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பெறுனர ் 

ஆரக்ாவ் ஆரம்ெெ் ெள்ளியின் 

மாணவரக்ளின் பெற்றறார ்

 

றம 2020 

ஆரம்ப பள்ளிகளில் 2020 மம 11 முதல் மீண்டும் பாடசாலலயில் கல்வி 

கற்றல் 

அன்புள்ள பெற்றறாரக்றள, 

றம 11, 2020 திங்கள் முதல், ஆரக்ாவ் பதாடக்கெ் ெள்ளிகளில் வகுெ்புகள் 

மீண்டும் ெள்ளி கட்டிடத்தில் நடடபெறும். ஃபெடரல் கவுன்சில் (Bundesrat) 

2020 ஏெ்ரல் 29 அன்று சுவிட்சரல்ாந்து முழுவதுக்கும் இதடன முடிவு 

பசய்துள்ளது. அறத றநரத்தில், அரசு பொது சுகாதார கூட்டாட்சி 

அலுவலகமானது (BAG) ெள்ளிகளில் ொதுகாெ்பு நடவடிக்டககளுக்கு முக்கிய 

அளவுருக்கடள அடமத்துள்ளது. பதாடலதூரக் கல்விக்கான கட்டம் றம 8 

ஆம் றததியுடன் முடிவடடகிறது. அதன் பின்னர,் உங்கள் பிள்டள 

மழடலயர ்ெள்ளி, பதாடக்கெ்ெள்ளி அல்லது உயரந்ிடலெ் ெள்ளிக்குச ்

பசல்லலாம். 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

ொடசாடலயில் கல்வி கற்பித்தடல மீண்டும் பதாடங்குவதற்கான 

ொதுகாெ்பு நடவடிக்டககள் BAG இன் அளவுருக்கடள அடிெ்ெடடயாகக் 

பகாண்டடவ, அடவ சுவிட்சரல்ாந்து அடனத்திற்கும் பொருந்தும். 

மாணவரக்ளுக்கு பதாடலதூர விதிகள் இல்டல என்று அடவகள் 

குறிெ்ொகச ்சுட்டிக்காட்டுகின்றன. குழந்டதகள் மற்றும் இளம் ெருவத்தினர ்

வகுெ்பு சங்கத்திலும், ெள்ளிக்கு பசல்லும் வழியிலும், இடடறவடள 

இடங்களிலும் சாதாரணமாக நடந்து பகாள்ளலாம்.  

ஆடகயால், ஆசிரியரக்டளத் பதாடரப்ு பகாள்ளும்றொது மாணவரக்ள் 

முடிந்தவடர குடறந்தெட்சம் இரண்டு மீட்டர ்தூரத்டத டவதத்ிருக்க 

றவண்டும். பெரியவரக்ளுக்கு பொருந்தும் இரண்டு மீட்டர ்தூர 

விதிகடளயும் ஆசிரியரக்ள் ஒருவருக்கு எதிராக ஒருவர ்கணக்கில் 

எடுத்துக்பகாள்ள றவண்டும். றமலும், ெள்ளி கட்டிடத்டதெ் ெயன்ெடுத்தும் 

அடனத்து மக்களும் சுகாதார விதிகடள கடடபிடிக்க றவண்டும் (டக, 

பொருள் மற்றும் றமற்ெரெ்பு சுகாதாரம், டககுலுக்க கூடாது றொன்றடவ).  

திரவ றசாெ்பு புட்டிகள் மற்றும் ஒரு முடற மட்டும் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய 

துண்டுகள் பகாண்ட டக கழுவும் பதாட்டி தவிர கூடுதலாக, டக 

சுகாதாரத்திற்காக ெல்றவறு வாய்ெ்புகள் (ெள்ளி நுடழவாயில், நூலகம் 

அல்லது மற்றடவ), கிருமிநாசினிகள் உட்ெட ெள்ளி கட்டிடதத்ில் கிடடக்கும். 
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இருெ்பினும், மாணவரக்ள் விதிவிலக்கான சந்தரெ்்ெங்களில் மட்டுறம 

கிருமிநாசினிகடளெ் ெயன்ெடுத்த றவண்டும். றமற்ெரெ்புகள், சுவிட்சுகள், 

ஜன்னல் மற்றும் கதவு தாழ்ெ்ொள்கள், ெடிக்கட்டுக் டகெ்பிடிக்கம்பிகள் 

மற்றும் கழிெ்ெடற உள்கட்டடமெ்பு மற்றும் டக கழுவும் பதாட்டி ஆகியடவ 

சரியான இடடபவளியில் சுத்தம் பசய்யெ்ெடுகின்றன. 

பாடங்கள், மதிப்பபண்கள் மற்றும் சான்றிதழ் 

ொடத்திட்டங்கள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய மணிறநர அட்டவடணகளுக்கு 

ஏற்ெ வகுெ்புகளில் ொடங்கள் மீண்டும் நடடபெறும். தற்றொடதய ெள்ளி 

ஆண்டின் வருடாந்திர மதிெ்பெண்கடளெ் பொறுதத்வடர, அதற்குள்ள 

ெள்ளி ஆண்டு பதாடக்கமான ஆகஸ்ட் 12, 2019 முதல் இருந்து மாரச் ்13, 2020 

வடர இருக்கும் சாதடன சாரந்்த ஆவணங்கள், மற்றும் ெள்ளியில் 

வழக்கமான ொடங்களிலிருந்து கிடட க்கெ்ெடும் றம 11 முதல் ெள்ளி ஆண்டு 

இறுதி வடர யுள்ள சாதடன சாரந்்த ஆவணங்கள் கணக்கில் 

எடுத்துக்பகாள்ளெ்ெடும். அடனதத்ு றமல்வகுெ்புக்குரிய உயரவ்ு 

சம்ெந்தமான முடிவுகளும் ஆண்டு சான்றிதழின் அடிெ்ெடடயில் 

எடுக்கெ்ெடுகின்றன. 

பராமரிப்பு சலுலக மற்றும் கூடுதலான தகவல்கள் 

ெள்ளிகளில் கற்பிதத்ல் மீண்டும் பதாடங்கெ்ெடுவதால், தற்காலிகமான 

குழந்டத ெராமரிெ்பு ஏற்ொடு றம 11 முதல் நிறுத்தெ்ெடும். 

பி ன்வரும் இடங்களில் அடிக்கடி றகட்கெ்ெடும் றகள்விகளுக்கான கூடுதல் 

தகவல்கடளயும் ெதில்கடளயும் நீங்கள் காணலாம்: 

அரசு பொதுசுகாதார கூட்டாட்சி அலுவலகம் (BAG): www.bag.admin.ch 

ஆரக்ாவ் கன்றடான்: www.ag.ch/coronavirus 

 

பதாடலதூரக் கற்றல் கட்டத்தில் உங்கள் குழந்டதடய ஆதரித்தடமக்கும், 

உங்கள் ெள்ளியுடன் நல்ல மற்றும் புரிந்துபகாள்ளும் ஒதத்ுடழெ்புக்கும் 

மிக்க நன்றி. அவ்வாறு தாங்கள் பசய்ததன் மூலம், குழந்டதகள் மற்றும் 

இடளஞரக்ளின் கல்வியில் அவரக்ள் அசாதாரண காலங்களில் கூட ஒரு 

முக்கிய ெங்களிெ்டெ பசய்கிறீரக்ள். 

 

 

அன்புடன் 

 

Alex Hürzeler, அரசு கவுன்சிலர் 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/coronavirus.jsp

