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கண்ேடான் வ�ட்��ள்ள (Canton of Vaud) 
ெபற்ேறாரக்ள் மற்�ம் கல்� 
நி�ணரக்�க்கான தகவல் - ெகாேரானா 
ைவரஸ் (ேகா�ட் -19) 
 
தகவல் ��ப்�ப்� 
கல்� நி�வனங்கள், பள்ளிகள் மற்�ம் ����ப்� பராமரிப்� 
நி�வனங்கள் பாலர ்கல்� மற்�ம் பாடத்�ட்டம் சாராத 
�னப்பராமரிப்�  ைமயங்க�க்� அரப்்பணிக்கப்பட்ட இந்த  
 
வைலப்பக்கம் �ழ்நிைல�ன் பரிணாமத்�ற்� ஏற்ப 
��ப்�க்கப்ப��ற�.  

ேம 1 ஆம் ேத� மாைல 6:00 மணி ப�ப்� 

கல்� நி�வனங்கள் ஏன் �டப்பட்�ள்ளன? 
வளரந்்� வ�ம் �ழ்நிைலைய எ�ரெ்காண்�, வ�ட் (Canton Vaud) 
மண்டலமான�, ெபடரல் க�ன்��டன் கலந்தாேலா�த்�, ஆபத்�ல் 
உள்ளவரக்ைள  மற்�ம் 65 வய�ற்� ேமற்பட்டவரக்ைள  
பா�காப்பதற்கான ���லக்கான �ன்ேனா��ல்லாத 
நடவ�க்ைககைள எ�க்க�ம், மற்�ம் �காதார அைமப்ைப 
ஆதரிக்க�ம்  ��� ெசய்�ள்ள�. மாரச் ்16 �ங்கட்�ழைம 
நிலவரப்ப�, கட்டாய கல்� நிைலயங்கள் மற்�ம் ேமல�க கல்� 
கல்�ரி மாணவரக்ள் மற்�ம் ஆ�ரியரக்ள் இனி தங்கள் கல்� 
நிைலயங்க�க்� ெசல்லாமல் �ட்�ேலேய தங்� ைவரஸ் பர�வைத 
எ�ரத்�்ப் ேபாரா�தல் ேவண்�ம். �ட்ட�டப்பட்ட நாட்களில் ப�ற்� 
ெப�பவரக்�க்�ம் இ� ெபா�ந்�ம். ��ந்தவைர பலர ்�ட்�ல் 
தங்�வ� �க�ம் �க்�யம். �காதார அைமப்ைப ஆதரிப்பதற்காக, 
ஒவ்ெவா� கட்டாய பள்ளி நி�வனத்��ம் காைல 7:00 மணி �தல் 
மாைல 6:30 மணி வைர பள்ளி ேஹாஸ்�ங் ேசைவ வழங்கப்ப�ம். 

 

ப�ப்�கள் ெதாட�மா? 
ஆம், ஆனால் �ரத்���ந்�. அவரக்ள் ேம 11 ஆம் ேத� �ண்�ம் 
வ�ப்�கைள ெதாடங்�வாரக்ள். 
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ேம�ம் �வரங்கள்: 

• Décision n° 166 :(�ரப்்� எண் 166: « Dispositions de mise en œuvre de 
l'enseignement à distance dans l'enseignement obligatoire (COVID 19) » du 
24 mars 2020 (PDF, 151 Ko)மாரச் ்24, 2020 இன் “ கட்டாய பள்ளிப் 
ப�ப்�ல் ெதாைல�ரக் கல்�ைய (COVID 19) 
ெசயல்ப�த்�வதற்கான ஏற்பா�கள்”)(PDF, 151Ko) 

• Arrêté du 23 mars 2020 sur les mesures d'accompagnement dans le domaine 
de l'enseignement obligatoire visant à atténuer les conséquences des 
mesures prises pour lutter contre le coronavirus (COVID 19) (PDF, 31 
Ko)(ெகாேரானா ைவரைஸ எ�ரத்்�ப் ேபாரா�வதற்� 
எ�க்கப்பட்ட நடவ�க்ைககளின் �ைள�கைளத் தணிக்�ம் 
ேநாக்�ல் கட்டாயக் கல்�த ்�ைற�ல் வ�ம் நடவ�க்ைககள் 
��த்� மாரச் ்23, 2020 ஆைண (COVID 19) (PDF, 31 Ko) 

பள்ளி ேஹாஸ்�ங்(இடவச�) ேசைவ எவ்வா� 
ெசயல்ப��ற�? 
அ�கபட்சம் 9 மாணவரக்ளின் வ�ப்�களில் இ�த்தல் மற்�ம் OFSP 
(ெபா� �காதார �ட்டாட்� அ�வலகம்) �ன்  �காதார ��க�க்� 
கண்�ப்பாக இணங்�தல். இந்த நி�வனங்கள் �ரவ ேசாப்�, 
ெசலவ�ப்� ைக �ண்�கள் மற்�ம் ேதைவப்பட்டால், ைஹட்ேரா-
ஆல்கஹால் கைரசல்கள் வழங்கப்ப��ன்றன. பாடெந� 
கட்டைமப்�க�டன் ஒ�ங்�ைணப்� நைடெப��ற�. பள்ளி 
���ைற நாட்களில் இந்த ேஹாஸ்�ங்(இடவச�) ேசைவ 
வழங்கப்ப�ம். 

 

பள்ளி மாணவரக்ைள தங்கைவக்�ம் ேசைவயால் 
பா�க்கப்பட்ட ெபற்ேறார ்யார?் 
மாரச் ்17, 2020 அன்� நைட�ைறக்� வந்த ெபடரல் க�ன்�ல் கட்டைள 
(கட்டைள 2 COVID-19, சட்டப்�ரி�  5 ஆம் பத்�யான� 3) ேநாய் 
பர�வைத �ைர�ல் த�க்க, �க�ம் பா�க்கப்படக்��யவரக்ைளப் 
பா�காக்க�ம்  மற்�ம் நம் �காதார அைமப்�ன் சரிைவத ்த�ரக்்க 
எல்லாவற்ைற�ம் ெசய்ய�ம், ��ய நடவ�க்ைககைள அம�க்� 
ெகாண்� வரப்ப��ன்ற�. 

�ல ெதா�ல் வல்�நரக்ள் ெதாடரந்்� தங்கள் பணி�டத்�ற்�ச ்
ெசல்ல ேவண்���க்�ம். �தலாளிகள் வழங்�ம் ெதாைல�ர ேவைல 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
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�ர�்கள் அல்ல� ெதா�ல்�ைற அல்லா�ட்டால் தனிப்பட்ட �ழ�ல் 
தங்கைவக்�ம் �ர�்கள் தங்கள் �ழந்ைதக�க்� �ன்�ரிைமயாக 
அளிக்கப்பட ேவண்�ம். இ� சாத்�ய�ல்லாதேபா�, ஒ� தனியார ்
�னப்பராமரிப்� �ர�்��ந்� ெபற்ேறாரக்ள் பயனைடய 
��யாத �ழந்ைதக�க்� பள்ளி ேபார்�ங் ேசைவ �ைடக்�ற�. 
��ப்பாக ஆபத்�ல் இ�க்�ம் நபரக்�க்� இந்த கடைமைய 
ஒப்பைடக்க ��யா�. ேசைவ ெபற்ேறா�க்�, ��ப்பாக 
�ழ்க்கண்டவற்�ல்   சம்பந்தப்பட்டவரக் �க்� �ைடக்�ற�: 

•  �காதார அைமப்�களின் பணியாளரக்ள்; 
•  �ைற ஊ�யரக்ள்,  உள்ேள அைழக்கப்பட்ட பா�காப்�ப் 

பணியாளரக்ள் மற்�ம் அத்�யாவ�ய மாநில பணிகைளச ்
ெசய்யத் ேதைவயான ஊ�யரக்ள்; 

•  உண� மற்�ம் அ�ப்பைட ேதைவகைள வணிகங்க�க்� 
அளிக்க ேதைவப்பட்ட மற்�ம் அைழக்கப்பட்ட ஊ�யரக்ள்; 

•   பள்ளி ேஹாஸ்�ங் ( இடவச�)  ேசைவைய வழங்�ம் 
ஊ�யரக்ள். 

இந்த ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் �ழந்ைதகைள அவரக்ள் கல்� கற்�ம் 
ஸ்தாபனத்�ன் ெசயலகத்�ற்� எ�த�்ச ்ெசல்ல ேவண்�யதன் 
அவ�யத்ைத அ��க்க ேவண்�ம். ஒவ்ெவா� �ழந்ைத�ம் தங்கள் 
ம�ய உணைவ பாரச்லாக தங்க�டன் எ�த�்ச ்ெசல்ல ேவண்�ம். 

ேம�ம் �வரங்கள்: 

• Décision n° 167 :(�ரப்்� எண் 167: « Dispositions de mise en œuvre du 
service d’accueil scolaire (SAS) (COVID 19) »"பள்ளி ேஹாஸ்�ங் 
ேசைவைய (SAS) ெசயல்ப�த்�வதற்கான ஏற்பா�கள் (COVID 
19)”(PDF, 139, Ko) 

• Service d'accueil scolaire (PDF, 168 Ko) 

வ�ட் (Vaud) கல்� ஸ்தாபனங்களில் எவ்வாறாக 
நடந்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் ? 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
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அ�ப்பைட ஆேலாசைனகள் அைனத�் மாணவரக்�க்�ம், ப�ற்� 
இடங்களில் பள்ளி ேஹாஸ்�ங் (இடவச�) ேசைவைய பற்� உ�� 
ெசய்�ம் ேநாக்கதே்தா�, அைனத�் ஊ�யரக்�க்�ம் 
நிைன�ட்டப்ப��ன்றன மற்�ம் அைனத்� நி�வனங்களி�ம் OFSP 
(ெபா� �காதார �ட்டாட்� அ�வலகம்) �ன்  அ�காரப்�ரவ் 
�வெராட்� �லம் நன்� �லப்ப�ம் ப� காட்டப்ப��ன்றன, அதாவ� : 

•  ேசாப்� மற்�ம் தண்ணீரில் உங்கள் ைககைள தவறாமல் 
மற்�ம் �ற்��மாக க�வ ேவண்�ய� அவ�யம்; 

•  ைக  ��க்�தல்கள் த�ரக்்கப்பட ேவண்�ம்; 
•  ஒ�வ�க்ெகா�வர ்இைடேய உள்ள 

இைடெவளிதெ்தாைலைவ ேப�தல் அவ�யம் / ெந�ங்�ய 
உடல் ெதாடரை்பத ்த�ரக்்க�ம்; 

https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/04/BAG_Plakat_CoVi_MaskeTragen_A3_297x420_e.pdf
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•           இைடெவளிதெ்தாைலைவ ம�க்க ��யா�ட்டால்   
ெபரியவரக்ள் அல்ல� ஆ�ரியரக்ள் �க�� அணிவ� 
சாத்�யமா�ம்; 

•  நீங்கள் ஒ� ைகக்�ட்ைட அல்ல� உங்கள் �ழங்ைக�ன் 
வைள�ல் இ�ம மற்�ம் �ம்ம ேவண்�ம்; 

• • அ���கள் ஏேத�ம் (காய்சச்ல் மற்�ம் இ�மல்) 
இ�ந்தால், சம்பந்தப்பட்ட வய�வந்ேதார ்அல்ல� �ழந்ைத 
�ட்�ல் தங்க ேவண்�ம். அ���கள் ேமாசமைடந்தால், அவர ்
தன� ம�த்�வைரத் ெதாடர�்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

ேநாய்வாய்ப்பட்ட நபர ்��ைமயாக �ணமைடந்த �ன்னேர 
(காய்சச்ல், காய்சச்ல் மற்�ம் இ�மல் அ���கள் நீங்�  24 மணி 
ேநரத்�ற்�ப் �ற�) பள்ளி ேஹாஸ்�ங் ( இடவச�)  ேசைவக்�த ்
��ம்ப அ�ம��ண்�. பரிேசாதைன�ன் ���கள் 
ேநரம்ைறயானைவயானால், கன்ேடானல் ம�த்�வரிடத்�ல் 
அ�கமாக ேகட்கப்பட்ட ேகள்�கைள (FAQ) பாரக்்க�ம் 

Site dédié aux conseils et au téléchargement de l’affiche « Nouveau coronavirus : 
voici comment nous protéger » ("��ய ெகாேரானா ைவரஸ்: நம்ைமப் 
பா�காத்�க் ெகாள்வ� எப்ப�" என்ற �வெராட்��ன் ஆேலாசைன 
மற்�ம் ப��றக்கத்�ற்காக அரப்்பணிக்கப்பட்ட தளம்) 

ேம 11 அன்� மாணவரக்ள் கட்டாய பள்ளிக்� ��ம்�வ� 
ஏன் கட்டாயமா�ம்? 
வ�ப்பைற�ல் கற்�த்தைல �ண்�ம் ெதாடங்க ெபடரல் க�ன்�ல் 
ஏப்ரல் 29 அன்� பசை்ச ெகா� காட்��ட்ட�. கல்�த்�ைறக்� இ� 
ஒ� நல்ல ெசய்�. எனி�ம், இவ்வாறாக ��ம்�வ� �க�ம் 
 
க�ைமயான �காதார நடவ�க்ைககைள ம�ப்பைதத் த�ர �டாத 
காரியம். ஆேராக்�யம் நம� �ன்�ரிைமயாக உள்ள�. 

OFSP (ெபா� �காதாரத்�ன் ��ஸ் �ட்டாட்� அ�வலகம்)�ன் 
பா�காப்�த ்�ட்டம் �ழந்ைதகள் ெபரியவரக்ைள �ட �கக் 
�ைறவாகேவ ேநாய்வாய்ப்ப��ன்றனர,் அவரக்�க்�  �ைறவான 
�ல அ���கேள  உள்ளன, மற்�ம் ேநாய் அவரக்�க்� 
�தமாகத்தான் உள்ள�, என்� அ��க்�ற�. ைவரஸ் பர�வ�ல் 
அவரக்ள் �ட்டத்தட்ட எந்தப் பங்ைக�ம் வ�க்க�ல்ைல. 

ேம�ம் �வரங்கள்: 

https://ofsp-coronavirus.ch/
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• Décision n° 170 "Dispositions d’application des mesures sanitaires et 
organisationnelles dans le cadre de la reprise progressive de l’enseignement 
présentiel (Plan de protection cantonal - COVID-19)" (PDF, 173 Ko) ��� n ° 
170 "வ�ப்பைற கற்�தத்ல் ப�ப்ப�யாக �ண்�ம் ெதாடங்�ம் �ழ�ல் 
�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த�்வதற்கான 
ஏற்பா�கள் (கன்ேடானல் பா�காப்�த் �ட்டம் - COVID-19)" (PDF, 173 KB) 

வ�ப்�ற்� ��ம்�வ� யா�க்�? 
வ�ப்�ற்� ��ம்� ெசல்வ� ச�க உற�கைள �ண்�ம் உ�வாக்க, 
அவரக்�ைடய வ�ப்�, அவரக்�ைடய வ�ப்� ேதாழரக்ள், 
ஆ�ேயாைர �ண்� கண்�ெகாள்ள ஆ�ரிய�டனான தங்கள்  உற� 
மற்�ம் பள்ளி அைமப்� ஆ�யவற்ைறக் கண்ட�ய அவரக்ைள 
அ�ம�க்�ற�. இ� ஒ� ��ப்�ட்ட சமத்�வ வாய்ப்ைப 
�ட்ெட�ப்பைத சாத்�யமாக்��ற�, ஏெனனில் ெதாைல�ரக் 
கல்��ல், ���ைற காலங்கைளப் ேபாலேவ, �றன்கள், க��கள் 
மற்�ம் ேமற்பாரை்வ ஆ�யவற்���ந்�  
பயனைடயக்��யவரக்�க்�ம் இவற்ைற �ைறவாக 
ெகாண்டவரக்�க்��ைடேய சமத்�வ�ன்ைமைய அ�கரிக்�ம்.  

இவ்வா� வ�ப்�ற்� ��ம்�வதால் வ�ப்�ல் இந்த ��க்�ட்டால் 
அ�கம் பா�க்கப்பட்ட மாணவரக்ைள அைடயாளம் கண்� ெகாண்�  
அவரக்ேளா� பணியாற்ற�ம் ���ம். பள்ளி பாடத்�ட்டத்�ன் 
எஞ்�ய ப��க�க்� �க்�யமான அ�ைவ ஒ�ங்�ைணப்பதற்�ம் 
இந்த �ட்டம் நன்� �ந்�க்கப்பட்�ள்ள�, ேம�ம் இ� 2020-2021 பள்ளி 
ஆண்�க்�த ்தயாராவதற்� �ைறக்� உத��ற�. 

ேம�ம் �வரங்கள்: 

• Lettre aux parents et aux élèves - 30 avril 2020 (PDF, 133 Ko) (ெபற்ேறார ்
மற்�ம் மாணவரக்�க்� எ��ய க�தம் - ஏப்ரல் 30, 2020 (PDF, 133 KB)) 

வ�ப்�ற்� ��ம்�வ� எவ்வா� நிகழ்�ற�? 
�தல் இரண்� காலவட்டங்க�க்� (1-8 �) ேம 11 �ங்கள் �தல் ேம 20 
�தன்�ழைம வைர (அெசன்ஷன் வைர) ப�ப்ப�யாக அைர ேநர 
வ�ப்�கள் �ண்�ம் ெதாடங்��றன. அெசன்ஷ�க்�ப் �ற�, ேம 25 
�ங்கள் �தல் 1 � �தல் 8 � வைர �ண்�ம் �� வ�ப்�ககள்  
ெதாடங்��ன்றன. 

3 வ� காலவட்டக்� (9-11 �), ��ம்ப ஆரம்�ப்ப� �ன்� 
வாரங்க�க்� (�ங்கள் ேம 11-ெவள்ளிக்�ழைம ேம 29) அைர ேநர 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/30042020_lettre_CA-RepriseEcole-Par.pdf
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வ�ப்பாக நைடெப��ற�. ஜூன் 1 �ங்கள் �தல் �� ேநர 
வ�ப்�க�க்� ெசல்ல, நிைலைம ம�ப்�� ெசய்யப்ப�ம். 

ேம 11 �தல் மாணவரக்ள் மற்�ம் ப�ற்� வல்�நரக்ள் 
என்ன �காதார ��கைள கைட��க்க ேவண்�ம்? 

• காைல��ம் �ற்பக��ம் இைடேவைள���ந்� ��ம்�ய 
�ன்ன�ம்,  அவரக்ள் பள்ளிக்� வ�ம்ேபா�ம் ைககைள க�வ 
ேவண்�ம்.  ைக க��ம் ெதாட்� இல்ைல என்றால், ஒ� வய� 
வந்தவரின் ேமற்பாரை்வ�ன் �ழ் ைஹட்ேரா-ஆல்கஹால் 
கைரசைலப் பயன்ப�த்தலாம்; 

• நீங்கள் ஒ� ைகக்�ட்ைட அல்ல� உங்கள் �ழங்ைக�ன் 
வைள�ல் இ�ம மற்�ம் �ம்ம ேவண்�ம்; 

• �ழந்ைதக�ம் ெபரியவரக்�ம் தங்க�க்� இைட�ல் 2 �ட்டர ்
�ரத்ைத அவரக்�க்�ைட�ல் ெபரியவரக்�ம் இ�ந்தா�ம் 
�ட ேப�தல் ேவண்�ம். ம��றம், �ழந்ைதக�க்� இைட�ல் 
�ைறந்தபட்ச �ரத்�ற்� எந்த ���ைற�ம் இல்ைல, 
இ�ப்��ம் அவரக்�க்� இைடேயயான உடல் ெதாடரை்பக் 
கட்�ப்ப�த்த ேவண்�ம்: ைக��க்�வைதத் த�ரப்்பதன் �லம், 
ஆனால் உதாரணமாக �ழங்ைககளால்  ேலசாக ஒ� " தட்�" 
தட்�வதன் �லம்; �த்த�டாமல் இ�ப்பதன் �லம்; உடற் 
ெதாடர�் இல்லாமல் �ைளயாட்�கள் மற்�ம் 
உடற்ப�ற்�கைள ஆதர�செ்சயதல் �லம். 

ேம�ம் �வரங்கள்: 

• Décision n° 170 "Dispositions d’application des mesures sanitaires et 
organisationnelles dans le cadre de la reprise progressive de l’enseignement 
présentiel (Plan de protection cantonal - COVID-19)" (PDF, 173 Ko)��� n ° 
170 "வ�ப்பைற கற்�தத்ல் ப�ப்ப�யாக �ண்�ம் ெதாடங்�ம் �ழ�ல் 
�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த�்வதற்கான 
ஏற்பா�கள் (கன்ேடானல் பா�காப்�த் �ட்டம் - COVID-19)" (PDF, 173 KB) 

ேம 11 இ��ந்� ப�ற்� நி�ணரக்ைளப் பா�காக்க 
என்ன நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்ப��ன்றன? 

• பள்ளி ெசயலகங்களின் க�ண்டரக்ளி�ம் ��எல்எஸ்  -SLPP-  
�ராந்�ய ெசயலகங்களி�ம் எளி�ற் �லப்ப��ற வைகயான 
�ளாஸ்�க் ேபனல்கள் நி�வப்பட்�ள்ளன; 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
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• ஆ�ரியர ்அைறகளில் ெபரியவரக்�க்� இைடேய 2 �ட்டர ்
�ரத்ைத  பராமரிக்க பணி�டங்கள் அைமக்கப்பட்�ள்ளன. 
வ�ைகைய நாங்கள் மா� மா� வ��ற மா�ரி 
அைமத்�ள்ேளாம் ; 

• ��ப்�ட்ட �ழ்நிைலக�க்� அல்ல� ேகாரிக்ைக�ன் ேபரில் 
�க��கள் �ைடக்�ன்றன; 

• �ப்ைப ெதாட்�கள் ஒ� நாைளக்� ஒ� �ைற கா� ெசய்யப் 
ப�ம், எ��ம் �� இல்லாமல் �டப்படா�,  ஒ� எளிய அட்ைட 
ெபட்� அல்ல� �ளாஸ்�க் ைப மட்�ேம உங்களிடம் 
இ�ந்தா�ம் �ட. 

• ஆவணங்கைள �நிேயா�ப்ப� ஆ�ரியரக்�க்� ப�லாக 
மாணவரக்ளால் ெசய்யப்பட ேவண்�ம்; 

• ெபரியவரக்�க்�ம் �ழந்ைதக�க்�ம் இைட�ல் உணைவப் 
ப�ரக்�டா�. 

ேம 11 �தல், இைடெவளி மற்�ம் வ�ப்� ��ந்த�டன் 
என்ன நிபந்தைனகளின் �ழ் நிகழ்�கள் 
நைடெப��ன்றன? 
1P �தல் 8P வைர: ெபரிய �ட்டங்கைளத ்த�ரப்்பதற்� இைடெவளி 
ேநரங்க�ம் மா� மா� நைடெப��ற�. 

9 எஸ் �தல் 11 எஸ் வைர: மாணவரக்ள் ஒேர ேநரத்�ல் ெவளிேய�, 
���யல் ரீ�யாக �ற்றத்�ல் அங்��ங்�ம் காணப்ப��றாரக்ள். 
அவரக்ள் தங்கள் �� / வ�ப்�ற்� ஒ�க்கப்பட்ட மண்டலத்�ன்  
�ற்றத்�ைத �ட்� ெவளிேயறக்�டா�. 

பாடங்களின் ���ல், அைனத்� மாணவரக்�ம் உடன�யாக 
�டப்பட்ட �ைளயாட்� ைமதானதை்த �ட்� ெவளிேய��றாரக்ள். 
அவரக்ைள அைழத்�ச ்ெசல்ல வ�ம் ெபற்ேறாரக்ள் பள்ளிையச ்�ற்� 
��வைதத் த�ரக்்க ேவண்�ம். 

வ�ப்பைறகளில் மற்�ம் கட்�டங்களில்  ��� நீக்கம் 
ெசய்யப்ப�மா? 
ஆ�ரியரக்ள் அைற�ல் வளாகங்களில், ேமற்பரப்�களில், ேமைசகள் 
ேமல், கத�களின் அல்ல� ஜன்னல்களின் ைகப்��களில், ப�க்கட்�க் 
ைகப்��க்கம்�களில், �காதார  மற்�ம் ெபா�வான 
உபகரணங்க�க்� ஒ� நாைளக்� இரண்� �ைறயாவ� வ�ப்�க 
ளில் ேம 11 �தல் ��� நீக்கம் ெசய்யப்ப��ற�. க�வேவா அல்ல� 



Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture   
  
  
 
 
 

01.05.2020 - மாைல 6:00 மணி. 

��� நீக்கம் ெசய்யேவா ��யாத உபகரணங்கள் 
அகற்றப்ப��ன்றன (ெமத்ைதகள், தைர�ரிப்�கள், �ல �ணி 
�ைளயாட்�ெபா�ட்கள் ேபான்றைவ). 

��தலாக, ெசயலகங்கள், ஆ�ரியரக்ள் அைறகள், �லகங்கள் 
மற்�ம் �ற ெபா� இடங்கள் அல்ல� ெபா�வான ப��களின் 
�ைழவா��ல் �றப்� ைக �காதார நிைலயங்கள் 
நி�வப்பட்�ள்ளன. ஸ்தாபனத்�ல் ேபா�மான ைக க��ம் ெதாட்� 
இல்ைல என்றால், ஒ� வய� வந்தவரின் ேமற்பாரை்வ�ன் �ழ், 
மாணவரக்ள்  ைஹட்ேரா-ஆல்கஹால் கைரசைலப் பயன்ப�தத்லாம். 

இந்த நடவ�க்ைககள் அைனத்ைத�ம் யார ்
கட்�ப்ப�த்��றாரக்ள்? 
மாணவர ்தைலவரக்ள் அல்ல� கன்ேடானல் ம�த்�வரின் 
அ�காரத்�ன் �ழ், அைனத்� �காதார நடவ�க்ைககைள�ம் 
சரிபாரப்்பதற்� பள்ளி நிரவ்ா�கள் ெபா�ப்ேபற்�றாரக்ள். 

ேம 11 இ��ந்� �ற்�ண்�சச்ாைலகள், பள்ளி 
உணவகங்கள் மற்�ம் ேமற்பாரை்வ�டப்பட்ட �ட்�ல் 
எ�தேவண்�ய பாடேவைல ெசய்யப்ப�ம்  அைறகள் 
�றக்கப்ப�மா? 
அைவ �றக்கப்பட்��க்�ம், ஆனால் 9 ஆம் வ�ப்� மாணவரக்ள் 
��ப்�ட்ட �காதார ��கைள ம�க்க ேவண்�ம்: எ�த�்க்காட்டாக, 
வ�ப்பைறக்� ��க்களாகச ்ெசல்வ�, அேத ேநரத்�ல் அல்ல. 
ேமற்பாரை்வ�டப்பட்ட �ட்�ப்பாடம் �ண்�ம் ெதாடங்��ற� 
மற்�ம் பள்ளி�ன் அேத �காதாரம் மற்�ம் �ரமாக இ�க்கேவண்�ம் 
என்ற ���ைறக�க்� உட்பட்ட�. 

ேம 11 �தல் பள்ளி ேபாக்�வரத்� வழக்கம் ேபால் 
நடக்�மா? 
பள்ளி ேபாக்�வரத�் ேம 11 அன்� �ண்�ம் அம�க்� வ�ம் என்� 
எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�. ேபாக்�வரத்�ன் ேபா� பயன்ப�த்த 
ேவண்�ய �காதார ���ைறகள் சம்பந்தப்பட்ட ெசயற்களத்�ல் 
உள்ள ெசயலாற்�பவரக்ளால் ��ப்�டப்ப�ம். 

ஒ� வ�ப்�ல் ஒ� நப�க்� (மாணவர ்அல்ல� ஆ�ரியர)் 
அ���கள் இ�ந்தால் ேம 11 இ��ந்� என்ன ெசய்வ�? 
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இ�மல் (ெபா�வாக வறட்� ), ெதாண்ைட வ�, �ச�்த ்�ணறல், 
காய்சச்ல், காய்சச்ல்  ேபான்ற உணர�், தைச வ�, ��ெரன வாசைன 
மற்�ம் / அல்ல� �ைவ இழப்�, தைலவ�, இைரப்ைப �டல் 
ஆ�யவற்�ல் ேநா�ன் அ���கள், இைம�ைணப் படலத்�ன் 
அழற்� அல்ல� சளி இ�க்�ேமயானால், மாணவர:் 

• வ�ப்���ந்� ெவளிேயற ேவண்�ம் ; 
• �க��ையப் ெப��றார ்; 
• அவர� ெபற்ேறா�க்காக காத்��க்�றார ்அல்ல� �ட்�ற்� 

��ம்ப ெசல்�றார ் (அவர� வயைதப் ெபா�த்�); 
• ெபற்ேறார ்�ழந்ைத ம�த்�வர ்அல்ல� ேகன்டன் ஹாட்ைலைன 

ெதாடர�் ெகாள்�றாரக்ள் 

பள்ளி ஆ�ரியர:் 

• வ�ப்���ந்� ெவளிேயற ேவண்�ம் ; 
• �க��ையப் ெப��றார ்; 
• �� ��ம்��றார;் 
• அவர� ம�த்�வர ்அல்ல� ேகன்டன் ஹாட்ைலைனத ்ெதாடர�் 

ெகாள்�றார.் 

என� பள்ளி ஆண்� எவ்வா� ம�ப்�டப்ப�ம்? 
ேம�ம் ம�ப்ெபண்கள் இல்ைல. வ�ட்  பள்ளி (L’école vaudoise ) 
�காதார நடவ�க்ைககளில் உ��யாக உள்ள�, ஆனால் பாடம் 
கற்�த்தல் மற்�ம் பள்ளி பாடத்�ட்டத்�ன் அ�ப்பைட�ல் பரந்த 
உள்ள�ைடய�. பத� உயர�், ேநாக்�நிைல, ம��ரைமப்� மற்�ம் 
சான்�தழ் ஆ�யவற்�க்கான நிபந்தைனகள் தளரத்்தப்பட்�ள்ளன. 4P 
இ��ந்�  5P க்�,  6P இ��ந்�  7P  க்�, 8P இ��ந்�  9S க்�, 9S 
இ��ந்�  10S க்� வைர�லான மாணவரக்ளின் ேமல்வ�ப்�க்�ரிய 
உயர�்க்காக, ேம�ம் 10S இ��ந்� 11S க்� சான்�தழ் ெபற: 

• �தல் ெசமஸ்ட�க்கான சராசரிகள் மாரச் ்13 ஆம் ேத��டன் 
ஒப்�டப்ப��ன்றன, மாணவ�க்� �க�ம் சாதகமான 
ஒட்�ெமாத்த நிைலைம தக்கைவக்கப்ப��ற�; 

• எல்லா “பாரட்ர ்ைலன் “ (சராசரி ம�ப்ெபண்கள் இல்லாத 
மாணவர)், மாணவர ்தன� ப�ப்� ஆண்�ல் ெவற்� ெப��றார;் 

• ேதால்��ற்ற �ழ்நிைலகளில், ஒட்�ெமாத்த �ழ்நிைலைய 
ப�ப்பாய்� ெசய்வதன் �ல�ம், 
ைகயகப்ப�த்தப்பட்ட���ந்� மாணவரின் நடத்ைதைய 
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கணக்�ல் எ�த்�க்ெகாள்வதன் �ல�ம் ெசயலாட்�க் 
���னரக்ள் ��ைவ எ�க்க ���ம். 

VP அல்ல� VG ஆ�யவற்ைற ேநாக்காக உள்ளவரக்ள்  இல் 
ேநாக்�நிைலக்�, பாரட்ர ்ைலன் ேநர�் அல்ல� �வாதம் இல்ைல. 
ஆனால் அேத ேவைள�ல் நிைலைமகள் அைனத்�ம் ஒேர 
மா�ரியான தளரவ்ாக்க பட்�ள்ளன, ஏெனனில் இங்� ��மானவைர  
மாணவ�க்� �க�ம் சாதகமான சராசரிைய, மாரச் ்13 அல்ல� 1 வ� 
ெசமஸ்ட�க்�  ைவத்��க்�ேறாம். 

ேம�ம் �வரங்கள்: 

• Décision n° 171 :(�ரப்்� எண் 171: « Dispositions pour les élèves de l’école 
obligatoire, réglant les modalités exceptionnelles pour la promotion, 
l’orientation, la réorientation, la certification et l’admission en classe de 
raccordement et aux écoles de culture générale et de commerce des 
gymnases ou de maturité professionnelle (COVID-19) » (PDF, 150 Ko)  
"கட்டாயப் பள்ளி�ன் மாணவரக்�க்கான  �ன்ேனற்பா� ெசய்தல், 
வ�ப்�கைள இைணப்பதற்கான மற்�ம் ேமல்வ�ப்�க்�ரிய 
உயர�்க்காக,, ேநாக்�நிைல (orientation), ம��ரைமப்�, சான்�தழ் 
மற்�ம் ேசரக்்ைகக்கான ெபா�நிைல��ய �ைறகைள 
ஒ�ங்�ப�த்�தல் மற்�ம் ெபா� மற்�ம்  வரத்த்கம் கற்�க்�ம்  
பள்ளிகள், உடற்ப�ற்�க் �டங்கள் அல்ல� ெதா�ற் கல்� 
ஆ�யவற்�ல்  அ�ம�த்தல் (COVID-19) ”(PDF, 150 KB) 

11 ஆம் வ�ப்� பள்ளிைய �ட்� ெவளிேய�ம் ேதர�்கள் 
நடக்�மா? 
ஏற்கனேவ எ�க்கப்பட்ட நடவ�க்ைககளின் ெதாடரச்�்யாக 
இைடநிைலக் கல்� (11 ஆம் ஆண்�) ��த்ததற்கான 
சான்�த�க்கான இ��த் ேதர�்கைள ரத�் ெசய்ய மாநில க�ன்�ல் 
��� ெசய்�ள்ள�. 

சான்�தைழப் ெப�வதற்கான நிபந்தைனகள்: 

• மாணவ�க்� �க�ம் சாதகமான சராசரி ம�ப்ெபண்கள் (1 வ� 
ெசமஸ்டர ்அல்ல� மாரச் ்13) பயன்ப�த்தப்ப��ற�; 

• பாரட்ர ்ைலன்  ேநர�்க�க்� தானாகேவ 
சான்றளிக்கப்ப��ன்றன; 

• ேதால்��ற்ற �ழ்நிைலகளில், ஒட்�ெமாத்த �ழ்நிைலைய 
ப�ப்பாய்� ெசய்வதன் �ல�ம், 
ைகயகப்ப�த்தப்பட்ட���ந்� மாணவரின் நடத்ைதைய 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
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கணக்�ல் எ�த்�க்ெகாள்வதன் �ல�ம் ெசயலாட்�க் 
���னரக்ள் ��ைவ எ�க்க ���ம். 

RCE கள் ரத்�ெசய்யப்ப��ன்றன; வ�ப்பைற�ல் மட்�ேம 
ெபறப்பட்ட ���களின் அ�ப்பைட�ல் ேமல்வ�ப்�க்�ரிய உயர�், 
ேநாக்�நிைல  (orientation) மற்�ம் ம��ரைமப்� ஆ�யவற்ைறக் 
��த்த ���கள் எ�க்கப்ப��ன்றன. 

ேம�ம் �வரங்கள்: 

• Décision n° 171 :(�ரப்்� எண் 171: « Dispositions pour les élèves de l’école 
obligatoire, réglant les modalités exceptionnelles pour la promotion, 
l’orientation, la réorientation, la certification et l’admission en classe de 
raccordement et aux écoles de culture générale et de commerce des 
gymnases ou de maturité professionnelle (COVID-19) » (PDF, 150 Ko)  
"கட்டாயப் பள்ளி�ன் மாணவரக்�க்கான  �ன்ேனற்பா� ெசய்தல், 
வ�ப்�கைள இைணப்பதற்கான மற்�ம் ேமல்வ�ப்�க்�ரிய 
உயர�்க்காக,, ேநாக்�நிைல (orientation), ம��ரைமப்�, சான்�தழ் 
மற்�ம் ேசரக்்ைகக்கான ெபா�நிைல��ய �ைறகைள 
ஒ�ங்�ப�த்�தல் மற்�ம் ெபா� மற்�ம் வரத்த்கம் கற்�க்�ம் 
பள்ளிகள், உடற்ப�ற்�க் �டங்கள் அல்ல� ெதா�ற் கல்� 
ஆ�யவற்�ல் அ�ம�த்தல் (COVID-19) ”(PDF, 150 KB) 

• Décision n° 166 :(�ரப்்� எண் 166: « Dispositions de mise en œuvre de 
l'enseignement à distance dans l'enseignement obligatoire (COVID 19) » du 
24 mars 2020 (PDF, 151 Ko)மாரச் ்24, 2020 இன் “ கட்டாய பள்ளிப் 
ப�ப்�ல் ெதாைல�ரக் கல்�ைய (COVID 19) ெசயல்ப�த்�வதற்கான 
ஏற்பா�கள்”)(PDF, 151Ko) 

• Arrêté du 23 mars 2020 sur les mesures d'accompagnement dans le domaine 
de l'enseignement obligatoire visant à atténuer les conséquences des 
mesures prises pour lutter contre le coronavirus (COVID 19) (PDF, 31 
Ko)(ெகாேரானா ைவரைஸ எ�ரத்்�ப் ேபாரா�வதற்� எ�க்கப்பட்ட 
நடவ�க்ைககளின் �ைள�கைளத் தணிக்�ம் ேநாக்�ல் கட்டாயக் 
கல்�த் �ைற�ல் வ�ம் நடவ�க்ைககள் ��த்� மாரச் ்23, 2020 
ஆைண (COVID 19) (PDF, 31 Ko) 

• Lettre aux parents et aux élèves « Enseignement à distance dès le 27 avril 
2020 – Suppression des examens de 11e année »  (PDF, 240 
Ko)ெபற்ேறாரக்�க்�ம் மாணவரக்�க்�ம் எ��ய க�தம் "ஏப்ரல் 27, 
2020 �தல் ெதாைல�ரக் கல்� - 11 ஆம் வ�ப்�  ேதர�்கைள 
அகற்�தல்" (PDF, 240 KB) 

என� ெதா�ல்�ைற �ட்டத்ைத நான் இ�வைர ஆய்ந்� 
���ெசய்ய�ல்ைல, நான் 11 ஆம் வ�ப்�ல் 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dgeo_lettre_aux_parents_d_eleves_23_04_2020.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dgeo_lettre_aux_parents_d_eleves_23_04_2020.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dgeo_lettre_aux_parents_d_eleves_23_04_2020.pdf
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இ�க்�ேறன், நான் கவைலப்பட ஆரம்�க்�ேறன். இந்த 
�றப்� �ழ்நிைல�ல் எனக்� யார ்உதவ ���ம் ...? 
தங்கள்  வாழ்க்ைகத் ெதா��க்�ரிய எ�ரக்ாலம் ��த்த நிசச்யமற்ற 
நிைல�ல் �ழ்���க்�ம் பள்ளிப்ப�ப்�ன் ���ல் உள்ள 
மாணவரக்�க்�, கல்� ப�ற்� �ைறையக் ��த்� �ளக்க�ம், 
அவரக்ளின் ெதா�ல்�ைற ேதர�்களில் �ள்ைளக�க்� உதவ�ம் 
அவரக்�ைடய  நிைலைமைய  ��த்�  �ரம்ானஞ்ெசய்� 
ேதைவப்பட்டால், அ�த்த பள்ளி ஆண்�க்கான ஒ� மாற்றத் �ர�்ல் 
ேச�வதற்கான அவரக்ளின் ேகாரிக்ைக�ன் அர�யலைமப்�ல் 
அவரக்�க்� ஆதரவளிக்க�ம் கல்� மற்�ம் ெதா�ல்�ைற 
வ�காட்�த�க்கான கன்ேடானல் அ�வலகம் (OCOSP) உள்ள�. (2020-
21). ெதா�ல் பழ�நர ்ப�ற்� (�.எஃப்.� / ஏ.எஃப்.�) �டன் 
ஒ�ங்�ைணப்பதற்கான இந்த ஆதர� நடவ�க்ைககள் 
இைளஞரக்�க்� அவரக்ளின் ெதா�ல்�ைற �ட்டத்ைத அைமப்ப�ல் 
�ைண�ரி�ன்றன (ெதா�ல் ேதர�், கல்� ேமம்பா�, ப�ற்� 
இடத்�ற்கான ேதடல் ேபான்றைவ). இைடநிைல நடவ�க்ைக 1 
இற்கான ேசரக்்ைக ப�வம் மற்�ம் �ளக்கங்கள் OCOSP �ன்  
இைணயப் பக்கங்களில் �ைடக்�ன்றன pages de l'OCOSP. 

 

ேம 11 �தல், என் �ழந்ைத ஒவ்ெவா� நா�ம் பள்ளிக்�ச ்
ெசல்�ம், எனக்� �ழந்ைத பராமரிப்� �ர�் இ�க்கா�. 
என்ன ெசய்ய ? 
1 � �தல் 8 � வைர�லான மாணவரக்�க்� மட்�ேம ேம 22 வைர 
எந்த ெபற்ேறார ்ேவைல ெசய்�றாரக்ள் மற்�ம் �ழந்ைத பராமரிப்� 
�ர�்களற்� இ�க்�றாரக்ள் என்� இப்ப� பட்ட ேநர�்க�க்காக  
பள்ளி வரேவற்� ேசைவயான� (SAS) �ல்�யமாக 
பராமரிக்கப்ப��ற�. சம்பந்தப்பட்ட �ழந்ைதகள் SAS இல் கலந்� 
ெகாள்�ம் ேத� அல்ல� ேத�கைள அவரக்ள் ஸ்தாபனத்�ற்� 
�ன்�ட்�ேய அ��க்க ேவண்�ம். 

9 எஸ் �தல் 11 எஸ் வைர�லான மாணவரக்�க்� எஸ்.ஏ.எஸ் (SAS) 
இல்ைல. ேதைவப்பட்டால், வ�ப்�ல் ஒ� வரேவற்� ச�ைக ெப��ற�  
அல்ல� மற்ெறா� �ர�் ஸ்தாபனங்களால் �ன்ெமா�யப்ப��ற�. 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/direction-generale-de-lenseignement-postobligatoire-dgep/ocosp/
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நான் ஒ� பா�க்கப்படக்��ய நபர ்அல்ல� நான் ஒன்� 
அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட பா�க்கப்படக்��ய 
மக்க�டன் வாழ்ந்தால் என்ன ெசய்வ�? 
Dans ce cas, l’établissement vous informera sur ce formulaire (DOC, 43 Ko) qui vous 
permettra de vous annoncer et de faire bénéficier l’élève de l’enseignement à 
distance. (இந்த வழக்�ல், இந்த ப�வத�்ல் (�ஓ�, 43 ேக�) இல் 
ஸ்தாபனம் உங்க�க்�த ்ெதரி�க்�ம், இ� உங்கைள ப�� ெசய்ய 
அ�ம�க்�ம் மற்�ம் மாணவர ்ெதாைல�ரக் கல்��ல் பயனைடய 
அ�ம�க்�ம்.) பள்ளிக்�த ்��ம்�வ� �ன்னர ்���ம், ேம�ம் 
��ப்�ட்ட �காதார நிைலைமகள் �ரத்்� ெசய்யப்பட்டால் 
சாத்�யமா�ம். 

ப�ற்� நி�ணரக்�க்காக: வா� ட் மாநில பணியாளர ்ேசைவ�ட�ம், 
ெதா�ற்சங்கங்க�டன் கலந்தாேலா�த்த �ன்னேர ஒ� உத்தர� 
தயாரிக்கப்ப��ற�. 

ேம�ம் �வரங்கள்: 

• Déclaration personnelle: élève vulnérable ou vivant avec une personne 
vulnérable (document Word) (DOC, 43 Ko) தனிப்பட்ட அ�க்ைக: 
பா�க்கப்படக்��ய மாணவர ்அல்ல� பா�க்கப்படக்��ய நப�டன் 
வா�ம் மாணவர ்(Word ஆவணம்) (DOC, 43 KB) 

• பா�க்கப்படக்��ய மக்கள் யார?் (selon l'Ordonnance 2 COVID-19 du 
Conseil fédéral)  ( (�ட்டாட்� க�ன்��ன் 2 COVID-19 கட்டைளப்ப�)) 

நான் ஒ� கல்� நி�வனத்�ல் ேவைல ெசய்�ேறன்; 
என� ேவைல நாளில் என் �ழந்ைதகைள கவனிப்ப� 
யார?் 
சம்பந்தப்பட்ட �ழந்ைதகள் கட்டாய பள்ளிக்� காைல 7:00 மணி �தல் 
மாைல 6:30 மணி வைர அவரக்�ைடய கல்� ஸ்தாபனத்�ல் பள்ளி 
ேஹாஸ்�ங்(இடவச�) ேசைவ�ன் �லம்  பயனைட�றாரக்ள். 

நான் �காதார அைமப்�ல் ேவைல ெசய்�ேறன், நான் 
இ�த்தல் அவ�யம். நான் என் �ழந்ைதக�டன் �ட்�ல் 
தங்க இயலா�; நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்? 
ைவரஸுக்� எ�ரான ேபாராட்டத்�ற்� இைட�� ஏற்படாதவா�, 
சம்பந்தப்பட்ட �ழந்ைதகள் கட்டாய பள்ளிக்� காைல 7:00 மணி �தல் 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/declaration_eleve_vulnerable.doc
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/declaration_eleve_vulnerable.doc
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/declaration_eleve_vulnerable.doc
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
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மாைல 6:30 மணி வைர அவரக்�ைடய கல்� ஸ்தாபனத்�ல் பள்ளி 
ேஹாஸ்�ங்(இடவச�) ேசைவ�ன் �லம்  பயனைட�றாரக்ள். 

கட்டாயத்�ற்� �ந்ைதய கல்� நி�வனங்கள் எப்ேபா� 
�ண்�ம் �றக்கப்ப�ம் (உடற்ப�ற்� �டங்கள், 
ெதா�ற்கல்� பள்ளிகள் ேபான்றைவ)? 
�ட்டைமப்� ேதைவக�க்� ஏற்ப ஜூன் 8 ஆம் ேத� வ�ப்�ல் 
கற்�தத்ைல அவரக்ள் �ண்�ம் ெதாடங்�வாரக்ள். அ�வைர 
ெதாைல�ரக் கல்� ெதாடர�்ற�. ம�ப்ெபண்கள் இைடநீக்கம் 
ெசய்யப்பட்�ள்ளன, பணி�ன் அள� �ழ�க்� ஏற்ற� மற்�ம் 
��ட்டல் கற்�த்தல் க��கள் பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன. 

ேம�ம் �வரங்கள்: 

• Décision n° 169 :(�ரப்்� எண் 169: « Dispositions de mise en œuvre de 
l'enseignement à distance dans l'enseignement obligatoire (COVID 19) » du 
24 mars 2020(மாரச் ்24, 2020 இன் “ கட்டாய பள்ளிப் ப�ப்�ல் 
ெதாைல�ரக் கல்�ைய (COVID 19) ெசயல்ப�த்�வதற்கான 
�ன்ேனற்பா�கள்”) 

உயரந்ிைலப் பள்ளி ��ப்� சான்�த�க்கான ேதர�்கள் 
இ�க்�மா, ெவற்�க்கான நிைலைமகள் என்னவாக 
இ�க்�ம்? 
உயரந்ிைலப் பள்ளி ��ப்� சான்�த�க்கான வாய்ெமா�த்ேதர�் 
மற்�ம் எ�த்�த ்ேதர�்கள் ரத�் ெசய்யப்ப��ன்றன. கடந்த ஆண்� 
கற்�த்த ���களின் அ�ப்பைட�ல் மாணவரக்ள் ேதரச்�் 
ெப�வாரக்ள். ேதால்��ற்ற மாணவரக்ள் ஆகஸ்ட் மாதம் வழக்கமாக 
பரீட்ைசக்� உட்பட்ட �ைளகளில் ஒ� �ர�் அமர�்ல் கலந்� 
ெகாள்ளலாம். 

பணிப்ப�ற்� ேதர�்கள் பராமரிக்கப்ப��ன்றனவா? 
ேகன்டன் ஒ� ேத�ய �ரை்வக் கண்���ப்ப�ல் �க�ம் ��ரமாக 
உள்ள�: 

• �ட்டாட்� மட்டத்�ல் உள்ள அைனத்� ெதா�ல்க�க்�ம் 
தத்�வாரத்்த ப�� (ெசயல்பாட்� �றன் மற்�ம் ெபா� 
கலாசச்ாரம்) ேதர�்கள் ரத்� ெசய்யப்பட்�ள்ளன; 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_169_mise_en_oeuvre_de_l_enseignement_a_distance_dgep.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_169_mise_en_oeuvre_de_l_enseignement_a_distance_dgep.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_169_mise_en_oeuvre_de_l_enseignement_a_distance_dgep.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_169_mise_en_oeuvre_de_l_enseignement_a_distance_dgep.pdf
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• ப�ற்��ன் நைட�ைற ப���ன் பரீட்ைசக�க்�, �ட்டாட்� 
அ�காரிகள் ெதா�ல்க�க்� ஏற்ப ேவ�ப�த்தப்பட்ட த�� 
நைட�ைறகைள வைரய�த்�ள்ளனர,் ேம�ம் ஒ� பரீட்ைச 
அைமக்�ம் �ைறக�க்� ���லக்�கைள ேகா�வதற்கான 
வாய்ப்ைப மண்டலங்க�க்� �ட்� ���ன்றனர.் இ� �காதார 
காரணமாக சாத்�ய�ல்ைல. வ�ட் மண்டலமான� �ல 
ேநாயாளிகள் வைக�ல் ெதாற்�த்தைடகாப்� நா�த் 
தனிப்ப�த்� ைவக்�ம் கால எல்ைலக்கான  ���லக்�கைள 
�ன்ைவத்த� (எ�த்�க்காட்டாக வரத்்தகம், �காதாரம், ச�கம், 
கட்�மானம் மற்�ம் இயக்க�யல்). Si vous souhaitez connaitre la 
situation pour votre cursus, vous pouvez contacter votre établissement ou 
appeler la permanence téléphonique. (உங்கள் பாடெந�க்கான 
நிைலைமைய நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள ��ம்�னால், உங்கள் 
ஸ்தாபனத்ைத ெதாடர�் ெகாள்ளலாம் அல்ல� ஹாட்ைலைன 
அைழக்கலாம்.) 

ப�ற்� ெப��றவரக்ள் தங்கள் பணி�டத்�ற்� ெசல்ல 
ேவண்�மா? 
ப�ற்� ெப��றவரக்ள்  வ�ப்�ல் இ�க்க ேவண்�ய நாட்களில் 
�ட்�ேலேய தங்� ெதாைல�ரக் கல்�க்� மா��றாரக்ள். �த�ள்ள 
ேநரம்,  தங்கள் �தலாளி அதற்ெக�ராக  ெதரி�க்�றாரக்ேள  த�ர,  
அவரக்ள் தங்கள் ேவைல இடத்�ற்�ச ்ெசல்�றாரக்ள். 65 
ெதா�ல்�ைற பணிப்ெபண்களின் கண்காணிப்� பணி, அவரக்ளின் 
பணி�டத்�ல் ப�ற்� ெபற்றவரக்ளின் பா�காப்ைப ேமம்ப�தத் 
வ��ட்டப்பட்�ள்ள�. 

ேம�ம் �வரங்கள்: 

• Décision n° 168 :(�ரப்்� எண் 168: « Mobilisation des commissaires 
professionnels pour exercer la surveillance des conditions de travail des 
apprenti-e-s sur leur lieu de travail selon les recommandations de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre de la lutte contre le 
coronavirus COVID 19 » (PDF, 246 Ko)  "COVID 19 ெகாேரானா 
ைவரஸுக்� எ�ரான ேபாராட்டத்�ன் �ன்னணி�ல் ெபா� �காதார 
�ட்டாட்� அ�வலகத்�ன் (FOPH) பரிந்�ைரகளின்ப� ெதா�ல்�ைற 
பணியாளரக்ள் தங்கள் பணி�டத்�ல் ப�ற்� நிைலகைள 
ேமற்பாரை்வ�ட அணி�ரட்�தல்" ( PDF, 246 KB) 

ெதா�ல்�ைற�ல் ேதரச்�் ெபற ேதர�்கள் இ�க்�மா, 
ெவற்�க்கான நிைலைமகள் என்னவாக இ�க்�ம்? 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-destinees-aux-parents-et-aux-professionnels-de-la-formation-dans-le-canton-de-vaud-coronavirus-covid-19/#c2060681
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
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ெதா�ல்�ைற�ல் ேதரச்�்க்கான அைனத்� இ��த் ேதர�்கைள�ம் 
ரத்� ெசய்வதாக ெபடரல் க�ன்�ல் ஏப்ரல் 29 அன்� அ��த்த�. 
எ�ரப்ாரத்்த மற்�ம் ��ைமயாக ��க்கப்பட்ட இ��த ்ேதர�்கள் 
ஏற்கனேவ நடந்த �ைளகள் மட்�ேம ���லக்�கள். எனேவ 
மாணவரக்ள் தங்கள் ெதா�ல்�ைற�ல் ேதரச்�்ைய அவரக்ளின் 
“பள்ளி” அைடயாளத்�ன் அ�ப்பைட�ல் ெப�வாரக்ள், இ� பள்ளி�ல் 
எ�க்கப்பட்ட ெசமஸ்டரக்ளின் ேபா� ஒவ்ெவா� �ைள��ம் 
ெபறப்பட்ட ம�ப்ெபண்களின் சராசரிக்� ஒத்��க்�ம். 

இந்த த�� நைட�ைற�ன் ���ல் தங்கள் ெதா�ல்�ைற�ல் 
ேதரச்�்ையப் ெபறாத மாணவரக்ள் ஆகஸ்�ல் நைடெப�ம் 
ேதர�்கைள எ�க்க ���ம். த�� நைட�ைறைய �ண்�ம் ெசய்�ம் 
ஒ� மாணவர ்இ�� ம�ப்ெபண் ேபா�மானதாக இல்லாத அைனத்� 
அல்ல� �ரி�களிகளி ல் ஒ� பாக ேதர�்கைள ேமற்ெகாள்�றார.் 
ஒவ்ெவா� �ரி�க்�ம் ��ய இ�� ம�ப்ெபண்கள் �ன்னர ்ேதர�் 
ம�ப்ெபண்களால் வைரய�க்கப்ப��ற�. பள்ளி ம�ப்ெபண் 
கணக்�ல் எ�த்�க்ெகாள்ளப்படமாட்டா�. ஆகஸ்ட் மாதத்�ல்  சரி�� 
யப்ப�ம் அமர�் ெதா�ல்�ைற ேதரச்�்ையக்கான �தல் த�� 
நைட�ைறயாக க�தப்ப�ம். 

ெபா� கலாசச்ார பள்ளி மற்�ம் தனித்�ைற வல்�நராக 
ேதரச்�் என்பைத பற்� என்ன? 
அவரக்ளின் பாடங்களில் ஒ� இைடப்பட்ட ���க்� நாங்கள் 
காத்��க்�ேறாம். 

ப�ற்� ெப�ம் ஒ� இைளஞர ்அல்ல� ஒ� ப�ற்� 
நி�ண�க்� அ���கள் இ�ந்தால் என்ன ெசய்வ�? 
காய்சச்ல் மற்�ம் இ�மல் ஏற்பட்டால், அந்த இைளஞர ்அல்ல� 
வல்�நர ்�ட்�ல் இ�க்க ேவண்�ம். அ���கள் ேமாசமைடந்தால், 
அவரக்ள் தங்கள� ம�த்�வைரத ்ெதாடர�்ெகாள்�றாரக்ள். 

��ட்சரல்ாந்�ல் வ�ப்� பயணங்கள் (�காம்கள் 
மற்�ம் பள்ளி பயணங்கள்) ெதாடர்ந்� 
நைடெப��ன்றனவா? 
இவ்வாறான நடவ�க்ைககள் அைனத்�ம் பள்ளி ஆண்� இ�� வைர 
ரத்� ெசய்யப்ப��ன்றன. 
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ெவளிநாட்� பயணங்கள் ெதாடர்ந்� 
நைடெப��ன்றனவா? 
பள்ளி�ன் ஆண்� இ�� வைர ப�ப்� பயணங்கள், �காம்கள் 
மற்�ம் ெவளிநா�களில் உள்ள �ற பயணங்கள் ரத�் 
ெசய்யப்ப��ன்றன. 

ரத்� ெசய்யப்பட்ட பயணங்க�க்காக கட்டப்பட்�ள்ள பணத்ைத 
��ப்�ச ்ெச�த�்ம் நைட�ைறகள் ஆய்�ல் உள்ளன. 

என� நிைலைய அல்ல� என்ைனச ்�ற்��ள்ளவரக்ளின் 
நிைலைய நான் எவ்வா� ம�ப்�ட ���ம்? 
Le CoronaCheck est un outil pour évaluer rapidement votre risque ou celui de votre 
entourage et savoir quoi faire (https://coronavirus.unisante.ch/).ெகாேரானாெசக் 
(CoronaCheck) என்ப� உங்கள் ஆபத்ைத அல்ல� உங்கைளச ்
�ற்��ள்ளவரக்ளின் அபாயத்ைத �ைரவாக ம�ப்��வதற்�ம் என்ன 
ெசய்வ� என்� ெதரிந்� ெகாள்வதற்�ம் ஒ� க��யா�ம் 
(https://coronavirus.unisante.ch/). 

உங்கள் ேகள்�க�க்கான ப�ல் �ைடக்காத ேகள்�கள் 
ஏேத�ம் இந்த ேகள்�களில் உள்ளதா? 

�ன்வ�ம் எண்களில் ஒன்ைற நீங்கள் அைழக்கலாம்: 

•  தங்கள் �ழந்ைதக�டன் கல்� �க்கல்கைள 
எ�ரெ்காள்�ம் ெபற்ேறார:் 021 644 20 32 �ங்கள் �தல் ெவள்ளி 
வைர 8 மணி �தல் 20 மணி வைர; 

•  அன்றாட வாழ்க்ைக�ல் �ரமங்கைள எ�ரெ்காள்�ம் 
�ழந்ைதகள் அல்ல� இைளஞரக்ள்: 147, ெதாைலேப� ெதாடர�் 
24 மணி ேநரம் உண்�; 

•  பள்ளி ேஹாஸ்�ங் ( இடவச�), தனியார ்பள்ளிகள் மற்�ம் 
பாடெந�க்� �றம்பான ெசயல்பா�கள் :  
021 316 30 21 காைல 8 மணி �தல் மாைல 6 மணி வைர �ங்கள் 
�தல் ெவள்ளி வைர; 

•  ெதாைல�ர கல்� மற்�ம் கட்டாயக் கல்� ��த்த மற்ற 
ேகள்�கள்:  

https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
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021 316 32 64 காைல 8 மணி �தல் மாைல 6 மணி வைர �ங்கள் 
�தல் ெவள்ளி வைர; 

•  ேமல�க கல்� (பணிப�ல்பவரக்ள், உடற்ப�ற்�க் 
�டங்கள்): 021 316 62 95 �ங்கள் �தல் ெவள்ளி வைர 8 மணி 
�தல் 18 மணி வைர. 

ேம�ம் அ�ந்�ெகாள்ள 
Les conseils de l’OFSP mis à jour en temps réel et la ligne infos coronavirus :OFSP 
(ெபா� �காதார �ட்டாட்� அ�வலகம்) �ன்  ஆேலாசைன 
நிகழ்ேநரத்�ல் ��ப்�க்கப்பட்ட�. மற்�ம் ெகாேரானா ைவரஸ் 
தகவல் வரி:  +41 58 463 00 00 (�ன�ம், 24 மணி ேநர�ம்) 

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாடரப்ான மக்களிட��ந்� வ�ம் அைனத்� 
ேகள்�க�க்�ம் ப�லளிக்�ம் ேநாக்கம் ெகாண்ட கன்ேடானல் 
ஹாட்ைலன்: 0800 316 800 (�ன�ம் 8 மணி �தல் 20 மணி வைர) 

�ழ்நிைல�ன் பரிணாமத்ைதப் �ன்பற்ற�ம், உங்கள் ேகள்�க�க்� 
ப�லளிக்க�ம்,https://www.vd.ch/coronavirusமற்�ம் ப�ற்� தளத்�ன் 
வைலத்தளத்�ற்�ச ்ெசல்ல�ம்.  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.vd.ch/coronavirus

	கண்டோன் வவுட்டிலுள்ள (Canton of Vaud) பெற்றோர்கள் மற்றும் கல்வி நிபுணர்களுக்கான தகவல் - கொரோனா வைரஸ் (கோவிட் -19)
	தகவல் புதுப்பிப்பு
	கல்வி நிறுவனங்கள் ஏன் மூடப்பட்டுள்ளன?
	படிப்புகள் தொடருமா?
	பள்ளி ஹோஸ்டிங்(இடவசதி) சேவை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
	பள்ளி மாணவர்களை தங்கவைக்கும் சேவையால் பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர் யார்?
	வவுட் (Vaud) கல்வி ஸ்தாபனங்களில் எவ்வாறாக நடந்துக்கொள்ள வேண்டும் ?
	மே 11 அன்று மாணவர்கள் கட்டாய பள்ளிக்கு திரும்புவது ஏன் கட்டாயமாகும்?
	வகுப்பிற்கு திரும்புவது யாருக்கு?
	வகுப்பிற்கு திரும்புவது எவ்வாறு நிகழ்கிறது?
	மே 11 முதல் மாணவர்கள் மற்றும் பயிற்சி வல்லுநர்கள் என்ன சுகாதார விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்?
	மே 11 இலிருந்து பயிற்சி நிபுணர்களைப் பாதுகாக்க என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன?
	மே 11 முதல், இடைவெளி மற்றும் வகுப்பு முடிந்தவுடன் என்ன நிபந்தனைகளின் கீழ் நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன?
	வகுப்பறைகளில் மற்றும் கட்டிடங்களில்  கிருமி நீக்கம் செய்யப்படுமா?
	இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள்?
	மே 11 இலிருந்து சிற்றுண்டிச்சாலைகள், பள்ளி உணவகங்கள் மற்றும் மேற்பார்வையிடப்பட்ட வீட்டில் எழுதவேண்டிய பாடவேலை செய்யப்படும்  அறைகள் திறக்கப்படுமா?
	மே 11 முதல் பள்ளி போக்குவரத்து வழக்கம் போல் நடக்குமா?
	ஒரு வகுப்பில் ஒரு நபருக்கு (மாணவர் அல்லது ஆசிரியர்) அறிகுறிகள் இருந்தால் மே 11 இலிருந்து என்ன செய்வது?
	எனது பள்ளி ஆண்டு எவ்வாறு மதிப்பிடப்படும்?
	11 ஆம் வகுப்பு பள்ளியை விட்டு வெளியேறும் தேர்வுகள் நடக்குமா?
	எனது தொழில்முறை திட்டத்தை நான் இதுவரை ஆய்ந்து முடிவுசெய்யவில்லை, நான் 11 ஆம் வகுப்பில் இருக்கிறேன், நான் கவலைப்பட ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த சிறப்பு சூழ்நிலையில் எனக்கு யார் உதவ முடியும் ...?
	மே 11 முதல், என் குழந்தை ஒவ்வொரு நாளும் பள்ளிக்குச் செல்லும், எனக்கு குழந்தை பராமரிப்பு தீர்வு இருக்காது. என்ன செய்ய ?
	நான் ஒரு பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர் அல்லது நான் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுடன் வாழ்ந்தால் என்ன செய்வது?
	நான் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறேன்; எனது வேலை நாளில் என் குழந்தைகளை கவனிப்பது யார்?
	நான் சுகாதார அமைப்பில் வேலை செய்கிறேன், நான் இருத்தல் அவசியம். நான் என் குழந்தைகளுடன் வீட்டில் தங்க இயலாது; நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?
	கட்டாயத்திற்கு பிந்தைய கல்வி நிறுவனங்கள் எப்போது மீண்டும் திறக்கப்படும் (உடற்பயிற்சி கூடங்கள், தொழிற்கல்வி பள்ளிகள் போன்றவை)?
	உயர்நிலைப் பள்ளி விடுப்பு சான்றிதழுக்கான தேர்வுகள் இருக்குமா, வெற்றிக்கான நிலைமைகள் என்னவாக இருக்கும்?
	பணிப்பயிற்சி தேர்வுகள் பராமரிக்கப்படுகின்றனவா?
	பயிற்சி பெருகிறவர்கள் தங்கள் பணியிடத்திற்கு செல்ல வேண்டுமா?
	தொழில்முறையில் தேர்ச்சி பெற தேர்வுகள் இருக்குமா, வெற்றிக்கான நிலைமைகள் என்னவாக இருக்கும்?
	பொது கலாச்சார பள்ளி மற்றும் தனித்துறை வல்லுநராக தேர்ச்சி என்பதை பற்றி என்ன?
	பயிற்சி பெரும் ஒரு இளைஞர் அல்லது ஒரு பயிற்சி நிபுணருக்கு அறிகுறிகள் இருந்தால் என்ன செய்வது?
	சுவிட்சர்லாந்தில் வகுப்பு பயணங்கள் (முகாம்கள் மற்றும் பள்ளி பயணங்கள்) தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றனவா?
	வெளிநாட்டு பயணங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றனவா?
	எனது நிலையை அல்லது என்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களின் நிலையை நான் எவ்வாறு மதிப்பிட முடியும்?
	உங்கள் கேள்விகளுக்கான பதில் கிடைக்காத கேள்விகள் ஏதேனும் இந்த கேள்விகளில் உள்ளதா?
	பின்வரும் எண்களில் ஒன்றை நீங்கள் அழைக்கலாம்:
	  தங்கள் குழந்தைகளுடன் கல்வி சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் பெற்றோர்: 021 644 20 32 திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை 8 மணி முதல் 20 மணி வரை;
	  அன்றாட வாழ்க்கையில் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் குழந்தைகள் அல்லது இளைஞர்கள்: 147, தொலைபேசி தொடர்பு 24 மணி நேரம் உண்டு;
	  பள்ளி ஹோஸ்டிங் ( இடவசதி), தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் பாடநெறிக்கு புறம்பான செயல்பாடுகள் :
	021 316 30 21 காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை;
	  தொலைதூர கல்வி மற்றும் கட்டாயக் கல்வி குறித்த மற்ற கேள்விகள்:
	021 316 32 64 காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை;
	  மேலதிக கல்வி (பணிபயில்பவர்கள், உடற்பயிற்சிக் கூடங்கள்): 021 316 62 95 திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை 8 மணி முதல் 18 மணி வரை.
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