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Learning from home in case of school closures
Information for parents and carers

பாடசாலைகள் மூடியிருக்கும் படசத்தில்  
வீடடில் இருந்து கற்றல்

பபற்்றாரகளுக்கும் பராமரிபபாளரகளுக்குமான ்கவல்கள்
உஙகள் பவிள்ணள படிககும் பாடசாணைணை மூட வ்ண்டிை வதண் ஏறபடடால, பாடசாணை தனது ்ழணைைான ்ழிகள் 

மூைைாகக குடும்பஙகளுடன் ததாடர்புதகாள்ளும் (இது ைின்னஞசல, SMS, ்ணைத்தளஙகள் மூைைாக இருககைாம்). 

நீடித்த காைத்திறகுப் பாடசாணைகணள மூட வ்ண்டிை வதண் ஏறபடடால, வீடடில இருந்து தசய்தறகான நட்டிகணககணளப் 

பாடசாணைைானது உஙகள் பவிள்ணளககுத் ததாடர்ந்து அளித்து்ரும், ைறறும் உஙகள் பவிள்ணளைவினது கற்றல ததாடர்பாக 

உஙகளுடன் ததாடர்புதகாள்ளும். 

இந்த ைாநிைத்திலுள்ள பை பாடசாணைகளில, ஆசிரிைர்கள் ஏறகனவ் கற்றல நட்டிகணககணள இணைை சாதனஙகள் 

மூைைாக அளித்து அ்றண்ற  நிர்்ாகித்து்ருகின்்றனர். சிை பாடசாணைகள் உஙகள் பவிள்ணளைவினது கற்றல 

நட்டிகணககணள இன்னும் அதிகைாக அலைது முற்றிலுைாக இணைை்ழிககு ைாற்றககூடும். இணைைம் மூைம் வநருககு 

வநராக’ (live) அளிககப்படும் சிை பாடஙகளும் இதில உள்ளடஙகைாம். உஙகளிடவைா, உஙகளது பாடசாணைைவிடவைா ‘டிஜிடடல’ 

(digital) சாதன ்சதி அலைது இணைை ்சதி இலணைதைனில, அ்ர்கள் ‘டிஜிடடல சாரா’ (non-digital) முண்றகணளப் 

பா்விப்பார்கள்.’ ‘பைவிறசித் தாள்கள்’ (work-sheets), பாடப் புத்தகஙகள் அலைது டிஜிடடல பைவிறசித் தாள்கணளயும், 

காதைாளிகணளயும் தகாண்ட ‘USB தசைலிகள் ஆகிை்றண்ற உஙகள் பவிள்ணளைவிடம் தகாடுத்து அனுப்பு்து அலைது தபால 

மூைம் அனுப்பு்து இதில உள்ளடஙகைாம்.

ைாை்ர்கணளக குழுககளாகவும் அலைது 'ஒரு்ருககு ஒரு்ர்' என்்ற ததாணைவபசி முண்றைவிலும் ஆசிரிைர்கள் 

ததாடர்புதகாள்ளைாம். 

பவின்்ரு்ன உள்ளடஙக, வீடடில இருந்து படிப்பதில உஙகள் பவிள்ணளககு எப்படி உதவு்து என்பணத நீஙகள் 

்விளஙகிகதகாள்ள இந்தத் தக்ல ஏடு உதவும்:

• உஙகளுணடை தபாறுப்புகள் - உஙகள் பவிள்ணள வீடடிலிருந்து படிகக உதவு்தறகாக நீஙகள் சிை ்விடைஙகணளச் 

தசயைவ்ண்டிைவிருககும் – நணடமுண்றதைாழுஙகு (routine) ஒன்ண்ற ஏறபடுத்தித் தரு்து, படிப்பதறகு 

அணைதிைான இடம் ஒன்ண்றக தகாடுப்பது ைறறும் படிப்பவில அ்ர்களது முன்வனற்றத்ணதப் பற்றிக வகடபது 

வபான்்ற ்விடைஙகள். 

• உஙகள் பவிள்ணளைவின் தபாறுப்புகள் – அ்ர்களுகதகன ஏறபடுத்தப்படட நணடமுண்றதைாழுஙணக உஙகள் 

பவிள்ணளயும் பவின்பற்றவ்ண்டும், ைறறும் ஆசிரிைர்களால தகாடுககப்படட வ்ணைகணளத் தம்ைால இைன்்ற்ணர 

சி்றப்பாகச் தசயது முடிககவ்ண்டும். 

• ஒரு நாளுககான வ்ணைணை எப்படித் திடடைிடு்து – பகல வ்ணளைவில உஙகளுணடை பவிள்ணள என்ன 

வ்ணைகணளச் தசயைவ்ண்டும் என்பணதப் பற்றிை சிை அ்றிவுணரகணளயும் ்ழிகாடடுதலகணளயும் 

உஙகளுணடை பாடசாணை உஙகளுககுக தகாடுககவ்ண்டும். 

• அ்ர்களுணடை தபாதுநைணனப் பராைரித்தல – பவிள்ணளகளுககு இணடவ்ணளகள் இருப்பணதயும், அ்ர்கள் 

தண்ணீர் அருந்து்ணதயும், ைன அழுத்தம் ைறறும் படபடப்பு ஆகிை்ற்றிறகு அ்ர்கள் ஆடபடாைல இருப்பணதயும் 

நீஙகள் உறுதிதசயை வ்ண்டும். 

• ததாடர்பாடல – உஙகள் பவிள்ணளைவினது படிப்ணபப் பற்றி நீஙகள் அ்ர்களுடன் த்்றாைல வபச வ்ண்டும். உஙகள் 

பவிள்ணளைவின் ஆசிரிைர் ைறறும்/அலைது பாடசாணை உஙகளுடன் ததாடர்புதகாண்டு உஙகள் பவிள்ணளயுடன் 

நீஙகள் ததாடர்பாடல தகாள்்து எப்படி என்பணதப் பற்றி உஙகளுககுச் தசால்ர்.  

• ததாழில நுடபப் பா்விப்பு ைறறும் ‘திணர வநரம்’ (screen time) உஙகள் பவிள்ணள ததாழில நுடபத்ணதப் பாதுகாப்பான 

முண்றைவில பா்விககவும், இணைைத்தில அ்ர் தசை்விடும் வநரத்ணத ைடடுப்படுத்தவும் நீஙகள் அ்ணர 

வைறபார்ண் தசயைவ்ண்டிைது முககிைம்.  

ப்ாலை்பசி பமாழிபபயரததுலரபபாளர ்சலவ
உஙகளுககு வைைதிகத் தக்லகள் வதண்ப்படடால, உஙகள் பாடசாணைைவின் அதிபணர அணழயுஙகள். உஙகளுணடை 

்விசாரிப்பவில உஙகளுககு உத் தைாழிதபைர்த்துரப்பாளர் ஒரு்ர் உஙகளுககுத் வதண்ப்படடால 131 450-இல ‘ததாணைவபசி 

தைாழிதபைர்த்துணரப்பாளர் வசண்’ைவிணன அணழத்து உஙகள் தைாழிைவில தைாழிதபைர்த்துணரப்பாளர் ஒரு்ர் 

வ்ண்டுதைனக வகளுஙகள். இச் வசண் உஙகளுககுக கடடைம் இலைாைல கிணடககும். 
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