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Learning from home in case of school closures
Supporting your child’s learning at home

பாடசாலைகள் மூடியிருக்கும் படசத்தில் 
வீடடில் இருந்து கற்றல்

உஙகள் பிள்லளை வீடடில் இருந்து படிபப்றகு ஆ்ரவு்வியாக இருத்ல்

‘தூரக் கல்வி’ (remote learning) யில் பபற்்றாரது பபாறுபபுகள்
பவின் ்ரு்ன்றணறைச் செய்தன் மூலம் உஙகள் பவிள்ணளகளுககு ஆதரவுத்வியாக இருஙகள்:

• நணைமுணறைசயாழுஙகுக (routines) ணளயும் எதிரபாரப்புகணளயும் ஏறபடுத்திகசகாள்ளல

• உஙகள் பவிள்ணளயவின் படிப்பு வ்ணலகளுகசகன இைம் ஒன்ணறை ஒதுககித் தரல

• உஙகள் பவிள்ணளயவின் ஆெிரியரகளிைமிருந்து ்ரும் சதாைரபாைலகணளக கணகாைித்தல

• ஒவச்ாரு நாளின் து்ககத்திலும் இறுதியவிலும் உஙகள் பவிள்ணளயவின் படிப்ணபப் பறறைி வகடைல

• உஙகள் பவிள்ணளயவின் படிப்பவில உதவு்தில சுறுசுறுப்பான பஙகிணன வமறசகாள்ளல

• உைலரீதியான நை்டிகணககள் மறறும்/அலலது உைறபயவிறெிகணள ஊககு்வித்தல 

• இச் ெமயத்தில உஙகள் பவிள்ணள மனஅழுத்தத்திறகு அலலது க்ணலகளுககு ஆடபடடிருககககூடும் 
என்பணத நிணன்வில சகாள்ளல

• இணையத்தில உஙகள் பவிள்ணள எவ்ளவு வநரம் செல்ழிககிறைார என்பணதக கணகாைித்தல

• ெமூக ரீதியாக மறறை்ரகவளாடு உஙகள் பவிள்ணளணயத் சதாைரபவில இருத்துதல, ஆனால, ெமூக ்ணலத்தளத் 
சதாைரபுகளுககான ்விதிமுணறைகணள ்குத்துக சகாடுத்தல. 

தூரக் கல்வி கறகும் காைத்தில் மாணவ-மாணவியருக்குள்ளை பபாறுபபுகள்
இந்தப் சபாறுப்புகணள உஙகளுணைய பவிள்ணளயவினது ்யதிறவகறப மாறறைியணமத்துக சகாள்்து நலலது:

• படிப்பு வ்ணலகளுகசகன அன்றைாை நணைமுணறைசயாழுஙகு ஒன்ணறை ஏறபடுத்திகசகாள்ளல மறறும்/அலலது 
அணதப் பவின்பறறைல 

• வீடடில அ்ரகளுகசகன ஒதுககித் தரப்படடுள்ள பாதுகாப்பான, ்ெதியான, அணமதியான இைத்தில 
இருந்து பாை வ்ணலகணளச் செயதல

• ஆெிரியரகளிைமிருந்து ்ரும் அறைி்விப்புகள் மறறும் பவின்னூடைலகணளச் வொதிப்பதறகாக டிஜிடைல 
ொதனஙகணளயும் சதாைரபாைலகணளயும் த்றைாமல கணகாைித்து்ரல 

• வநரணமயாகவும், தம்மால இயன்றை்ணர ெிறைப்பாகவும் பாை வ்ணலகணள முடித்தல 

• கால ்ணரயணறைகள், செயயவ்ணடிய காரியஙகள் மறறும் உரிய திகதிகள் ஆகிய்றணறைப் பூரத்தி 
செய்தறகாகத் தம்மால இயன்றை மடடிலும் ெிறைப்பாகச் செயலபைல

• கால்ணரயணறைகணளத் தம்மால பூரத்தி செயய இயல்விலணல என்றைாவலா, கூடுதல ஆதரவுத்விகள் 
வதண்ப்படைாவலா அ்ரகளது ஆெிரியரகளுைன் சதாைரபுசகாள்ளல

• தமது ்குப்பவிலுள்ள ெக மாை்ரகளது படிப்பவில அ்ரகளுைன் ஒத்துணழத்து ஆதரவுத்வியாக இருத்தல

• ‘திணைககள’த்தினது Student use of digital devices and online services -இறகு இைககமாக நைத்தல

• ச்வவ்று வதண்கள் எழும்வபாது பாைொணலப் பைியாளரகளுைன் சதாைரபாைல சகாள்ளல. 

உஙகள் பிள்லளையின் நாள் பபாழுல்த ்திடடமிடல்
உஙகளுணைய பவிள்ணளயவின் படிப்பவிறசகன ஒரு காலககுறைிப்பவிணன அலலது கால அடை்ணையவிணன 
உஙகளுணைய பாைொணல அளிககவ்ணடும். செயறபாடுகள், ொப்பவிடுதல மறறும் பானம் அருந்துதல 
ஆகிய்றறைிறகான த்றைாத இணைவ்ணளகணள இது உள்ளைககியவிருககும். செயறபாடடு இணைவ்ணளகளில 
மாை்-மாை்வியர தாம் இருககும் இைத்ணத ்விடடு எழுந்து அககம்பககம் உலா்வ்ணடியது முககியம். 

நீஙகள் தனிப்படை ஒரு வீடடில ்ெித்து்ந்தால, ச்ளிவய உள்ள வதாடைம், வமலமுறறைம் அலலது முறறைத்திறகு 
உஙகள் பவிள்ணள செல்து பாதுகாப்பானது.
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பபாதுநைம்
நீணை வநரம் வீடடிறகுள்ளாகவ் இருப்பது மன அழுத்தத்ணதயும் முரணபாடுகணளயும் உரு்ாககககூடும். 
உஙகள் பவிள்ணளகள் தனித்திருககும் ெமயத்தில அ்ரகணளப் பராமரிப்பதறகான வயாெணனக குறைிப்புகளில 
உள்ளைஙகு்ன: 

• கைந்த காலத்தில கடினமான சூழநிணலகணள உஙகள் பவிள்ணளகள் எவ்ாறு ெமாளித்தனர என்று 
வயாெித்துப் பாரகக உஙகள் பவிள்ணளகளுககு உதவுதல மறறும் இந்த சூழநிணலணயயும் அ்ரகளால 
ெமாளிகக இயலும் என்று அ்ரகளுககு நம்பவிகணகயூடடுதல

• இந்தத் தனித்திருப்பு அதிக காலத்திறகு நீடிககாது என்பணத அ்ரகளுககு நிணனவூடடுதல

• அடிககடித் த்றைாமல உைறபயவிறெிகணள வமறசகாள்ளல - மன அழுத்தம் மறறும் மனச்வொர்விறகு 
உைறபயவிறெி ஒரு பரிகாரம்  என்பது நிரூபவிககப்படைசதாரு ்விையம்

• சதாணலவபெி, மின்னஞெல அலலது ெமூக ்ணலத்தளஙகள் மூலமாக (ஏறறைதாக இருககும் தருைஙகளில) 
குடும்ப அஙகத்த்ரகளுைனும், நணபரகளுைனும் சதாைரபவில இருகக உஙகள் பவிள்ணளகணள ஊககு்வித்தல.  

ப்ாடரபாடல் பகாள்ளைல்
உஙகள் பவிள்ணளயுைன் சதாைரபாைல சகாள்்து

உஙகள் பவிள்ணளயவினது நாள் வ்ணலகணள அ்ர திடைமிடு்தறகு உதவும் ்ணகயவில ஒவச்ாரு நாளின் 
து்ககத்திலும் இறுதியவிலும் அ்ருணைய படிப்பவிணனப் பறறைிச் ெில ொதாரைமான வகள்்விகணளக வகடகுமாறு 
உஙகணள ஊககு்விககிவறைாம். தூரக கல்வி முணறையவில அணனத்து மாை்-மாை்வியரும் நலல ்ளரச்ெிணய 
அணை்திலணல; அதியளவு சுதந்திரம் இருப்பதனால ெிலர அணதச் ெமாளிகக இயலாமல இருப்பர அலலது 
படிப்பவிறகான நலல திடை அணமப்பு இலலாமல இருப்பர, ஆகவ் உஙகளுணைய வகள்்விகள் அ்ரகள் ெரியான 
பாணதயவில செலல உதவும். 

பாைொணலயுைன் சதாைரபாைல சகாள்ளல

பாைொணலயும் உஙகள் பவிள்ணளயவின் ஆெிரியரகளும் உஙகளுைன் எந்த ்ழிகளில சதாைரபுசகாள்்ாரகள் என்பது 
உஙகளுககுத் சதரிந்திருப்பணத உறுதி செயயுஙகள், மறறும் அந்த ்ழிகணளத் த்றைாமல வொதித்து ்ாருஙகள். 

படிப்பு ெம்பந்தப்படை ஆதரவுத்விககாக ஆெிரியரகளுைன் சதாைரபுசகாள்்து எப்படி என்பதும், தூரக கல்வியவின் 
ஒரு பகுதியாக டிஜிடைல ொதனஙகணளப் பா்விககும் சதரி்விணனப் பாைொணலகள் வமறசகாணைால, 
சதாழில நுடப உத்விககு யாருைன் சதாைரபுசகாள்்து என்பதும் உஙகளுககுத் சதரிந்திருப்பணத 
உறுதிப்படுத்திகசகாள்ளுஙகள். 

சபரும்பான்ணமயான பாைொணலகளுககும், குடும்பஙகளுககும் இந்த சூழநிணல புதிதானதாக இருககும். 
சபறைப்படும் பவின்னூடைலகளில இருந்து அபவி்விருத்தி மறறும் வமம்பாடடுப் பைிகளில பாைொணலகள் சதாைரந்து 
ஈடுபை முயறெி செயது்ரும், ஆகவ் இந்த முணறைணம எப்படி இயஙகி்ருகிறைது என்று உஙகணளயும் உஙகள் 
பவிள்ணளணயயும் பாைொணலகள் வகடகககூடும். 

சபறவறைாரகளுைனும், மாை்-மாை்வியருைனும் சதாைரபுசகாள்்தறகாகப் சபரும்பாலான பாைொணலகள் 
ஏறகனவ் ெில சதாைரபாைல தளஙகணளப் பா்வித்து்ருகின்றைன. இயலும் தருைஙகளில, நைப்பவிலிருககும் 
இந்தத் சதாைரபாைல தளஙகள் சதாைரந்தும் பா்விககப்பை வ்ணடும்.   

ஆெிரியரகளுைன் சதாைரபாைல சகாள்ளல

இணையம் மூலமாக மாை்-மான்வியருைன் வபசு்தறகும், காசைாளிப் பாைஙகணள அளிப்பதறகும் அலலது 
டிஜிடைல சதரிவு இயலாதவபாது உஙகள் பவிள்ணளணயத் சதாணலவபெி மூலமாக அணழப்பதறகுமான வநரஙகணள 
ஆெிரியரகள் ஏறகனவ் ஏறபடுத்திகசகாணடிருககக கூடும். 

ஆெிரியரகள் வ்று பல குடும்பஙகளுைன் சதாைரபவில இருப்பாரகள் என்பதால உஙகளுணைய சதாைரபாைலகள் 
முககியமான ்விையஙகணளப் பறறைியதாகவும், குறுகியதாகவும் இருககவ்ணடும் என்பணத நீஙகளும் 
உஙகளுணைய பவிள்ணளயும் நிணன்வில சகாள்ளவ்ணடியது முககியம். ஆதரவுத்விககாக அலலது 
பவின்னூடைலகளுககாகக காத்திருககும்வபாது சபாறுணமயாக இருககவ்ணடும் என்பணத நீஙகள் உஙகள் 
பவிள்ணளககு நிணனவூடைவ்ணடியும் இருககலாம்.  

ப்ாழில்நுடபஙகலளைப பாவித்ல்
பாைொணலயவினால குறைிப்பாக அறைிவுறுத்தப்படைாலன்றைி, இந்த சூழநிணலயவின் காரைமாக, மூன்றைாம் தரப்பு 
்ழஙகுநரகளிைமிருந்து சமன்சபாருடகள் எணதயும் ்ாஙக வ்ணைாசமனப் சபறவறைாரகளுககு ்லு்ாய 
அறைிவுணரககப்படுகிறைது. 
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ஏறகனவ் உஙகள் பாைொணலயவிைமும் ‘திணைககள’த்திைமும் பல ்விதமான சமன்சபாருடகளும் கரு்விகளும் 
உள்ளன, மறறும் உஙகள் பவிள்ணளககுத் வதண்ப்படும் ஆதரவுத்விணய அளிப்பதறகாக இண் குறைிப்பாயத் சதரிவு 
செயயப்படடுள்ளன. 

• Google Apps for Education - Online Google apps.  
மாை்-மாை்வியர அணுகலுககுச் செலக:  Students portal>Learning>G Suite.

• Office 365 – online Office apps.
• Microsoft Office 365 Desktop Apps – இணத ஐந்து கைினிகள் மறறும் பத்து நைமாடும் கரு்விகள் ்ணரககுமான 

ொதனஙகளில நிறு்விகசகாள்ளலாம். ‘Install Office’ எனும் இணைப்ணபத் சதரிவு செயயுஙகள்.
• மாை்-மான்வியருககான Bring your own device (BYOD) எனும் சமன்சபாருள் ்ணலத்தளத்திலிருந்து 

இல்ெமான கூடுதல ’ Adobe சமன்சபாருணள தமது கரு்விகளுகசகன மாை்-மாை்வியர அணுகிப் 
சபறைலாம். 

மின்்ாக்க சா்்ஙகலளையும் இலணயதல்யும் அலடயும் வச்தி 
சதாழில நுடபம், கரு்விகள் மறறும் இணையம் ஆகிய்றணறைப் பறறைிய ‘திணைககள’த்தின் சகாள்ணககணளப் 
பவின் ்ரும் இணைப்பவில காைலாம். 

Student use of digital devices and online services policy (மாை்-மாை்வியரது டிஜிடைல கரு்விப் பா்விப்பு மறறும் 
இணைய்ழிச் வெண்கள் குறைித்த சகாள்ணககள்)

தமது படிப்பவின் ஒரு பகுதியாக டிஜிடைல மூல்ளஙகணள உஙகள் பவிள்ணள பா்விககும்வபாது அ்றணறைப் 
பா்விககும் ்விதம் குறைித்து அ்ருககு உறுதியாகத் சதரிய்விலணலசயனில, ஆதரவுத்விககாக அ்ர அ்ரது 
்குப்பணறை ஆெிரியருைன் சதாைரபுசகாள்ள வ்ணடும். 

‘்திலர ்நர’க் கடடுபபாடு 
இணைய ்ழியவில ஒரு்ர செல்விடும் வநரத்திறகு ்ணரயணறைகள் உள்ளன, ஆனால ‘திணர வநர’த்திறகான 
அளவுகளும் ்விதிமுணறைகளும் ்யதிறவகறறைபடி மாறுபடும். 

‘காசைாளி-்ழிச் ெந்திப்புகள்’ (videoconferencing) மறறும் ெமூகத் சதாைரபாைலகள் ஆகியன ‘திணர வநர’மாகக 
கைககில எடுதுகசகாள்ளப்பைாது.  

கீவழ பரிந்துணரககப்படடுள்ள ‘திணர வநர’ஙகள் ‘அசமரிககக குழந்ணதமருத்து் ெஙக’ (American Academy of 
Pediatrics) த்தின் பரிந்துணரகணள அடிப்பணையாயக சகாணைண்:  

• 2-5 ்யது: 1 மைி வநரம், அதிகபடெமாக 30 நிமிைஙகள் சகாணை அமரவுளில. 

• 6 மறறும் அதறகு வமறபடை ்யது: குறைிப்பவிடை ‘திணர வநர’ ்ணரயணறைகள் கிணையாது, ஆனாலும் வீடடிலும், 
பாைொணலயவிலும் இைம் சபறும் ‘வநருககு வநர’ வமறசகாள்ளப்படும் உைலரீதியான சதாைரபாைலகணளத் 
‘திணர வநரம்’ பாதிககககூைாது. உஙகளுணைய ‘திணர வநர’ஙகளின் ்ணரயணறைகள் ஒவர மாதிரியானதாக 
இருககுமாறு பாரத்துகசகாள்்து மிக முககியம்.  

பாைொணல ொரா நை்டிகணககள் அதிக வநரம் நீடிககாமல இருப்பணத உறுதிப்படுத்துஙகள். 

நடதல் முல்றகலளைக் கடடுபபடுதது்ல்
உஙகள் பவிள்ணள வீடடில இருககிறைார என்றைாலும் அ்ரது பாைொணலயவின் நைத்ணதக கடடுப்பாடடு ்விதிமுணறைகணள 
அ்ர பவின்பறறைவ்ணடும். 

கூடடு ஒத்துணழப்பு, குழு வ்ணலகள் மறறும் ஒத்த ்யதுணைவயாரது கருத்தூடைலகள் ஆகிய்றறைின் காரைமாக 
இணைய்ழியவில சதாைரபாைல சகாள்ளவும், டிஜிடைல ்ழிகளில மறறை்ரகவளாடு இணை்ாயச் செயலாறறை 
வ்ணடிய வதண்யும் மாை்-மாை்வியருககு ஏறபடும். உஙகள் பவிள்ணளயவின் எதிரபாரப்புகளும் அ்ரிைமிருந்து 
எதிரபாரககப்படும் நைத்ணதயும் வநருககு வநராகச் சொலலித் தரப்படும் பாைஙகளின்வபாது இருப்பணதப் வபாலவ் 
இருககவ்ணடும்.  

ப்ாலை்பசி பமாழிபபயரததுலரபபாளைர ்சலவ
உஙகளுககு வமலதிகத் தக்லகள் வதண்ப்படைால, உஙகள் பாைொணலயவின் அதிபணர அணழயுஙகள். 
உஙகளுணைய ்விொரிப்பவில உஙகளுககு உத் சமாழிசபயரத்துரப்பாளர ஒரு்ர உஙகளுககுத் வதண்ப்படின் 
131 450-இல ‘சதாணலவபெி சமாழிசபயரத்துணரப்பாளர வெண்’யவிணன அணழத்து உஙகள் சமாழியவில 
சமாழிசபயரத்துணரப்பாளர ஒரு்ர வ்ணடுசமனக வகளுஙகள். இச் வெண் உஙகளுககுக கடைைம் இன்றைிக 
கிணைககும்.
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