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NSW கல்வித் தவிணைககளம்

Managed return to school
Phase information for parents and carers

கட்டுப்படுத்தப்பட்்ட முறையில் ்பா்டசாறைக்குத ்திரும்பல் 

ப்பற்ைாரகள் மறறும ்பராமாிப்பாளரகளுக்கான ்தகவல்கள் 

‘பரு்ம் 2’-இன் 3-ஆம் ்ாரத்தவில இருந்து  கட்டுபபடுத்தபபட்்ட முணையவில பா்டசாணைககுத் தவிரும்பும் தவிட்்டத்தவிணைத் 
து்ங்குகவிறைாம். இத்தவிட்்டத்தவின் ஒவ்்ாரு படிநவிணையவிலும் நீங்கள் என்ை எதவிரபாரககைாம் என்பணதப பறைவிய 
்விபரங்கள் இங்றக தரபபட்டுள்ளை. 

அறனதது ்வறளகளிலும

• மாை்-மாை்வியர, ஆசவிாவியரகள் மறறும் ஊழவியரகளுககுப பா்டசாணைகள் பாதுகாபபாை இ்டங்களாக இருககும். 
• வீட்டிலிருந்து படித்தாலும், பா்டசாணைககு ்ந்தாலும், அணைத்து மாை்-மாை்வியருககும் ஒறர மாதவிாவியாை 

பா்டத் தவிட்்டங்கறள இருககும். 
• காை அட்்ட்ணை மாறைங்கணளப பறைவிய முககவியமாை ்சயதவிகணள நீங்கள் ்பறுகவிைீரகள் என்பதணை 

உறுதவிபபடுத்த உங்கள் பா்டசாணை உங்களு்டன் ்காள்ளும் ்தா்டரபா்டலகணள உ்டனுககு்டன் 
்தாவிந்து்காள்ளுங்கள். 

• றதண்பபடும்றபாது பா்டசாணைகள் தறகாலிகமாக மூ்டபபடு்து உள்ள்டங்க, COVID-19 இருபபதாக 
உறுதவிபபடுத்தபபட்டுள்ள அணை்ரும் சுகாதார அைவிவுணரகளுககு இைங்க, நவிர்கவிககபபடு்ர. 

‘்படி நிறை 0’ (நாம ்தற்்பாது இருக்கும நிறையாகும இது) (Phase 0) (current phase))

றதண்பபடும் குடும்பங்களுககாகப பா்டசாணைகள் தவிைந்துள்ளை.

• மாை்-மாை்வியர எ்ரும் வீட்டிறகுத் தவிருபபவி அனுபபபப்டககூ்டாது என்பதறகாக, தமது பவிள்ணளகணள 
இயன்ைளவு வீட்டிறைறய ண்த்தவிருககுமாறு குடும்பங்கள் ஊககு்விககபபடுகவின்ைைர.  

• பா்டசாணைககு ்ரும் மாை்-மாை்வியர றமறபாரண் மட்டுறம ்சயயபபடு்ர, அ்ரகளுண்டய ்ழணமயாை 
்குபபுகளவில அலை. 

• ்்ளவிச்சுறறுைாககள் அலைது பா்டசாணைகளுககு இ்டறயயாை ந்ட்டிகணககள் ஏதும் இருககாது.
• ்தா்டரந்த அதவியுயர சுத்தவிகாவிபபு மறறும் சுகாதாரப ்பாருட்கள் ்ழங்கபபடு்தறகாை ஏறபாடுகள்.

நீங்கள் கட்்டாயமாகத் ்தா்டரந்து:
• இயலுமாைால உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகணள வீட்டில ண்த்தவிருககற்ண்டும்.
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகள் வீட்டில படிபபதறகு ஆதரவுத்வியாக இருககற்ண்டும். 
• மவின்ைஞசல மூைம், அலைது றதண்பபட்்டால, ்தாணைறபசவி ்மாழவி்பயரத்துணரபபாளர றசண்ணயப பா்வித்து 

உங்களது பா்டசாணையு்டன் ்தா்டரபா்டலகணள  றமற்காண்டு்ரற்ண்டும்.
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகளுககு சுகவீைம் என்ைால, சுகாதார அைவிவுணரணயப பவின்பறைவி அ்ரகணள வீட்டில 

ண்த்தவிருககற்ண்டும்.

‘்படி நிறை 1’ (Phase 1)

குணைந்தபட்சமாக ஒரு ்ாரத்தவிறகு ஒரு நாள் மாை்-மாை்வியர பா்டசாணையவில இருபபர. 

• எந்தக குழு மாை்-மாை்வியர எந்த நாளவில பா்டசாணைககு ்ரு்ர என்பணதப பா்டசாணைகள் தீரமாைவிககும், 
ஆைாலும் சறகாதரங்கணளயும் குடும்பத்தவிைணரயும் ஒன்ைாக ண்த்துக்காள்ள முயறசவிககும்.  

• ஒவ்்ாரு நாளும் தம் பவிள்ணளகணளப பா்டசாணைககு அனுபபற்ண்டிய றதண்யுள்ள குடும்பங்கள் அவ்ாறு 
்தா்டரந்து ்சயயைாம், எந்த்்ாரு பவிள்ணளயும் தவிருபபவி அனுபபபப்டமாட்்டாது.

• ்குபபுககள் பவிாவிககபபட்டுப பா்டசாணையவின் ்்வற்று பகுதவிகளவில ந்டத்தபபடும், மறறும் இண்டற்ணள 
றநரங்கள் ்்வற்று றநரங்களவில இருககககூடும்.

• ்்ளவிச்சுறறூைாககள் அலைது பா்டசாணைகணளககு இண்டறயயாை ந்ட்டிகணககள் ஏதும் இருககாது.
• ்தா்டரந்த அதவியுயர சுத்தவிகாவிபபு மறறும் சுகாதாரப ்பாருட்கள் ்ழங்கபபடு்தறகாை ஏறபாடுகள்.
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‘்படி நிறை 1 ப்தா்டர்சசசி’ (Phase 1 continued)

நீங்கள் இபறபாது:
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகணள ்ாரத்தவிறகு ஒரு நாள் பா்டசாணைககு அனுபபைாம்.
• இயலுமாை தருைங்களவில  ்ாரத்தவின் மறை நாட்களவில உங்கள் பவிள்ணளணய வீட்டிறைறய ண்த்தவிருககுமாறு 

நீங்கள் ஊககு்விககபபடுகவிைீரகள்.
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகள் ்ாரத்தவின் எந்த நாளவில பா்டசாணைககுச் ்சலைற்ண்டும் என்பணதப 

பா்டசாணைணயக றகட்டுத் ்தாவிந்து்காள்ளுங்கள்.
• தகக சுகாதார ந்ட்டிகணககள் பவின்பறைபபடும் பா்டசாணைச் சவிறறுண்டிச்சாணை மறறும் சீருண்டக கண்டணயப 

பா்விககைாம்.

நீங்கள் கட்்டயமாகத் ்தா்டரந்து: 
• உங்களுண்டய காருககுள்ளாகற் இருபபது உள்ள்டங்க - பாதுகாபபாக இருந்தால, உங்கள் பவிள்ணள/

பவிள்ணளகணளப பா்டசாணையவில இைககவி்விடுதல மறறும் அங்கவிருந்து ஏறைவிச் ்சலலுதல ஆகவிய்றைவில ஏறபடும் 
மாறைங்கணளப பறைவிய பா்டசாணையவிைது அைவிவுணரணயப பவின்பறை ற்ண்டும்.

• பா்டசாணை நுணழ்ாயவில கதவுகளுககு ்்ளவிறய கூடு்ணதத் த்விரத்து சமூக ்விைகணைப பவின்பறை ற்ண்டும்.
• இந்தக கட்்டத்தவில சவிை பா்டசாணைச் சவிறறுண்டிச்சாணைகள் தவிைந்தவிருககாது என்பணத நவிணை்வில ்காண்டு, உங்கள் 

பவிள்ணள/பவிள்ணளகளுககு மதவிய உைவு இருபபணத உறுதவிபபடுத்த ற்ண்டும்.
• ்தாணை்வில இருந்து படிககும் நாட்களவில உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகள் ்தா்டரந்து படிபபதறகு ஆதரவுத்வியாக 

இருககற்ண்டும்.
• மவின்ைஞசல மூைம், அலைது றதண்பபட்்டால, ்தாணைறபசவி ்மாழவி்பயரத்துணரபபாளர றசண்ணயப பா்வித்து 

உங்களது பா்டசாணையு்டன் ்தா்டரபா்டலகணள  றமற்காண்டு்ரற்ண்டும்.
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகளுககு சுகவீைம் என்ைால, சுகாதார அைவிவுணரணயப பவின்பறைவி அ்ரகணள வீட்டில 

ண்த்தவிருககற்ண்டும்.

‘்படி நிறை 2’ (Phase 2)

குணைந்தபட்சமாக ஒரு ்ாரத்தவிறகு இரண்டு நாட்கள் மாை்-மாை்வியர பா்டசாணையவில இருபபர.

• எந்தக குழு மாை்-மாை்வியர எந்த நாளவில பா்டசாணைககு ்ரு்ர என்பணதப பா்டசாணைகள் தீரமாைவிககும், 
ஆைாலும் சறகாதரங்கணளயும் குடும்பத்தவிைணரயும் ஒன்ைாக ண்த்துக்காள்ள முயறசவிககும்.  

• ஒவ்்ாரு நாளும் தம் பவிள்ணளகணளப பா்டசாணைககு அனுபபற்ண்டிய றதண்யுள்ள குடும்பங்கள் அவ்ாறு 
்தா்டரந்து ்சயயைாம், எந்த்்ாரு பவிள்ணளயும் தவிருபபவி அனுபபபப்டமாட்்டாது.

• ்குபபுககள் பவிாவிககபபட்டுப பா்டசாணையவின் ்்வற்று பகுதவிகளவில ந்டத்தபபடும், மறறும் இண்டற்ணள 
றநரங்கள் ்்வற்று றநரங்களவில இருககககூடும்.

• ்்ளவிச்சுறறுைாககள் அலைது பா்டசாணைகணளககு இ்டறயயாை ந்ட்டிகணககள் ஏதும் இருககாது.
• ்தா்டரந்த அதவியுயர சுத்தவிகாவிபபு மறறும் சுகாதாரப ்பாருட்கள் ்ழங்கபபடு்தறகாை ஏறபாடுகள்.

நீங்கள் இபறபாது:
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகணள ்ாரத்தவிறகு இரண்டு நாட்கள் பா்டசாணைககு அனுபபைாம்.
• இயலுமாை தருைங்களவில  ்ாரத்தவின் மறை நாட்களவில உங்கள் பவிள்ணளணய வீட்டிறைறய ண்த்தவிருககுமாறு 

நீங்கள் ஊககு்விககபபடுகவிைீரகள்.
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகள் ்ாரத்தவின் எந்த நாளவில பா்டசாணைககுச் ்சலைற்ண்டும் என்பணதப 

பா்டசாணைணயக றகட்டுத் ்தாவிந்து்காள்ளுங்கள்.
• தகக சுகாதார ந்ட்டிகணககள் பவின்பறைபபடும் பா்டசாணைச் சவிறறுண்டிச்சாணை மறறும் சீருண்டக கண்டணயப 

பா்விககைாம்.
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‘்படி நிறை 2 ப்தா்டர்சசசி’ (Phase 2 continued)

நீங்கள் கட்்டாயமாகத் ்தா்டரந்து:
• உங்களுண்டய காருககுள்ளாகற் இருபபது உள்ள்டங்க - பாதுகாபபாக இருந்தால, உங்கள் பவிள்ணள/

பவிள்ணளகணளப பா்டசாணையவில இைககவி்விடுதல மறறும் அங்கவிருந்து ஏறைவிச் ்சலலுதல ஆகவிய்றைவில ஏறபடும் 
மாறைங்கணளப பறைவிய பா்டசாணையவிைது அைவிவுணரணயப பவின்பறை ற்ண்டும்.

• பா்டசாணை நுணழ்ாயவில கதவுகளுககு ்்ளவிறய கூடு்ணதத் த்விரத்து சமூக ்விைகணைப பவின்பறை ற்ண்டும்.
• இந்தக கட்்டத்தவில சவிை பா்டசாணைச் சவிறறுண்டிச்சாணைகள் தவிைந்தவிருககாது என்பணத நவிணை்வில ்காண்டு, உங்கள் 

பவிள்ணள/பவிள்ணளகளுககு மதவிய உைவு இருபபணத உறுதவிபபடுத்த ற்ண்டும்.
• ்தாணை்வில இருந்து படிககும் நாட்களவில உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகள் ்தா்டரந்து படிபபதறகு ஆதரவுத்வியாக 

இருககற்ண்டும்.
• மவின்ைஞசல மூைம், அலைது றதண்பபட்்டால, ்தாணைறபசவி ்மாழவி்பயரத்துணரபபாளர றசண்ணயப பா்வித்து 

உங்களது பா்டசாணையு்டன் ்தா்டரபா்டலகணள  றமற்காண்டு்ர ற்ண்டும்.
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகளுககு சுகவீைம் என்ைால, சுகாதார அைவிவுணரணயப பவின்பறைவி அ்ரகணள வீட்டில 

ண்த்தவிருகக ற்ண்டும்.

‘்படி நிறை 3’ (Phase 3)

சமூக ்விைகல கட்டுபபாடுகளு்டன், ்ாரத்தவிறகு ஐந்து நாட்கள் மாை்-மாை்வியர பா்டசாணையவில இருபபர.

• அதவியளவு சுகாதார ஆபத்து உள்ள மாை்-மாை்வியரகள் அ்ர்ரது றதண்களுகறகறப, வீட்டிலிருந்து 
படிபபணதத் ்தா்டர்ாரகள். 

• நாள் ்நடுக மாை்-மாை்வியர ஒறர ்குபபவில இருபபாரகள், ஆைால ்குபபவிலுள்ள குழுககளவிண்டறய ஏறபடும் 
கைபபுகணளக குணைபபதறகாக இண்டற்ணள றநரங்கள் ற்றுப்டைாம். 

• ்்ளவிச்சுறறுைாககள் அலைது பா்டசாணைகணளககு இ்டறயயாை ந்ட்டிகணககள் ஏதும் இருககாது.
• ்தா்டரந்த அதவியுயர சுத்தவிகாவிபபு மறறும் சுகாதாரப ்பாருட்கள் ்ழங்கபபடு்தறகாை ஏறபாடுகள்.

நீங்கள் இபறபாது:
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகணள ஒவ்்ாரு நாளும் பா்டசாணைககு அனுபபைாம்.
• ‘்பாது சுகாதார உத்தரவுக’ளவிைால கட்டுபபடுத்தபப்டாத ற்ணளகளவில, பா்டசாணையவிைது இ்டங்களவில 

ந்டத்தபபடும் சமூக றசண்கணளப ்பைைாம். 
• தகக சுகாதார ந்ட்டிகணககள் பவின்பறைபபடும் பா்டசாணைச் சவிறறுண்டிச்சாணைகள் மறறும் சீருண்டக கண்டணயப 

பா்விககைாம்.
• சமூக ்விைகணைப பவின்பறைவிய்ாறு உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகணளப பா்டசாணைககு அணழத்து்ரைாம் மறறும் 

அங்கவிருந்து அணழத்துச் ்சலைைாம்.

நீங்கள் கட்்டாயமாகத் ்தா்டரந்து:
• உங்களுண்டய காருககுள்ளாகற் இருபபது உள்ள்டங்க - பாதுகாபபாக இருந்தால, உங்கள் பவிள்ணள/

பவிள்ணளகணளப பா்டசாணையவில இைககவி்விடுதல மறறும் அங்கவிருந்து ஏறைவிச் ்சலலுதல ஆகவிய்றைவில ஏறபடும் 
மாறைங்கணளப பறைவிய பா்டசாணையவிைது அைவிவுணரணயப பவின்பறை ற்ண்டும்.

• பா்டசாணை நுணழ்ாயவில கதவுகளுககு ்்ளவிறய கூடு்ணதத் த்விரத்து சமூக ்விைகணைப பவின்பறை ற்ண்டும்.
• இந்தக கட்்டத்தவில சவிை பா்டசாணைச் சவிறறுண்டிச்சாணைகள் தவிைந்தவிருககாது என்பணத நவிணை்வில ்காண்டு, உங்கள் 

பவிள்ணள/பவிள்ணளகளுககு மதவிய உைவு இருபபணத உறுதவிபபடுத்த ற்ண்டும்.
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகளுககுத் ்தாணை்வில இருந்து படிககற்ண்டிய றதண் இருந்தால, அ்ரகள் ்தா்டரந்து 

வீட்டில இருந்து படிபபதறகு ஆதரவுத்வி ்சயயற்ண்டும். 
• மவின்ைஞசல மூைம், அலைது றதண்பபட்்டால, ்தாணைறபசவி ்மாழவி்பயரத்துணரபபாளர றசண்ணயப பா்வித்து 

உங்களது பா்டசாணையு்டன் ்தா்டரபா்டலகணள  றமற்காண்டு்ரற்ண்டும்.
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகளுககு சுகவீைம் என்ைால, சுகாதார அைவிவுணரணயப பவின்பறைவி அ்ரகணள வீட்டில 

ண்த்தவிருகக ற்ண்டும்.
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‘்படி நிறை 4’ (Phase 4)

முழு பா்டசாணைச் ்சயறபாடுகளு்டன் ்ாரத்தவிறகு ஐந்து நாட்கள் மாை்-மாை்வியர பா்டசாணையவில இருபபர.

• ்ழணமயாை பா்டசாணை இண்டற்ணளகளும், உள்்ரல/்்ளவிறயைல ்சயலபாடுகளும் மீண்டும் து்ங்கும். 
• ஒவ்்ாரு பா்டசாணைககும் உாவித்தாை றநாயத்்தாறறுக கட்டுபபாட்டு ்சயறபாடுகள் ்தா்டரும். 
• NSW Health -இன் அைவிவுணரகள் குைவித்துப பா்டசாணை ஊழவியரகள், மாை்-மாை்வியர மறறும் குடும்பங்களு்டன் 

்காள்ளபபடும் ்தா்டரபா்டலகள் நீடிககும். 
• Early Childhood Education Sector (ஆரம்பகாைக குழந்ணதப பரு்க கல்வித் துணை)-யு்டன் NSW Health -இன் 

அைவிவுணரகள் குைவித்தத் ்தா்டரபா்டலகள் நீடிககும்.

நீங்கள் இபறபாது:
• உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகணள ஒவ்்ாரு நாளும் பா்டசாணைககு அனுபபைாம்.
• பா்டசாணை ்்ளவிச்சுறறுைாககளவிலும் பா்டசாணைகளுககவிண்டறய இ்டம்்பறும் ந்ட்டிகணககளவிலும் 

பங்குபறைைாம். 
• பா்டசாணைகளவிலுள்ள ்விணளயாட்டு உபகரைங்கணளப பா்விககைாம். 
• நீங்கள் ்ழணமயாகச் ்சய்து றபாை உங்கள் பவிள்ணள/பவிள்ணளகணளப பா்டசாணையவில இைககவி்வி்டைாம்.
• ்குபபுகள் மறறும் கூட்்டங்களவில ்தாண்்டராகப பைவியாறைல றபான்ை பா்டசாணை சம்பந்தபபட்்ட 

ந்ட்டிகணககளவில பங்குபறைைாம். 
• உங்கள் பா்டசாணையவில ்ழணமயாக ந்டத்தபபடும் சவிறறுண்டிச்சாணைகள் மறறும் சமூகக குழுககளால 

ஒழுங்கு்சயயபபடும் மறை ந்ட்டிகணககள் றபான்ை  றசண்கணளப பா்விககைாம். 

ப்தாறை்்பசசி பமாழிப்பயரததுறரபபு ்சறவ 
றமைதவிகமாை தக்லகள் உங்களுககுத் றதண்பபட்்டால தயவு்சயது உங்களுண்டய பா்டசாணை அதவிபணர 
அணழயுங்கள். உங்களுண்டய ்விசாாவிபபவில உங்களுககு உத் ்மாழவி்பயரத்துணரபபாளர ஒரு்ர றதண்பபட்்டால 
131 450-இல ‘்தாணைறபசவி ்மாழவி்பயரத்துணரபபு றசண்’யவிணை அணழத்து உங்களுண்டய ்மாழவியவில 
்மாழவி்பயரத்துணரபபாளர ஒரு்ர ற்ண்டு்மைக றகளுங்கள். இச்றசண் உங்களுககு இை்சமாகக கவிண்டககும். 


