
நல்லகல் டன், ஆேராக் யத்ைதப்பா காப்பைதஉ ெசய்வ ம்க் யம்
ஆ ம.் பள்ளி லம்ாணவர அ்ல்ல ஆ ரியர க்ளே்நாய்வாய்ப்ப ம்நிகழ் ல்,
காதாரம ம்ற் மப்ா காப் நைட ைறகைளத ெ்தாடர்ந்

நைட ைறப்ப த் வ டன், ேகா ட-்19 காரணமாகப ந்ன் வைரய க்கப்பட்ட
வ காட்டல்கள்மற் மந்ைட ைறகைளநி வ அந்தஇரண்
ேதைவகைள ம் ர்த ெ்சய்வதற் க ம உ்த கரமாகஇ க் ம்.

எனேவ, தய ெசய் ன் வ மக் த் கைளக் த் க்ெகாள் ங்கள், இைவ
ஆர்காவெ்தாடக்கப்பள்ளி ல் 1 நவம்பர் 2021 தல ெ்சய க் வ ம:்

• ன் வபைவஅைனத் க ழ்ந்ைதகளம்ற் மஆ் ரியர்க க் ம்எல்லா
ேநரங்களி மெ்பா ந் ம்: அ கைளஅ ப க் மஎ்வ ம ப்ள்ளிக் ச்
ெசல்லமாட்டார்கள், அவர்க க் ச்ேசாதைனெசய்யப்படேவண் ம். 16
வய க் உட்பட்டநபர்க க ே்கா ட ப்ரிேசாதைனஇலவசமான .

• ேநாய உ் ெசய்யப்பட்டமாணவர்க ம், ஆ ரியர க் மக்ட்டாயமத்ங்கைளத்
தாங்கேளதனிைமப்ப த் க்ெகாண், அைதஉடன யாகப ப்ள்ளிக் த்
ெதரியப்ப த்தேவண் ம். அதன் ேகண் ெடனலெ்தாடர்கண் ட மை்மயம்
(CONTI) பா க்கப்பட்டவர்கைளத்ெதாடர் ெகாள் ம்.

• ஒ வ ப் லஒ்ேர வாரத் க் ளன்் அல்ல அ கமானவர க் க ே்நாய்
உ ப்ப த்தப்பட்டால், அந்தவ ப் லஉ்ள்ளஅைனத் மாணவர்க க் ம்
கட்டாயமஸ்் டே்சாதைனெசய்யப்படேவண் மஎ்ன் ேகண் ெடனல்
ம த் வச்ேசைவஆைண ற . மா ரிகள ே்சகரிப் பள்ளி ேலேய
நைடெப ம.் வ ைகதராதவர்களத்ாங்களாகேவபரிேசாதைன
ெசய் ெகாண் , அந்தச்ேசாதைன ன் ைவப ப்ள்ளிக் த்ெதரி க்க
ேவண் ம்.

• ன் அல்ல அ கமான ேநாய உ் ெசய்யப்பட்டவர க்ள்உள்ள
பா க்கப்பட்டவ ப் கள், கட்டாயமவ் ப் லப்ாடாமல இ் ப்ப டன், உடல்
ெதாடர்உள்ள ைளயாட் களில் 10 நாட்களப்ங்ெக க்காம ம்இ க்க
ேவண் ம். ேம ம,் ெதாடக்கபப்ள்ளிநிைல 5 தல ப்ா க்கப்பட்ட
வ ப் க க ,் உள்ளரங் ல்இந்தகக்ாலகட்டத் ல்பத் நாட்கள்கக்கவசம்
அணிவ கட்டாயமஆ் ம.் ெதாடக்கப்பள்ளிநிைல 4 வைர ள்ள
வ ப் க க இ்ண் டர்- ளாஸ் கற் த்தல்இ க்கா  (பல-்வ ப் த ை்றகள்
த ர.) வ ப் க் ம்பரிேசாதைனெசய்யப்ப ம்ேபாேமற்ெகாண் ம்
யா க் மே்நாய உ் ெசய்யப்பட ல்ைலஎனில,் இந்தஉடன
நடவ க்ைககளத்ாமத ன் லக் க்ெகாள்ளப்ப ம்.
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ெபற்ேறார்க க்கானதகவல்

ஆர்காவ்ெதாடக்கப்பள்ளி ல் 2021/22 ளிர்காலத் ல்ேகா ட-்19 ேநாையச்
சமாளித்தல்

ேகண் ெடனலம் த் வேசைவ
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• ேகண் ெடனலம் த் வேசைவஅல்ல  CONTI வழங் மஆ்ைணகள்
அைனவைர ம க்ட் ப்ப த் ம்.

ேம ள்ளஅைனத் நடவ க்ைககளின்ேநாக்கமான  (வ ப்-)
தனிைமப்ப த்த க்கானேதைவையக் ைறத் , மானவைரெதாந்தர
இல்லாமலப்ள்ளிெதாடர்வைதஅ ம ப்ப ஆ ம.் அேதசமயம,் ேநாய ெ்தாற்
மற் மே்கா ட-்19 ைவரஸ் ேம ம ப்ர வதற்கானஅபாயம் ைறவாகஇ க்க
ேவண் ம்.

ேம ம,் ம -பரிேசாதைன ல ப்ங்ெக ப்பதறஅ்ைனத் பப்ள்ளிக க் ம்
வாய்ப இ் க் ற . அைனத் க ழ்ந்ைதக மப்ங்ெக ப்பைதநாங்கள்
உ யாகப ப்ரிந் ைரக் ேறாம். பள்ளிச ழ்்நிைல லே்கா ட ்19 ைவரஸ்
பர வைதக் மானவைர த ப்பதற இ்ந்தஎளிைமயான, ஆனால் க் யமான
நடவ க்ைகக ஆ்தரவளிக்க ம்.

ேம ம் ரிவான தகவல்க க ,் தய ெசய் ன் வ மஇ்ைணய கவரிக்
வ ைக த க www.ag.ch/coronavirus-schulen.

இந்தஇலக் கைளநிைறேவற் வ லஉ்ங்க ைடயஉத ைய காதார
அ காரிக ம,் பள்ளிக மஉ்ண் ைம லஉ்ங்களஉ்த ையப ப்ாராட் வார்கள்.
க்கநன் !


