
 

 

பெற்ற ோர்களுக்கும் 
ெரோமரிப்ெோளர்களுக்குமோன பெய்தி 
 
 

‘மெல்பர்ன்’ மபருநகர்ப்பகுதி ெற்றும் ‘ெிட்மெல் ெியர்’ பகுதிகளில் உள்ள 
மபற்ற ோர்கள் ெற்றும் பரோெரிப்போளர்களுக்கோன மெய்தி 

 
அன்புடைய மபற்ற ோர் ெற்றும் பரோெரிப்போளர்களுக்கு. 
 

விக்றைோரிய ெோநிலத்திலுள்ள போைெோடலகளுக்கோகப் ‘பருவம் 3’-இல்  
மெய்யப்படும் ஏற்போடுகள் ெம்பந்தெோக விக்றைோரிய ெோநிலம் முக்கியெோன 
ெில அ ிவிப்புகடள மவளியிட்டுள்ளது என்படத நீங்கள் அ ிந்திருப்பரீ்கள்.  

 

‘விக்றைோரிய ெோநில தடலடெச் சுகோதோர அதிகோரி’ (Victorian Chief Health 

Officer) அவர்களுடைய அ ிவுடரயின் அடிப்படையில், கீறே 
மெோல்லப்பட்டுள்ளவோறு, ‘பருவம் 3’இன் 1-ஆம் வோரத்தில் ‘மெல்பர்ன்’  

மபருநகர்ப்பகுதி ெற்றும் ‘ெிட்மெல் ெியர்’ பகுதிகளில் உள்ள விக்றைோரிய 
ெோநில அரெ போைெோடலகளில் கு ிப்பிட்ை ெில ஏற்போடுகள் 
நடைமுட ப்படுத்தப்படும். இதற்குப் பி கு, 2-ஆம் வோரத் துவக்கத்தில் 
இருந்து ‘போலர் வகுப்பு’ (Prep) முதல் ‘ஆண்டு 10’ வடரக்கும் படிக்கும் 
ெோணவ-ெோணவியர்களுக்குப் போைெோடலகள் ‘மதோடல-தூர ெற்றும் 
வெதிக்றகற் க் கல்வி’ (remote and flexible learning) முட க்கு ெோறும்.  

 

‘விக்றைோரிய ெோநில தடலடெச் சுகோதோர அதிகோரி’ அவர்களுடைய 
அ ிவுடரயின் பிரகோரம் போைெோடலகள் மதோைர்ந்து 
இயங்கிக்மகோண்டிருக்கலோம் என்படதக் கவனிக்கறவண்டியது ெிக 
முக்கியெோகும். பணியோளர்களோலும், ெோணவ-ெோணவியர்களோலும் 
மெற்மகோள்ளப்பைறவண்டிய சுகோதோர நைவடிக்டககடளப் பற் ியும் 
‘விக்றைோரிய ெோநில தடலடெச் சுகோதோர அதிகோரி’ அவர்கள் அ ிவுடரகள் 
அளித்துள்ளோர், ெற்றும் அவற்ட  நோங்கள் பின்பற்றுறவோம். 
 

‘றகோறரோனோ டவரஸ் ((COVID-19).)’ றநோய்த்மதோற்றுப் பரவடலக் 
குட ப்பதற்கோக ‘மெல்பர்ன்’  மபருநகர்ப்பகுதி ெற்றும் ‘ெிட்மெல் ெியர்’ 

பகுதிகளின் ஊைோகப் பயணிக்கும் ெோணவ-ெோணவியர் ெற்றும் அவர்களது 
மபற்ற ோர்கள் ெற்றும் போதுகோவலர்களது எண்ணிக்டகடயக் குட ப்பறத 
இந்த ெோற் ம் மெய்யப்பட்டுள்ள ஏற்போடுகளின் றநோக்கெோகும்.  

 



 

 
 
இருப்பினும், ‘றநருக்கு-றநர்’ (face-to-face) அளிக்கப்படும் கற்பிப்பும் ெில 
ெோணவ-ெோணவியருக்கோகத் மதோைர்ந்து பரோெரிக்கப்பைறவண்டும் என்பதும்  
 
முக்கியெோகும். ‘ஆண்டு 11’ ெற்றும் ‘ஆண்டு 12’-இல் படிக்கும் ெோணவ-
ெோணவியர்கள் (ெற்றும் VCE அல்லது VCAL போைங்கடளத் தெது 
போைங்கறளோடு றெர்த்துப் படித்துவரும் ‘ஆண்டு 10’-இல் உள்ள ெோணவ-
ெோணவியர்களும்) அவர்களுடைய ‘ெீனியர் மெகண்ைரி ெோன் ிதழ்’ படிப்டப, 

அது VCE  அல்லது VCAL எதுவோக இருந்தோலும், மதோைர அல்லது பூர்த்தி 
மெய்ய ஏது மெய்வது முக்கியம் என்பதனோல், இந்த ெோணவ-
ெோணவியர்கடள இது உள்ளைக்கும்.  

 

ெி ப்புப் போைெோலக(specialist schools)ளில் ‘றநருக்கு-றநர்’ சூேல்களில், பயிலும் 
ெோணவ-ெோணவியர்களுக்கு அவர்களது ஆெிரியர்கள் ெற்றும் ஆதரவுதவிப்  
பணியோளர்களின் தி ன்கடள அந்தப் போைெோடலகளில் முற் ிலுெோகப் 
மபறும் வெதி இருக்கறவண்டும் என்பது முக்கியம். வடீ்டிலிருந்து றவடல 
மெய்ய இயலோத மபற்ற ோர்களும், பரோெரிப்போளர்களும் உள்ள 
குடும்பங்களுக்கும்,  போைெோடலத் தலக் கல்வியில் கிடைக்கும் 
ஆதரவுதவிகள் றதடவப்படும் குடும்பங்களுக்கும் நோம் ஆதரவுதவி 
அளிக்கறவண்டும்.  

 

றெலதிக உறுதிமெோேியிடன அளிக்கும் விதத்தில், எெது 
போைெோடலயோனது, ‘மெல்பர்ன்’  மபருநகர்ப்பகுதி ெற்றும் ‘ெிட்மெல் ெியர்’ 

பகுதிகளில் உள்ள அரெ போைெோடலகளில் மெய்யப்படுவடதப் றபோல, 

நோளின் துவக்கத்தில் அடனத்து ெோணவ-ெோணவியரது உைல் மவப்ப-
நிடலப் பரிறெோதடனகடள றெற்மகோள்ளும். உங்கள் பிள்டளக்கு 
அதிகரித்த உைல் மவப்ப-நிடல இருந்தோல் அவடரப் போைெோடலயிலிருந்து 
அடேத்துச் மெல்லுெோறு உங்களுக்குத் மதரிவிக்கப்படும்.  

 

இந்தப் புதிய ஏற்போடுகள் என்ன என்பது கீறே விபரெோகக் றகோடிட்டுக் 
கோண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 

ஜூலை 13 திங்கள் முதல் 17 பெள்ளி ெலர 

 

‘ஆண்டு 11’ ெற்றும் ‘ஆண்டு 12’-இல் படிக்கும் ெோணவ-ெோணவியர்கள் 
ெற்றும் VCE அல்லது VCAL போைங்கடளத் தெது போைங்கறளோடு றெர்த்துப் 
படித்துவரும் ‘ஆண்டு 10’-இல் உள்ள ெோணவ-ெோணவியர்கள் ெற்றும்  
 



 

 
 
ெி ப்புப் போைெோடலகளில் படிக்கும் ெோணவ-ெோணவியர்கள் ஜூடல 13, 

திங்கள் அன்று போைெோடலக்குத் திரும்புவோர்கள்.  

 

ஜூடல 13 திங்கள் முதல் 17 மவள்ளி வடர ‘போலர் வகுப்’(Prep)பில் 
இருந்து ‘ஆண்டு 10’ வடரக்கும் உள்ள ெோணவ-ெோணவியர்கள் 
போைெோடலக்கு வரோத நோட்களோக இருக்கும். ஜுடல 20 திங்கள் முதல் 
‘மதோடல-தூர ெற்றும் வெதிக்றகற் ’(remote and flexible learning)க் கல்வி 
முட க்கு ெோறுவதற்கோன ஆயத்தங்கடளச் மெய்ய எெது 
பணியோளர்களுக்கு இந்த நோட்கள் ஏது மெய்யும்.  

 

றதடவப்படும் ெோணவ-ெோணவியருக்கு இந்த வோரத்தில் ‘தல 
றெற்போர்டவப் பயிற்ெித் திட்ைம்’  (on-site supervision program) ஒன்ட  
நோங்கள் அளிப்றபோம். வடீ்டிலிருந்து றவடல மெய்ய இயலோத ெற்றும் 
ெோற்று ஏற்போடுகள் மெய்யப்பை இயலோத நிடலயிலுள்ள 
மபற்ற ோர்கள்/பரோெரிப்போளர்களது பிள்டளகளுக்கும், போதிப்புறும் 
நிடலயிலுள்ள ெோணவ-ெோணவியருக்கும் இந்தத் திட்ை வெதி கிடைக்கும்.  

 

திட்ைெிைலில் எெக்கு உதவுவதற்கோக, உங்களுக்கு இந்தத் திட்ைம் 
றதடவப்பட்ைோல், தயவு மெய்து போைெோடலயுைன் மதோைர்புமகோள்ளுங்கள்.  

 

‘மெல்பர்ன்’  மபருநகர்ப்பகுதி ெற்றும் ‘ெிட்மெல் ெியர்’ பகுதிகளில் உள்ள 
போைெோடலகளில் இறத ஏற்போடுகள் நடைமுட ப்படுத்தப்படும்.  

 

ஜூலை 20 திங்கள்-இல் இருந்து 

 

ஜூடல 20 திங்கள் முதல் எெது போைெோடலயோனது ‘மதோடல-தூர ெற்றும் 
வெதிக்றகற் ’க் கல்வி முட க்கு ெோறும். பின் வரும் ெோணவ-
ெோணவியர்கள் நீங்கலோக, இது அடனத்து ெோணவ-ெோணவியருக்கும் 
மபோருந்தும்: 

• ‘ஆண்டு 11’ ெற்றும் ‘ஆண்டு 12’ -இல் படிக்கும் ெோணவ-ெோணவியர்கள் 
ெற்றும் VCL ெற்றும் VCAL போைங்கடள ‘ஆண்டு 10’-இல் படிக்கும் 
ெோணவ-ெோணவியர்கள் 

• ெி ப்புப் போைெோடலகளில் றெர்ந்துள்ள ெோணவ-ெோணவியர்கள் 

 

பின் வரும் ெோணவ-ெோணவியர்களோல் ‘தல றெற்போர்டவப் பயிற்ெி’க்கு வர 
இயலும், ஆனோல் இவர்கள் ‘மதோடல-தூர வெதிக்றகற் ’க் கல்வி 
முட டயயும் றெற்மகோள்ளறவண்டும்:  

 



 

 
 
 

• றவடலக்கோகப் போைெோடலத் தலத்திற்குத் திரும்புெோறு 
றவண்ைப்படும் அரெ போைெோடல ஆெிரியர்களுடைய பிள்டளகள் 
உள்ளைங்க, வடீ்டில் பிள்டளகடள றெற்போர்டவ மெய்வதற்கோகத் 
தகுந்த ஏற்போடுகடளச் மெய்ய இயலோத 
மபற்ற ோர்கள்/பரோெரிப்போளர்களுடைய பிள்டளகள் 

• போதிப்புறும் நிடலயிலுள்ள ெோணவ-ெோணவியர்கள் 

• தலக்-கல்விக்கு வரும் மதரிடவ றெற்மகோள்ளும் இயலோடெயுடைய 
ெோணவ-ெோணவியர்கள். 

 

‘பருவம் 2’-இல் ‘மதோடல-தூர வெதிக்றகற் ’க் கல்வி முட யில் நோங்கள் 
அெர்த்துபவர்களுக்கும் இடதப் றபோன்  ஏற்போடுகடளறய நோங்கள் 
பின்பற்றுறவோம்.  

 

உங்களுடைய பிள்டளகளின் கல்வியில் நீங்கள் மதோைர்ந்து அவர்களுக்கு 
ஆதரவுதவியோக இருப்பதற்கோன பல மதரிவுகள் ‘திடணக்கள’த்திைம் 
உள்ளன, இவற்ட  நீங்கள் education.vic.gov.au/homelearning எனும் ‘இல்லக் 
கல்வி’ (Learning from Home) வடலத்தலத்தில் கோணலோம்.  

 

‘மகோறரோனோ டவரஸ் (COVID-19)’  ெற்றும் போைெோடலகடளப் பற் ிய ெிகச் 
ெெீபத்தியத் தகவல்கடள education.vic.gov.au/coronavirus எனும் ‘கல்வி ெற்றும் 
பயிற்ெித் திடணகள’(Department of Education and Training)த்தின் 
வடலத்தலத்தில் கோணலோம்.  

 

வயது வந்தவர்கறளோ, குேந்டதகறளோ இச் ெெயத்தில் முகக் 
கவெங்கடளறயோ, முக-மூைல்கடளறயோ போைெோடலயில் பயன்படுத்த 
றவண்டுமெனப் பரிந்துடரக்கப்பைவில்டல என்படத விக்றைோரிய ெோநிலத் 
‘தடலடெ சுகோதோர அதிகோரி’ அவர்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளோர். முன்பு 
எப்றபோதும் இருந்துள்ளடதப் றபோல, முகக் கவெங்கடள அணிய விரும்பும் 
ெோணவ-ெோணவியர்கள் போைெோடலயிலும், போைெோடலக்கு வந்து மெல்லும் 
றநரங்களிலும் அவ்வோறு மெய்யலோம்.  

 

றெலும், இறுதியோக ஒரு நிடனவூட்ைல் – உங்களுக்கு, உங்கள் பிள்டளக்கு 
அல்லது உங்களுடையக் குடும்ப அங்கத்தவர் ஒருவருக்கு சுரம், 

குளிர்ச்சுரங்கள் அல்லது வியர்த்தல்கள், இருெல், மதோண்டை வலி, மூச்சு 
வோங்கல், நோெிக் கெிவு, நுகர் தி ன் அல்லது சுடவத் தி ன் இேப்பு ஆகிய 
அ ிகு ிகள் ஏற்பட்ைோல், ‘மகோறரோனோ டவரஸ் (COVID-19)’ றநோய ிவுச்   
 

http://www.education.vic.gov.au/homelearning
http://www.education.vic.gov.au/coronavirus


 

 
 
 
றெோதடன டெயம் ஒன் ில் நீங்கள் றநோய ிவுச் றெோதடனடய 
றெற்மகோண்டு அதன் பி கு வடீ்டில் இருக்கறவண்டும்.   

 

நெது போைெோடலச் ெமூகத்தினடரப் போதுகோப்போக டவத்துக்மகோள்வதற்கு 
இது அதி முக்கியெோகும்.  
 

‘சுகோதோரம் ெற்றும் ெனித றெடவகள் திடனக்கள’(Department of Health and 

Human Services)த்திைெிருந்து சுகோதோரத்டதப் பற் ிய தகவல்கள் உங்களுக்குத் 
றதடவப்பட்ைோல் dhhs.vic.gov.au/coronavirus எனும் வடலத்தலத்திற்கு நீங்கள் 
மெல்லலோம்.    

 

 

 

 

 

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

