
 

பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படுவதற்கு முன்பு, 

பபற்றறோர்களுக்கோன அறிவுரைகள்   

 

பள்ளிக்குத் திரும்பச் பெல்வது பற்றி ஒவ்பவோருவருக்கும் பவவ்றவறு 

உணர்வுகள் இருக்கும். ெில பபற்றறோர்களும் குழந்ரதகளும் மகிழ்ச்ெியோக 

உணைலோம் – மற்றவர்கள் ெிறிது கவரலப்படலோம். அது வழக்கமோனது 

தோன். அரமதியோன றேர்மரறயோன அணுகுமுரறரயக் பகோண்டிருப்பது 

உங்கள் குழந்ரதயின் மீது தோக்கம் பெலுத்தி பபோருந்திக் பகோள்வதற்கும் 

ெோிபெய்து பகோள்வதற்கும் உதவும். மற்றவர்களுடன் தங்களின் 

எண்ணங்கரளயும் உணர்வுகரளயும் பகிர்ந்து பகோள்வது உதவியோக 

இருக்கும் என்பரத அவர்களுக்கு ேிரனவுபடுத்துங்கள்.  

அவர்கள் ஏறதோ ஒன்ரறப் பற்றி கவரலப்பட்டோல் அவர்களுக்கு 

உதவுவதற்கோக ஏதோவது ஒருவர் எப்றபோதும் இருப்போர் என்பரத 

அவர்களுக்கு ேிரனவுபடுத்துங்கள். 

பள்ளிக்குத் திரும்பச் பெல்வது பற்றிய றேர்மரறயோன விெயங்கரள 

அவர்களுக்கு ேிரனவுபடுத்துவதும் முக்கியமோகும் – எடுத்துக்கோட்டோக 

ேண்பர்கரள மீண்டும் ெந்திப்பது, வழரமயோன ேோரளக் பகோண்டிருப்பது 

மற்றும் பள்ளிச் பெயல்போடுகளில் ஈடுபடுவது றபோன்றரவ. 

ேல்ல வழரமகரளக் பகோண்டிருப்பது பள்ளிக்கு திரும்பச் பெல்வதுடன் 

பபோருந்திக் பகோள்வதற்கும் ெோிபெய்து பகோள்வதற்கும் உங்கள் 

குழந்ரதக்கு உதவும். ஆறைோக்கியமோன உணவு முரற, உடற்பயிற்ெி, 

ேண்பர்கரளத் பதோடர்பு பகோள்ளுதல் மற்றும் தூக்க வழரமகரளக் 

கரடப்பிடிக்க அவர்கரள ஊக்குவியுங்கள். 

ேமது பள்ளிகள் போதுகோப்போன மற்றும் ேிரலயோன வழியில் இயங்குவரத 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு பல றவரலகள் பெய்யப்பட்டுள்ளன.  



றகோவிட்-19க்கு எதிைோன றபோைோட்டத்தில் ேோம் பபரும் முன்றனற்றத்ரதக் 

கண்டுள்றளோம். ெமூகத்தின் பபரும் பகுதி மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது 

றமலும் ேோம் அனுபவிக்கும், ெோர்ந்திருக்கும் பல விெயங்கள் மீண்டும் 

ெோத்தியமோகியுள்ளன.  

அரனவரையும் போதுகோப்போக ரவப்பதற்கு பள்ளிகளில் பெயல்படுத்த 

றவண்டிய ேடவடிக்ரககரளப் பபோதுச் சுகோதோை அதிகோோிகள் கவனமோக 

வகுத்துள்ளனர்.  

 பள்ளிகளில் ேரடமுரறப்படுத்தப்பட்டுள்ள விதிமுரறகள் மற்றும் 

ேரடமுரறகரள அரனவரும் கவனமோகப் பின்பற்றும்றபோது, 

ரவைெிலிருந்து ேோம் அரனவரும் றமலும் ெிறப்போகப் 

போதுகோக்கப்படுறவோம் என அவர்கள் திருப்தியரடந்துள்ளனர்.  

ஒவ்பவோரு மோணவரும் ஊழியரும் அரனவரையும் போதுகோப்போக 

ரவப்பதற்கு கண்டிப்போகப் பின்பற்ற றவண்டிய இந்த விதிமுரறகள் 

மற்றும் ேரடமுரறகரள ேிரனவுபடுத்திக் பகோள்ளும்படி றகட்டுக் 

பகோள்ளப்படுகிறோர்கள். பள்ளி, இந்த வீடிறயோவில் வயதுக்குப் 

பபோருத்தமோன பதிப்புகரளயும் பிற கருவிகரளயும் பயன்படுத்தி 

இவற்ரற மோணவர்களுக்கு ேிரனவுபடுத்தும். 

முதல் மற்றும் முக்கியமோனது, றகோவிட்-19 அறிகுறிகளோன கோய்ச்ெல், 

இருமல், மூச்சுத்திணறல் அல்லது மூச்சுவிடுவதில் ெிைமம் அல்லது தங்கள் 

வோெரன அல்லது சுரவ உணர்வு இழப்பு அல்லது மோற்றம் 

றபோன்றவற்ரறக் பகோண்ட எவரும் பள்ளிக்கு வைக் கூடோது. சுய-

தனிரமப்படுத்தலுக்கோன எச்.எஸ்.ஈ -இன் வழிகோட்டுதல்கரளப் 

பின்பற்றி உங்கள் மருத்துவரைத் பதோரலறபெியில் அரழயுங்கள். 

பள்ளியில் இருக்கும்றபோது உடல்ேிரல ெோியில்லோததோக உணர்ந்தோல் 

உடனடியோக தங்கள் ஆெிோியோிடம் பதோிவிக்க றவண்டும் என்பரத 

மோணவர்கள் அறிந்துள்ளரத உறுதிப்படுத்துங்கள்.  

ெிறந்த ரக கழுவும் முரற மற்றும் சுகோதோைப் பழக்கங்கள் அரனத்து 

மோணவர்களுக்கும் முக்கியமோனதோகும். இருமுவரத அல்லது தும்முவரத 

மரறப்பதற்கு டிஸ்யூரவப் பயன்படுத்த அல்லது தங்களின் முழங்ரகயில் 

இருமுவதற்கு அல்லது தும்முவதற்கு உங்கள் குழந்ரத அறிந்துள்ளரத 

உறுதிப்படுத்திக் பகோள்ளுங்கள். 



ெீனியர் பிரைமோி மற்றும் றபோஸ்ட்-பிரைமோி ேிரலகளில், அரனவரும் 

ெமூக இரடபவளி ேரடமுரறகரளப் பின்பற்ற றவண்டும். 

பிரைமோி பள்ளிகளில், ெிறிய குழந்ரதகள் ெமூக இரடபவளிரயப் 

பின்பற்ற றவண்டியதில்ரல, ஆனோல் வகுப்பரறக்குள் ெிறு குழுக்களோக 

அவர்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்படுவோர்கள்.  

பள்ளியில் விடுவதும் திரும்ப அரழத்து பெல்வதும் பைபைப்போன றேைமோக 

இருக்கக்கூடும். எப்றபோது எங்கு பெல்வது என்பது குறித்த பள்ளியின் 

வழிகோட்டுதல்கரளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் ெமூக இரடபவளிரய 

உறுதிப்படுத்துங்கள். பின்பற்றுவதற்கு கடினமோக இருந்தோலும், பள்ளி 

றேைத்திற்கு முன்னும் பின்னும் ெந்தித்துப் றபசுவதற்கோக பபற்றறோர்கள் 

பள்ளியின் வோயில்களில் கூட்டம் றெைோமல் இருப்பது முக்கியமோகும். ெமூக 

இரடபவளிரயப் பைோமோிப்பது, மோஸ்க் அணிவது மற்றும் பள்ளியில் 

அதிக றேைம் இருப்பரதத் தவிர்ப்பது றபோன்றரவ உங்கள் குழந்ரதயின் 

பள்ளிரயத் பதோடர்ந்து இயங்க ரவக்க உதவும். 

அரனத்து பள்ளிகளின் ஊழியர்களும், றபோஸ்ட்-பிரைமோி ேிரல 

மோணவர்களும் முக மரறப்ரப பயன்படுத்த றவண்டும் 

ெோத்தியமோனது மற்றும் போதுகோப்போனது என்றோல் பள்ளிக்கு ேடந்து வை 

அல்லது மிதிவண்டியில் வை உங்கள் குழந்ரதரய ஊக்கப்படுத்துங்கள். 

குழந்ரதகள் பள்ளிப் றபருந்தில் ஓர் ஒதுக்கீடு பெய்யப்பட்ட 

இருக்ரகரயக் பகோண்டிருப்போர்கள், அதில் தோன் அவர்கள் அமை 

றவண்டும் றமலும் றபோஸ்ட்-பிரைமோி மோணவர்கள் றபருந்திற்கோக 

கோத்திருக்கும் றபோதும் றபருந்திற்குள் இருக்கும்றபோது முக மரறப்ரபப் 

பயன்படுத்த றவண்டும்.   

பெயல்போட்டில் உள்ள ேரடமுரறகரள ேிரனவுபடுத்துவதற்கோக பள்ளி 

குடும்பத்தினரை றேைடியோகத் பதோடர்பு பகோள்ளும். பள்ளிக்குத் திரும்பச் 

பெல்லும்றபோது எவற்ரற எதிர்போர்க்கலோம் என வீட்டில் ஒன்றிரணந்து 

உரையோடுங்கள்  .  

பதோரலேிரல கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் கோலகட்டங்களில் 

மோணவர்களின் கற்றல் போதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்பரத ஆெிோியர்கள் 

புோிந்துபகோள்கிறோர்கள், மற்றும் ஏறதனும் போதிப்புகரளச் ெோிபெய்வதற்கு 



மோணவர்களுடன் இரணந்து பணியோற்றுவோர்கள். 

குழந்ரதகள் போதுகோப்போக பள்ளிக்குச் பெல்வதில் பெயல்படுவதற்கோன 

பங்கு ேம் அரனவருக்கும் உள்ளது என்பரத ேிரனவில் பகோள்ளுங்கள். 

ேமது பள்ளியின் சூழரலப் போதுகோப்போக ரவப்பதற்கு பபோதுச் சுகோதோை 

அறிவுரைகரள ேீங்கள் பின்பற்றுவது முக்கியமோகும். 

றமலும் விவைங்களுக்கு gov.ie/backtoschool -ஐ போர்ரவயிடவும்  

 


