வீட்டிறலறய முதறயான சுகாைாரம் கதடப்பிடிப்பது பற்றி உங்கள் குடும்பத்ைினருடன் றபசும்படி 

றகட்டுக்ககாள்கிறறாம் 

 குழந்தை பராமாிப்பு அல்லது மழதலயர் பள்ளிக்கு வருவைற்கு முன்பு உங்கள் தககதளக் 

கழுவுவது  அல்லது றேண்ட் ொனிதடெதரப் பயன்படுத்துவது 

 குழந்தை பராமாிப்பு அல்லது மழதலயர் பள்ளி உட்பட நீங்கள் வீட்தட விட்டு கவளிறயறும் 

எந்ை றநரத்ைிலும் முகக்கவெம் அணிவது 

 உங்களுடன் வெிக்காைவர்களிடமிருந்து 1.5 மீட்டர் கைாதலவில் இருப்பது. இைில், உங்கள் 

குழந்தை பராமாிப்பு அல்லது மழதலயர் பள்ளியின் பணியாளர்கள் மற்றும் பிறக் 

குடும்பங்களும் அடங்கும்  

 இருமல் மற்றும் தும்மலின் றபாதும் ஒரு டிஷ்யூ அல்லது உங்கள் முழங்தகதயப் 

பயன்படுத்துவது. இருமல் அல்லது தும்மலுக்குப் பிறகு எப்றபாதும் தககதளக் கழுவுவது 

http://www.languageloop.com.au/


 

 

 5 

 உங்களுக்கு உடல்நிதல ொி இல்லாமல் இருந்ைால் வீட்டில் ைங்குவது. உங்களுக்கு 

உடல்நிதல ொியில்தல எனில், நீங்கள் ககாறரானா தவரஸுக்கு (COVID-19) 

பாிறொைிக்கப்பட றவண்டும். நீங்கள் மீண்டும் உடல்நிதல ொியாகும் வதர வீட்டிறலறய 

இருங்கள். 


