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கண்ட ோன் வவௌட்டிலுள்ள (Canton of Vaud) 

வெற்ட ோர்கள் மற்றும் கல்வி நிபுணர்களுக்கோன தகவல் - 

வகோட ோனோ வவ ஸ் (டகோவிட் -19)  

 

தகவல் புதுப்ெிப்பு 

கல்வி நிறுவனங்கள், ெள்ளிகள் மற்றும் குடியிருப்பு ெ ோமோிப்பு நிறுவனங்கள் ெோலர் கல்வி 

மற்றும் ெோ த்திட் ம் சோ ோத தினப்ெ ோமோிப்பு  வமயங்களுக்கு அர்ப்ெணிக்கப்ெட்  இந்த  

வவலப்ெக்கம் சூழ்நிவலயின் ெோிணோமத்திற்கு ஏற்ெ புதுப்ெிக்கப்ெடுகி து. 

மோர்ச் 25 ெதிப்பு இ வு 7:02 மணி. 

ெள்ளி டெோர்டிங் டசவவயோல் எந்த வெற்ட ோர் சம்ெந்தப்ெடுகி ோர்கள்? 

மோர்ச் 17, 2020 அன்று நவ முவ க்கு வந்த வெ  ல் கவுன்சில் கட் வள (கட் வள 2  

COVID-19, சட் ப்ெிோிவு  5 ெத்தியோனது  3) டநோய் ெ வுவவத விவ வில் தடுக்க, மிகவும் 

ெோதிக்கப்ெ க்கூடியவர்கவளப் ெோதுகோக்கவும்  மற்றும் நம் சுகோதோ  அவமப்ெின் சோிவவத் 

தவிர்க்க எல்லோவற்வ யும் வசய்யவும், புதிய ந வடிக்வககவள அமலுக்கு வகோண்டு வருகி து. 

சில வதோழில் வல்லுநர்கள் வதோ ர்ந்து தங்கள் ெணியி த்திற்குச் வசல்ல டவண்டியிருக்கும். 

முதலோளிகள் வழங்கும் வதோவலதூ  டவவல தீர்வுகள் அல்லது வதோழில்முவ  அல்லோவிட் ோல் 

தனிப்ெட்  சூழலில் ட ோஸ்டிங் தீர்வுகள் தங்கள் குழந்வதகளுக்கு முன்னுோிவமயோக 

அளிக்கப்ெ  டவண்டும். இது சோத்தியமில்லோதடெோது, ஒரு தனியோர் தினப்ெ ோமோிப்பு 

தீர்விலிருந்து வெற்ட ோர்கள் ெயனவ ய முடியோத குழந்வதகளுக்கு ெள்ளி டெோர்டிங் டசவவ 

கிவ க்கி து. கு ிப்ெோக ஆெத்தில் இருக்கும் நெர்களுக்கு இந்த க வமவய ஒப்ெவ க்க 

முடியோது. இந்த டசவவ வெற்ட ோருக்கு, கு ிப்ெோக கீழ்க்கண் வற் ில்   சம்ெந்தப்ெட் வர்க 

ளுக்கு கிவ க்கி து: 

 சுகோதோ  அவமப்புகளின் ெணியோளர்கள்; 

 சிவ  ஊழியர்கள்,  உள்டள அவழக்கப்ெட்  ெோதுகோப்புப் ெணியோளர்கள் மற்றும் 

அத்தியோவசிய மோநில ெணிகவளச் வசய்யத் டதவவயோன ஊழியர்கள்; 



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

(கல்வி    (கல்வி துறை,இறைஞர ்துறை மை்றும் கலாசச்ாரத் துறை) 

 
 
 

25.03.2020 – 19h02 

 உணவு மற்றும் அடிப்ெவ  டதவவகவள வணிகங்களுக்கு அளிக்க டதவவப்ெட்  

மற்றும் அவழக்கப்ெட்  ஊழியர்கள்; 

  ெள்ளி ட ோஸ்டிங் (இ வசதி) டசவவவய வழங்கும் ஊழியர்கள். 

இந்த வெற்ட ோர்கள் தங்கள் குழந்வதகவள அவர்கள் கல்வி கற்கும் ஸ்தோெனத்தின் 

வசயலகத்திற்கு எடுத்துச் வசல்ல டவண்டியதன் அவசியத்வத அ ிவிக்க டவண்டும். ஒவ்வவோரு 

குழந்வதயும் தங்கள் மதிய உணவவ ெோர்சலோக தங்களு ன் எடுத்துச் வசல்ல டவண்டும். 

டமலும் விவ ங்கள்: 

 Décision n° 167 : « Dispositions de mise en œuvre du service d’accueil scolaire 

(SAS) (COVID 19) » (தீர்ப்பு எண்167: "ெள்ளி ட ோஸ்டிங் டசவவவய (SAS) 

வசயல்ெடுத்துவதற்கோன ஏற்ெோடுகள் (COVID 19)") 

 PDF du service d’accueil scolaire (ெள்ளி சோர்ந்த இ வசதி டசவவயின் PDF) 

கல்வி நிறுவனங்கள் ஏன் மூ ப்ெட்டுள்ளன? 

வளர்ந்து வரும் சூழ்நிவலவய எதிர்வகோண்டு, வவௌட் (Canton Vaud) மண் லமோனது, வெ  ல் 

கவுன்சிலு ன் கலந்தோடலோசித்து, ஆெத்தில் உள்ளவர்கவள  மற்றும் 65 வயதிற்கு 

டமற்ெட் வர்கவள  ெோதுகோப்ெதற்கோன விதிவிலக்கோன முன்டனோடியில்லோத 

ந வடிக்வககவள எடுக்க, மற்றும் சுகோதோ  அவமப்வெ ஆதோிக்கவும்  முடிவு வசய்துள்ளது. 

இந்த திங்கட் கிழவம, மோர்ச் 16 வதோ க்கத்தில் இருந்து  ஏப் ல் இறுதி வவ , கட் ோய கல்வி 

நிவலயங்கள் மற்றும் டமலதிக கல்வி கல்லூோி மோணவர்கள் மற்றும் ஆசிோியர்கள் இனி தங்கள் 

கல்வி நிவலயங்களுக்கு வசல்லோமல் வீட்டிடலடய தங்கி வவ ஸ் ெ வுவவத எதிர்த்துப் 

டெோ ோடுதல் டவண்டும். திட் மி ப்ெட்  நோட்களில் ெயிற்சி வெறுெவர்களுக்கும் இது 

வெோருந்தும். முடிந்தவவ  ெலர் வீட்டில் தங்குவது மிகவும் முக்கியம். சுகோதோ  அவமப்வெ 

ஆதோிப்ெதற்கோக, ஒவ்வவோரு கட் ோய ெள்ளி நிறுவனத்திலும் கோவல 7:00 மணி முதல் மோவல 

6:30 மணி வவ  ெள்ளி ட ோஸ்டிங் டசவவ வழங்கப்ெடும். 

 

ஏன் முன்டெ மூ ப்ெ வில்வல? 

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.pdf


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

(கல்வி    (கல்வி துறை,இறைஞர ்துறை மை்றும் கலாசச்ாரத் துறை) 

 
 
 

25.03.2020 – 19h02 

OFSP மற்றும் கன்ட ோனல் மருத்துவோின் ெோிந்துவ கவள நோங்கள் ெின்ெற் ிடனோம். 

டகன் னில் வதோற்றுடநோயின் வளர்ச்சிவயக் கு ிப்ெிட்டு, தவலயிடுவதற்கோன எங்கள் 

சோத்தியக்கூறுகவள ஆ ோய்ந்த ெின்னர், குழந்வதகவள தோத்தோ ெோட்டியி ம் அனுப்ெோமல், 

மக்கள்வதோவகவய ஆெத்திலும் வவக்கோமல், வதோவலதூ க் கல்விக்கு மோ ிக்வகோள்ள 

எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிவ த்தது. இந்த ெள்ளி ட ோஸ்டிங் (இ வசதி) டசவவ சுகோதோ  

அவமப்வெ ெோதிப்ெவ ய அனுமதிப்ெதில்வல. வெ  ல் கவுன்சிலு ன் கலந்தோடலோசித்து ஒரு 

கூட்டு முடிவவ எடுக்குமோறு ெோிந்துவ க்க, ெி  ெிவ ஞ்சு வமோழி டெசும் மண் லங்களில் உள்ள 

எங்கள் சகோக்கவள நோங்கள் விவ வோக  வதோ ர்பு வகோண்ட ோம். 

ெடிப்புகள் வதோ ருமோ? 

ஆம், ஆனோல் தூ த்திலிருந்து. மோர்ச் 16 திங்கள் நிலவ ப்ெடி, வீட்டுப் ெோ ங்கவளத் வதோ   

வதோவலதூ க் கல்வி முவ  அவமக்கப்ெடுகி து. ஒவ்வவோரு வகுப்பு ஆசிோியரும் ஒவ்வவோரு 

குடும்ெத்து னும் வதோ ர்வெ ஏற்ெடுத்துகி ோர். ெல வோ ங்களுக்கு துண்டிக்கப்ெட்டிருந்தோலும், 

2019-2020 ெள்ளி ஆண்டு கட் ோய ெள்ளிப்ெடிப்பு கணக்கில் எடுத்துக்வகோள்ளப்ெடுகி து. 

ெடிப்புகளின் உள்ள க்கத்திற்கு முன்னுோிவம அளிக்கப்ெடுகி து, ஆசிோியர்கள் 

டதர்ந்வதடுக்கப்ெட்  கருப்வெோருள்களில் டதர்வுகவள வசய்கி ோர்கள் மற்றும் சோதவனகவள 

ஒருங்கிவணக்கி ோர்கள். வதோவலதூ க் கல்வி குவ ந்தது ஏப் ல் இறுதி வவ  நீடிக்கும். 

டமலும் விவ ங்கள்: 

 Décision n° 166 : « Dispositions de mise en œuvre de l'enseignement à distance 

dans l'enseignement obligatoire (COVID 19) » du 24 mars 2020 (தீர்ப்பு எண் 166: 

மோர்ச் 24, 2020 இன் “ கட் ோய ெள்ளிப் ெடிப்ெில் வதோவலதூ க் கல்விவய (COVID 19) 

வசயல்ெடுத்துவதற்கோன ஏற்ெோடுகள்”) 

 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) (வகோட ோனோ வவ வை எதிர்த்துப் 

டெோ ோடுவதற்கு எடுக்கப்ெட்  ந வடிக்வககளின் விவளவுகவளத் தணிக்கும் டநோக்கில் 

கட் ோயக் கல்வித் துவ யில் வரும் ந வடிக்வககள் கு ித்து மோர்ச் 23, 2020 ஆவண 

(COVID 19)) 

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
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உங்கள் ெிள்வளக்கு கணினி டவண்டுவமன்று  டகோோிக்வக விடுக்க 

யோவ த் வதோ ர்பு வகோள்ள டவண்டும்? 

உங்கள் ெிள்வள ெள்ளியில் ெடிக்கும் ெள்ளிக்கு உங்கள் டகோோிக்வகவய டந டியோக 

உவ யோற்றுங்கள். ெள்ளியின் வதோ ர்பு விவ ங்கள் உங்கள் குழந்வதயின் ெள்ளி கோலண் ோில் 

ெட்டியலி ப்ெட்டுள்ளன. 

டதர்வுகள் ந க்குமோ? 

ஆம், மோணவர்களின் ெள்ளி ெோ த்திட் த்தில் தோக்கம் குவ வோக இருக்குமோறு உறுதி ெடுத்த, 

துவ யோனது எல்லோவற்வ யும் வசய்து வருகி து. வ விருக்கும் நோட்கள் மற்றும் வோ ங்களில் 

ெோீட்வசகள் மூலம்  ெோதிக்கப்ெட்  டமலதிக கல்வி கல்லூோி மோணவர்களுக்கு டமலும் 

துல்லியமோன தகவல்கள் வழங்கப்ெடும். கட் ோய ெள்ளிப்ெடிப்புக்கோன ECRகள்  த்து 

வசய்யப்ெடுகின் ன மற்றும் டமல்வகுப்புக்குோிய உயர்வு கு ித்த முடிவுகள், திவசயவமவு 

மற்றும் மறுசீ வமப்பு கு ித்த தீர்மோனங்கள் வகுப்ெவ  ெோீட்வச ளின் முடிவுகள் 

அடிப்ெவ யில் எடுக்கப்ெடுகின் ன. 

டமலும் விவ ங்கள்: 

 Décision n° 166 : « Dispositions de mise en œuvre de l'enseignement à distance 

dans l'enseignement obligatoire (COVID 19) » du 24 mars 2020  (தீர்ப்பு எண் 166: 

மோர்ச் 24, 2020 இன் “ கட் ோய ெள்ளிப் ெடிப்ெில் வதோவலதூ க் கல்விவய (COVID 19) 

வசயல்ெடுத்துவதற்கோன ஏற்ெோடுகள்”) 

 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) (வகோட ோனோ வவ வை எதிர்த்துப் 

டெோ ோடுவதற்கு எடுக்கப்ெட்  ந வடிக்வககளின் விவளவுகவளத் தணிக்கும் டநோக்கில் 

கட் ோயக் கல்வித் துவ யில் வரும் ந வடிக்வககள் கு ித்து மோர்ச் 23, 2020 ஆவண 

(COVID 19))  

ெயிற்சி வெருகி வர்கள் தங்கள் ெணியி த்திற்கு வசல்ல டவண்டுமோ? 

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
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ெயிற்சி வெருகி வர்கள்  வகுப்ெில் இருக்க டவண்டிய நோட்களில் வீட்டிடலடய தங்கி 

வதோவலதூ க் கல்விக்கு மோறுகி ோர்கள். மீதமுள்ள டந ம்,  தங்கள் முதலோளி அதற்வகதி ோக  

வதோிவிக்கி ோர்கடள  தவி ,  அவர்கள் தங்கள் டவவல இ த்திற்குச் வசல்கி ோர்கள். 

நோன் சுகோதோ  அவமப்ெில் டவவல வசய்கிட ன், நோன் இருத்தல் 

அவசியம். நோன் என் குழந்வதகளு ன் வீட்டில் தங்க இயலோது; நோன் 

என்ன வசய்ய டவண்டும்? 

வவ ைுக்கு எதி ோன டெோ ோட் த்திற்கு இவ யூறு ஏற்ெ ோதவோறு, சம்ெந்தப்ெட்  

குழந்வதகள் கட் ோய ெள்ளிக்கு கோவல 7:00 மணி முதல் மோவல 6:30 மணி வவ  

அவர்களுவ ய கல்வி ஸ்தோெனத்தில் ெள்ளி ட ோஸ்டிங் (இ வசதி) டசவவயின் மூலம்  

ெயனவ கி ோர்கள். 

நோன் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் டவவல வசய்கிட ன்; எனது டவவல 

நோளில் என் குழந்வதகவள கவனிப்ெது யோர்? 

சம்ெந்தப்ெட்  குழந்வதகள் கட் ோய ெள்ளிக்கு கோவல 7:00 மணி முதல் மோவல 6:30 மணி 

வவ  அவர்களுவ ய கல்வி ஸ்தோெனத்தில் ெள்ளி ட ோஸ்டிங் (இ வசதி) டசவவயின் மூலம்  

ெயனவ கி ோர்கள். 

ெள்ளி ட ோஸ்டிங் (இ வசதி) டசவவ எவ்வோறு வசயல்ெடுகி து? 

அதிகெட்சம் 9 மோணவர்களின் வகுப்புகளில் இருத்தல் மற்றும் OFSP (வெோது சுகோதோ  

கூட் ோட்சி அலுவலகம்) யின்  சுகோதோ  விதிகளுக்கு கண்டிப்ெோக இணங்குதல். இந்த 

நிறுவனங்கள் தி வ டசோப்பு, வசலவழிப்பு வக துண்டுகள் மற்றும் டதவவப்ெட் ோல், 

வ ட்ட ோ-ஆல்க ோல் கவ சல்கள் வழங்கப்ெடுகின் ன. ெோ வந ி கட் வமப்புகளு ன் 

ஒருங்கிவணப்பு நவ வெறுகி து. ெள்ளி விடுமுவ  நோட்களில் இந்த ட ோஸ்டிங் (இ வசதி) 

டசவவ வழங்கப்ெடும்.  
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வவௌட் (Vaud) கல்வி ஸ்தோெனங்களில் எவ்வோ ோக ந ந்துக்வகோள்ள 

டவண்டும் ? 

  

Site dédié aux conseils et au téléchargement de l’affiche « Nouveau coronavirus : voici 

comment nous protéger » ("புதிய வகோட ோனோ வவ ஸ்: நம்வமப் ெோதுகோத்துக் வகோள்வது 

எப்ெடி" என்  சுவவ ோட்டியின் ஆடலோசவன மற்றும் ெதிவி க்கத்திற்கோக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்  

தளம்) 

அடிப்ெவ  ஆடலோசவனகள் அவனத்து மோணவர்களுக்கும், ெயிற்சி இ ங்களில் ெள்ளி 

ட ோஸ்டிங் (இ வசதி) டசவவவய ெற் ி உறுதி வசய்யும் டநோக்கத்டதோடு, அவனத்து 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
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ஊழியர்களுக்கும் நிவனவூட் ப்ெடுகின் ன மற்றும் அவனத்து நிறுவனங்களிலும் OFSP 

(வெோது சுகோதோ  கூட் ோட்சி அலுவலகம்) யின்  அதிகோ ப்பூர்வ சுவவ ோட்டி மூலம் நன்கு 

புலப்ெடும் ெடி கோட் ப்ெடுகின் ன, அதோவது: 

 டசோப்பு மற்றும் தண்ணீோில் உங்கள் வககவள தவ ோமல் மற்றும் முற் ிலுமோக கழுவ 

டவண்டியது அவசியம்; 

 வக  குலுக்குதல்கள் தவிர்க்கப்ெ  டவண்டும்; 

 ஒருவருக்வகோருவர் இவ டய உள்ள இவ வவளித்வதோவலவவ டெணுதல் அவசியம் / 

வநருங்கிய உ ல் வதோ ர்வெத் தவிர்க்கவும் 

 நீங்கள் ஒரு வகக்குட்வ  அல்லது உங்கள் முழங்வகயின் வவளவில் இரும மற்றும் 

தும்ம டவண்டும்; 

 அ ிகு ிகள் ஏடதனும் (கோய்ச்சல் மற்றும் இருமல்) இருந்தோல், சம்ெந்தப்ெட்  

வயதுவந்டதோர் அல்லது குழந்வத வீட்டில் தங்க டவண்டும். அ ிகு ிகள் 

டமோசமவ ந்தோல், அவர் தனது மருத்துவவ த் வதோ ர்புவகோள்ள டவண்டும். 

டநோய்வோய்ப்ெட்  நெர் முழுவமயோக குணமவ ந்த ெின்னட  (கோய்ச்சல், கோய்ச்சல் மற்றும் 

இருமல் அ ிகு ிகள் நீங்கி  24 மணி டந த்திற்குப் ெி கு) ெள்ளி ட ோஸ்டிங் (இ வசதி)  

டசவவக்குத் திரும்ெ அனுமதியுண்டு. டநர்மவ யோன ெோிடசோதவனயின் டெோது, கன்ட ோனல் 

மருத்துவோின் டகள்விகளோன   FAQ du Médecin cantonal  ஐ ெோர்க்கவும். 

ெயிற்சி வெரும் ஒரு இவளஞர் அல்லது ஒரு ெயிற்சி நிபுணருக்கு 

அ ிகு ிகள் இருந்தோல் என்ன வசய்வது? 

கோய்ச்சல் மற்றும் இருமல் ஏற்ெட் ோல், அந்த இவளஞர் அல்லது வல்லுநர் வீட்டில் இருக்க 

டவண்டும். அ ிகு ிகள் டமோசமவ ந்தோல், அவர்கள் தங்களது மருத்துவவ த் 

வதோ ர்புவகோள்கி ோர்கள். 

எனது நிவலவய அல்லது என்வனச் சுற் ியுள்ளவர்களின் நிவலவய நோன் 

எவ்வோறு மதிப்ெி  முடியும்? 

வகோட ோனோவசக் (CoronaCheck) என்ெது உங்கள் ஆெத்வத அல்லது உங்கவளச் 

சுற் ியுள்ளவர்களின் அெோயத்வத விவ வோக மதிப்ெிடுவதற்கும் என்ன வசய்வது என்று 

வதோிந்து வகோள்வதற்கும் ஒரு கருவியோகும் (https://coronavirus.unisante.ch/). 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
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சுவிட்சர்லோந்தில் வகுப்பு ெயணங்கள் (முகோம்கள் மற்றும் ெள்ளி 

ெயணங்கள்) வதோ ர்ந்து நவ வெறுகின் னவோ? 

இவ்வோ ோன ந வடிக்வககள் அவனத்தும் ெள்ளி ஆண்டு இறுதி வவ   த்து 

வசய்யப்ெடுகின் ன. 

வவளிநோட்டு ெயணங்கள் வதோ ர்ந்து நவ வெறுகின் னவோ? 

ெள்ளி யின் ஆண்டு இறுதி வவ  ெடிப்பு ெயணங்கள், முகோம்கள் மற்றும் வவளிநோடுகளில் 

உள்ள ெி  ெயணங்கள்  த்து வசய்யப்ெடுகின் ன. 

 த்து வசய்யப்ெட்  ெயணங்களுக்கோக கட் ப்ெட்டுள்ள ெணத்வத திருப்ெிச் வசலுத்தும் 

நவ முவ கள் ஆய்வில் உள்ளன. 

உங்கள் டகள்விகளுக்கோன ெதில் கிவ க்கோத டகள்விகள் ஏடதனும் இந்த 

டகள்விகளில் உள்ளதோ? 

ெின்வரும் எண்களில் ஒன்வ  நீங்கள் அவழக்கலோம்: 

 தங்கள் குழந்வதகளு ன் கல்வி சிக்கல்கவள எதிர்வகோள்ளும் வெற்ட ோர்:  

021 644 20 32 திங்கள் முதல் வவள்ளி வவ  8 மணி முதல் 20 மணி வவ ; 

 அன் ோ  வோழ்க்வகயில் சி மங்கவள எதிர்வகோள்ளும் குழந்வதகள் அல்லது 

இவளஞர்கள்: 147, வதோவலடெசி வதோ ர்பு 24 மணி டந ம் உண்டு; 

 ெள்ளி ட ோஸ்டிங் (இ வசதி), தனியோர் ெள்ளிகள் மற்றும் ெோ வந ிக்கு பு ம்ெோன 

வசயல்ெோடுகள் : 021 316 30 21 கோவல 8 மணி முதல் மோவல 6 மணி வவ  திங்கள் 

முதல் வவள்ளி வவ ; 

 வதோவலதூ  கல்வி மற்றும் கட் ோயக் கல்வி கு ித்த மற்  டகள்விகள்: 

021 316 32 64 கோவல 8 மணி முதல் மோவல 6 மணி வவ  திங்கள் முதல் வவள்ளி வவ ; 

 டமலதிக கல்வி (ெணிெயில்ெவர்கள், உ ற்ெயிற்சிக் கூ ங்கள்): 021 316 62 95 திங்கள் 

முதல் வவள்ளி வவ  8 மணி முதல் 6 மணி வவ . 

டமலும் அ ிந்துவகோள்ள 
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OFSP (வெோது சுகோதோ  கூட் ோட்சி அலுவலகம்) யின்  ஆடலோசவன நிகழ்டந த்தில் 

புதுப்ெிக்கப்ெட் து. மற்றும் வகோட ோனோ வவ ஸ் தகவல் வோி: +41 58 463 00 00 (தினமும், 24 

மணி டந மும்) 

வகோட ோனோ வவ ஸ் வதோ ர்ெோன மக்களி மிருந்து வரும் அவனத்து டகள்விகளுக்கும் 

ெதிலளிக்கும் டநோக்கம் வகோண்  கன்ட ோனல்  ோட்வலன்: 0800 316 800 (தினமும் 8 மணி 

முதல் 8 மணி வவ ) 

சூழ்நிவலயின் ெோிணோமத்வதப் ெின்ெற் வும், உங்கள் டகள்விகளுக்கு ெதிலளிக்கவும்,  

https://www.vd.ch/coronavirus மற்றும் ெயிற்சி தளத்தின் வவலத்தளத்திற்குச் வசல்லவும். 

 

https://www.vd.ch/coronavirus

