‘க ொர ொனொ வை ஸ் (ர ொைிட்-19)’-ஐப்
பற்றிய த ைல் ளும் பொடசொவை ளும் கபற்ரறொர் ள் மற்றும் மொணைமொணைியருக் ொன த ைல் ள்
மத்தியக் கூட்ட சு, மொநிை மற்றும் எல்வைப்பகுதி அ சு ள் ரபொன்ற அவனத்து ஆஸ்திர லிய அ சு ளும்
ல்ைியின் முக் ியத்துைத்திவன அங் ீ ொிக் ின்றன, மற்றும் ‘ர ொைிட்-19’ கபருந்கதொற்றுக் ொைத்தில்
மொணை-மொணைிய து ல்ைிக்கு ஆத வுதைியொ இருப்பதில் பற்றுறுதி க ொண்டுள்ளன.
மொநிை மற்றும் எல்வைப்பகுதி அ சு ளும், அ சு சொ ொப் துவற வளச் ரசர்ந்த அதி ொொி ளும் அைர் ளது
பொடசொவை ளுக் ொன கசயைொக் முடிவு வள ரமற்க ொண்டு அைற்றிவன நிர்ை ிப்பதற் ொன
கபொறுப்பு வளக் க ொண்டிருப்பர். ‘ர ொைிட்-19’ சூழ்நிவையில் உங் ளது பகுதியிலுள்ள பொடசொவை ள்
ரமற்க ொள்ளும் நடைடிக்வ

வளப் பற்றியத் த ைல் வளத் கதொிந்துக ொள்ளத் தயவு கசய்து முதலில்

உங் ளுவடய பொடசொவையுடன் கதொடர்புக ொள்ளுங் ள், மற்றும் உங் ளுவடய மொநிை அல்ைது
எல்வைப்பகுதி அ சினது அறிவுவ

வளப் பின்பற்றுங் ள். மொநிை மற்றும் எல்வைப்பகுதி அ சு ளின் ல்ைி

ைவைத்தளங் ளுக் ொன இவணப்பு ள் ீரே த ப்பட்டுள்ளன:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
‘ர ொைிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்று குறித்த நடைடிக்வ

வள எவ்ைொறு ரமற்க ொள்ைது என்பவதப் பற்றிய

முடிவு வள எடுப்பதில் பொடசொவை ள் கதொடர்ந்து ரதசிய மற்றும் மொநிை கபொது சு ொதொ ம் மற்றும் ல்ைித்
துவற ைல்லுநர் ளது அதி ொ பூர்ைமொன அறிவுவ

ளின் பி

ொ ம் கசயல்பட ரைண்டும் என்று மொநிை

மற்றும் எல்வைப்பகுதி அ சு ள் ஒத்துக்க ொண்டுள்ளன.
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பொடசொவை ளில் ‘ர ொைிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்று ப வுைதற் ொன ஆபத்திவனக் குவறத்தல்
பொடசொவை ளில் ‘ர ொைிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்று ப வுைதற் ொன ஆபத்திவனக் குவறப்பது சம்பந்தமொன
சு ொதொ அறிவுவ -வய ‘ஆஸ்திர லிய சு ொத ப் பொது ொப்பு தவைவமக் குழு’ (Australian Health Protection
Principal Committee (AHPPC)) 24 ஏப் ல் 2020 அன்று கைளியிட்டுள்ளத()health advice). ‘ர ொைிட் 19’
கபருந்கதொற்றுக் ொைத்தில், பொடசொவை ளில் க ொர ொனொ வை ஸ் (ர ொைிட்-19) ப வுைதற்கு இப்ரபொதுள்ள
குவறந்த அளைிைொன ஆபத்திவன இன்னும் குவறப்பதற் ொ , பிள்வள ள், கபற்ரறொர் ள், ஆசிொியர் ள்
மற்றும் உதைி ஊேியர் ள் ஆ ிரயொருடன் இவணைொய்ப் பணியொற்றும் பொடசொவைத் தவைைர் ளுக் ொ
இந்த நவடமுவற சொர்ந்த ைேி ொட்டியும் அறிவுவ யும் ஆயத்தம் கசய்யப்பட்டுள்ளது.
சுருக் மொ ச் கசொல்லுைதொனொல், ருத்தில் க ொள்ளரைண்டிய ைிடயங் ளில் பின்ைருைன உள்ளடங்கும்:
•

கபற்ரறொர் ளுக்கு: உங் ள் பிள்வளக்கு சு வீனமொ இருந்தொல் அைர் ள் ட்டொயமொ ப் பொடசொவைக்கு
ை க்கூடொது. நீங் ள் ட்டொயமொ அைர் வள வீட்டிரைரய மற்றைர் ளிடமிருந்து ைிைக் ி
வைதிருக் ரைண்டும். உங் ள் பிள்வள வளப் பொடசொையில் இறக் ி ைிடும் ரந ம் மற்றும் அங் ிருந்து
அைர் வள ஏற்றிச் கசல்லும் ரந ம் ஆ ியன உள்ளடங் , பொடசொவையில் இருக்கும்ரபொது மற்றப்
கபற்ரறொர் ளிடமிருந்தும், ஆசிொியர் ளிடமிருந்தும் ஒதுங் ியிருந்து உடல்ொீதி ைிை வைப்
பின்பற்றரைண்டும் என்பவத நிவனைில் க ொள்ளுங் ள்.

•

பிள்வள ளுக்கு: உங் ளுக்கு சு மில்ைொமல் இருப்பவதப் ரபொை இருந்தொல், உங் ளுவடய கபற்ரறொர்,
பொது ொைைர் அல்ைது ஆசிொியொிடம் கசொல்லுங் ள்.

•

ஆசிொியர் ளுக்கு: நீங் ள் சு மில்ைொமல் இருந்தொரைொ, நீங் ள் பொதிப்பிற்கு ஆளொகும் நபர் ள் ைவ வயச்
ரசர்ந்தை ொ இருந்தொரைொ ரைவைக்கு ை ொதீர் ள்.

•

அவனத்து ையது ைந்ரதொருக்கும்: பொடசொவைச் சூேலில், ையதுைந்த்ரதொருக்கு இவடரயதொன்
ரநொய்த்கதொற்று ப வுைதற் ொன கபரும் ஆபத்து இருக் ிறது. கபற்ரறொர் ளும் ஆசிொியர் ளும் ஒருரச
பொடசொவையில் இருக்கும்ரபொது தமக் ிவடரய உடல் ொீதியொன ைிை வைப் பின்பற்ற ரைண்டியது
அதியுயர் முக் ியத்துைம் க ொண்டதொகும்.

சு ொதொ ப் பேக் ைேக் ங் ள்
பின்ைரும் ைிடயங் ள் மொணை-மொணைியருக்கு நிவனவூட்டப்படு ின்றன:
•

சொப்பிடுைதற்கு முன்பு, சொப்பிட்ட பிறகு மற்றும் ேிைவறவய உபரயொ ித்த பிறகு ஆ ிய ரைவள ள்
உள்ளடங் , ரசொப்பு மறும் தண்ணீவ ப் பொைித்துக் வ

வள அடிக் டிக் ழுவுங் ள்.

•

வ ச் சுத்தி ொிப்பொவனப் பயன்படுத்துங் ள்.

•

உங் ளுவடய இருமல் வளயும், தும்மல் வளயும் உங் ளுவடய புஜம் அல்ைது திசுத்தொள் ஒன்வறக்
க ொண்டு மூடுங் ள் (வ

ளொல் அல்ை).

•

பயன்படுத்திய திசுத்தொவள உடரன குப்வபத்கதொட்டியில் ரபொட்டுைிட்டுக் வ

வளக் ழுவுங் ள்.

•

உங் ளுவடய ைொய், அல்ைது மு த்வதத் கதொடொமலிருக் முயற்சி கசய்யுங் ள்.

•

மற்றைர் ளுவடய வ

•

உங் ளுக்கும் மற்றைர் ளுக்கும் இவடரய ைேக் த்வத ைிட அதி இவடகைளி ைிட முயற்சி

வளப் பிடிக் ொதீர் ள், அல்ைது மற்றைர் ளுடன் வ குலுக் ொதீர் ள்.

கசய்யுங் ள்.
•

ைொிவசயில் நிற்பவதத் தைிருங் ள்.

•

உங் ளுக்குப் படபடப்பொ இருந்தொல் மற்றைர் ளது உதைிவய நொடுங் ள்.
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சீனியர் கச ண்டொி மொணை-மொணைியருக் ொன ஏற்பொடு ள் மற்றும்
பல் வைக் ே ரசர்க்வ

ள்

சீனியர் கச ண்டொி (Year 12) ைகுப்பில் பயிலும் மொணை-மொணைியர் ளொல் இந்த ஆண்டு ‘சீனியர்
கச ண்டொி ல்ைிச் சொன்றித’வேப் கபற முடியும் என்றும், பல் வைக் ே க் ல்ைி, ரமல் படிப்பு மற்றும்
ரைவை ஆ ியைற்றிற்கு இந்தச் சொன்றிதழ் ைவ கசய்யும் என்றும் 7 ஏப் ல் 2020 அன்று மொநிை மற்றும்
எல்வைப்பகுதிக் ல்ைி அவமச்சர் ள் ஒத்துக்க ொண்டுள்ளனர்.

NAPLAN
2020-ஆம் ஆண்டில் NAPLAN நவடகபறொது என்று ல்ைி அவமச்சர் ள் முடிவு கசய்துள்ளனர். ரம மொதம் 12 ஆம் தி தியில் இருந்து 22- ஆம் தி தி ைவ NAPLAN நவடகபறுைதொ இருந்தது.
மொணை-மொணைிய து கபொதுநைன் மற்றும் ல்ைியின் கதொடர்ச்சி ஆ ியைற்றின் மீது பொடசொவைப்
பி மு ர் ள், ஆசிொியர் ள் மற்றும் ஆத வுதைி ஊேியர் ள் ஆ ிரயொர் ைனம் கசலுத்த உதவுைதற்கு ஏதுைொ
2020-இல் NAPLAN -ஐத் கதொட ரைண்டொம் என்ற முடிவு ரமற்க ொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ைொசிப்பு, எழுத்தொற்றல், மற்றும் கமொேி ம பு ள் (எழுத்துக்கூட்டல், இைக் ணம் மற்றும் நிறுத்தக்குறியீடு)
ஆ ிய மூன்று எழுத்தறிவுப் பகுதி ளிலும், எண்ணறிைிலும் மொணை-மொணைிய து திறன் வளச் ரசொதிக்கும்
ரதசிய மதிப்பீரட NAPLAN என்பதொகும். 2008-ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்கைொரு ஆண்டும் ரம மொதத்தில்
NAPLAN மதிப்பீட்டு ரசொதவன வள அவனத்து மொநிை மற்றும் எல்வைப்பகுதி அ சு ளும் நடத்திைரு ின்றன.
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