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!"#க% 
 

நம# ப%ள' ம()* பர,த ச/தாய2தி4 உட7நல2ைத:* 

பா#கா<ைப:* ேப>கி4ற அேத ேநர* மாணவCகைள 

வD<பைறகள'7 அமC2தி ேநரEயாகF க(பG<பத4 /Fகிய2#வ2ைத 

EராH ப%ள' மாவIட* JK,#ெகா%கிற#. இ,த2 திIட* ேகாவGI-19 

ெதா()< பரவNFD எதிரான பா#கா<J நைட/ைறகைள நா* 

ெதாடC,# ேம(ெகா%Q*ேபா# எ4ன ெநறி/ைறக% பG4ப(ற<பR* 

எ4பைத:*, அ,த ெநறி/ைறக% எதைன அE<பைடயாகF 

ெகாSETFD* எ4பைத:* ப(றி DR*பUகQFD* ஊழியCகQFD* 

தகவ7 அள'<பைத ேநாFகமாகF ெகாSR%ள#.  

2021-22 ப%ள' ஆSைட ஓFலா,# கZSE [காதார ஆைணயG4 கீ] 

நாUக% ெதாடUDேவா*, அத4பE /கF கவசUக% கIடாய* 

அணG,திTFக ேவSR* (அ# Dறி2த ^Rத7 தகவ7கைள PPE பGKவG7 

காணலா*). ஆனா7 பா#கா<J நைட/ைற Dறி2த ம(ற அ*சUகQ* 

அதி7 இட*ெப()%ளன. இைவ நம# இலFDகைள நிைறேவ(ற நமFD 

உதZ*. 
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• வD<பைறயG7 ேநTFD ேநரான க(பG2தNFD 

மாணவCகைள ம_SR* அைழ2# வTத7 

• நம# ப%ள'` ச/தாய2ைத /E,த அளZFD< பா#காFக 

பா#கா<J நைட/ைறகைள அம7பR2#த7; ம()*  

• கால<ேபாFகி7 ேநTFD ேநC க(பGFD* a]நிைலைய 

ெதாடC,# நbEFக` ெசHத7. 

ப%ள' ஆSைட நா* ேநரE க(பG2தNட4 ெதாடUDவேதாR 

மIRமி4றி, மாணவCகைள வD<பைறயG7 இைடc) இ7லாம7 

ைவ2திTFக ேவSEய#* மிகZ* இ4றியைமயாததாD*. 

ெதா()2தR<J தன'ைம<பR2த<பட ேவSEய மாணவCகள'4 

எSணGFைகைய Dைற<பத(D*, ேநரE க(பG2தைல ெதாடC,# 

நைடெபற` ெசHவத(D* பா#கா<J நைட/ைறகைள அம7பR2#வ# 

/FகியமாD*.  

கட,த ஆSE7 நா* ெசHத# ேபாலேவ, இ,த< ப%ள' ஆSR* ஒT 

கEகார /க<பாக பாCFக<பட ேவSR*, நாIEN* பGரா,திய2திN* 

நிலZ* ேகாவGI-19 கIR<பாRகள'4பE ைவரe பரZவைத2 தRFக 

“கEகார /%ைள /4ேனாFகிேயா அ7ல# பG4ேனாFகிேயா திT<ப 

ேவSR*”. நா/* ^ட உ%fC, மாநிைல அ7ல# ^IடாIசி 

ஆைணகQFD இணUகி நடFக ேவSR*. 

இ,த DR*ப வழிகாIE J2தக2தி7 உ%ள ெநறி/ைறக% ப%ள' ஆSR 

ெதாடC,# நைடெப)*ேபா# மா)தNFD உIபIடைவயாD*, ம()* 

இ,த வழிகாIE J#<பGFக<பR* ம()* வைல2தள2தி7 

பதிவGட<பR*. ஏதாவ# மா(றUக% ேம(ெகா%ள<பIடா7 அைத< ப(றி 

DR*பUகQFD*, ஊழியCகQFD*, மாணவCகQFD* 

ெதKவGFக<பR*.  

கீேழ:%ள பIEய7 ேகாவGI-19 ெதாடCபான /EZகைள எR<பதி7 நா* 

பாCFகி4ற /Fகிய அளZTFகைள [TFகமாகF Dறி<பGRகி4ற#. 
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ேட)ேபா,- அள0"#க1 ம34% 

ேபா#5#ேகா-க1  

 
ேகாவGI-19 சhக< பரவ7: பாசிIEi பKேசாதைனகள'4 சதவ bத2தா7 

அளவGட<பRகிற#* 

Jதிய தினசK ஓFலா,# கZSE பாதிFக<பIேடாC எSணGFைகயG4 7- 

ம()* 14-ஆ* நா% சராசK* 

0-19 (அ7ல# 5-19) வய#F Djைவ` ேசC,தவCகள'7 ஓFலா,# 

கZSEயG4 பாதிFக<பIேடாK4 ெமா2த எSணGFைக ம()* 

ேபாFDFேகாR 

EராH ப%ள' மாவIட எ7ைலகQFD% Jதிதாக பாதிFக<பIேடாK4 14-

நா% சராசK (10,000 DEயGT<பாளCகQFD) 

[காதார நல*ேபண7 திற4 வலிைம / கட,த 14 நா%கள'7 

மT2#வமைனயG7 ேசCFக<பIட பாதிFக<பIேடாK4 சதவ bத* 

ேமேல உ%ள தரZக% அைன2ைத:* 

https://www.oakgov.com/covid/resources/education/Pages/data.aspx 
ம()* “ப%ள' மாவIட வாKயான த(ேபாைதய 

பாதிFக<பIேடாC எSணGFைக” பIEயG4 கீ]: 

https://www.oakgov.com/covid/casesByZip.html 
 ஆகியவ(றி7 காணலா*. 

ேமN*, நம# தணG<J /ய(சிகள'7 அத(காக நா* ேம(ெகா%ள 

ேவSEய /ய(சிகள'7 /Fகியமான# நம# பDதியG7 CDC பரவ7 

வGகித2ைத உ4ன'<பாகF கSகாணG<பதாD*: https://covid.cdc.gov/covid-

data-tracker/#county-view 

இ,த CDC பரவ7 வGகித* OCHD [காதார ஆைணயG4 /FகியF 

காரணGயாக வGளUDகிற# ம()* அ# நம# தணG<J /ய(சியG7 ெபKய 

தாFக2ைதF ெகாSETFகிற#. இ,த CDC பரவ7 வGகித* ேமேல 
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பIEயலிட<பIR%ள (ம()* நIச2திரF DறியGட<பIR%ள) நம# 

/தலிரSR அளZTFகைள அE<பைடயாகF ெகாSடதாD*.  

*இைவ பா&கா() ம+,- தண0() ெதாட3பான 567 எ9(பதி; பய=ப9>த(ப9கி=ற 

5த=ைமயான அள7BCகD ஆF-.   

க3ற7 மாதி: 
 

சா2திய<பR* ேநரUகள'7 மாணவCக% நம# வD<பைறகள'7 ேநK7 

வ,# க()Fெகா%வ# /Fகிய* என EராH ப%ள' மாவIட* 

கT#கிற#. இ# மாணவCகQFD க7வG, சhக ம()* உணC`சிkதியாக 

பயனள'FகF^Eயதாக இTFகிற#. TSD அைன2# நிைலகள'N* 

ப%ள'யG4 வழFகமான நைட/ைறகQFD2 திT*J*, இைடநிைல 

வD<Jகள'7 ஆ) பாடேவைளகைளF கைடபGE<ப#* இதிலடUD*. 

ெதாடFகF க7வGயG7 ேநK7 சிற<J நிக]ZகQ* நைடெப)*. 

தUக% மாணவCகQFD ேநரE க(ற7 ெசௗகKயமாக இ7லாத 

தன'2த4ைமயான a]நிைலகள'7 DR*பUக% இT,தா7, 

அவCகQFகாக எUகள'ட* Dைறவான ெமHநிகC வழி/ைறகேள 

உ%ளன. ெமHநிகC வழி/ைறைய2 ேதC,ெதRFD* மாணவCக% 

கIடாயமாக ெசமeடைர /EFக ேவSR* (இைடநிைல நிைலயG7, 

ஒT /j ெசமeடTFDF Dைறவான எ#Z* பE<JFகான கிெரEIடாக 

ேசC2#Fெகா%ள<பட மாIடா#.) ெமHநிகC வழி/ைற Dறி2த ^Rத7 

தகவ7கQFD உUக% கIEட /த7வைர2 ெதாடCJெகா%ளZ*. 

 

உட7நல% ம34% பா>கா?ைப# கா?பத3கான 

தணC?D நடவF#ைகக1 

மாணவCகQFD பல அRFD பா#கா<J வழUக<பR* ம()* 2021-22 

ப%ள' ஆSRFகான ஊழியCக% இT<பாCக%. நம# பDதியG7 

மாறிவT* ேகாவGI-19 நிைலைமகைள< ெபாT2#, ப%ள' ஆSR 
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/jவ#* நாUக% ^Rத7 தணG<J நடவEFைககைள 

அம7பR2#ேவா* அ7ல# சிலவ(ைற நbFDேவா*. ஏேதm* 

மா(றUக% இT,தா7 அைவ எUக% வைல2தளUகள'7 

ெவள'யGட<பR* ம()* DR*பUகQFD /4^IEேய 

ெதKவGFக<பR*. த(ேபா# நைட/ைறயG7 உ%ள தணG<J 

/ய(சிகள'4 [TFகமான ெதாD<J கீேழ ெகாRFக<பIR%ள#.  

வGKவான தகவ7 DR*ப வழிகாIE J2தக2தி7 இட*ெப()%ள#.  

!க# கவச&க' / தன*நப- பா/கா01 
உபகரண5 (PPE ) 

எ(க* க+,ட(கள/0 உ*ள அைன56 
மாணவ;க<= ஊழிய;க<= 
கைடBபD,Eக ேவGH=.  I+டா+சி 
உ5தரMBப,, அைன56 ப*ள/B 
ேபNO6கள/P= QகE கவச(க* 
ேதைவBபHகிRறன. ெவள/யDட(கள/0 
QகE கவச(க* ேதைவயD0ைல.    

உட7 8தியான இைடெவள* மாணவ;க* Q,Oத அளMEV 
இைடெவள/ வD+H 
அமரைவEகBப+,NEக ேவGH= 
மXY= சா5தியQ*ள இட(கள/0 
மாXY இட= பயRபH5தBபட 
ேவGH=. VைறOதப+ச Zர5திXV 
உ5தரவாத= அள/EகBபடவD0ைல. 

தினச? உட7நல0 ப?ேசாதைன த(க* பD*ைளகள/ட= ேநா\Eகான 
அறிVறிக* ஏதாவ6 ெதRபHகிறதா 
எRபைத ெபXேறா;க* தினQ= 
ப^ேசாதிEக ேவGH= எனM=, 
அ_வாY ஏதாவ6 அறிVறிக* 
காணBப+டா0 அவ;கைள 
வ+̀,ேலேய ைவ56Eெகா*ள 
ேவGH= எனM= 
எதி;பா;EகBபHகிற6.  இOத ேநர5தி0 
இைணயவழி ேநா\BபாதிBa ஆ\Mக* 
எ6M= ேதைவBபடா6.   
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தB0Cசிக' அைன56 தVதிd*ள மாணவ;க<= 
ஊழிய;க* Qeைமயாக தHBfசி 
ேபா+HEெகா*ள ேவGH= என TSD 
வPவாக ஊEVவDEகிற6. இளவய6 
மாணவ;க* தHBfசி 
ேபா+HEெகா*வதXகான தVதிைய 
அைடOதMடR அவ;க<Eகான 
வா\Baக* Vறி56 தகவ0 
ெத^வDEகBபH=. 

காDேறாFட5 எ(க* க+,ட(க* Qeவ6= நா* 
Qeவ6= ெதாட;O6 ெவள/EகாXY 
gழRYெகாG,NBபைத உYதிெச\ய 
எ(க* ேம=பH5தBப+ட காXேறா+ட 
அைமBaகைள TSD ெதாட;O6 
பயRபH56=. ெவள/E காXY உ*ேள 
வNவைத அதிக^Eக வான/ைல 
அhமதிEV=ேபா6 ேபNO6கள/0 
சRன0க* கீேழ இறEகBபH=. 

உட7 நலமிHைம ேநா\வா\Bப+,NEV=ேபா6 
மாணவ;க<= ஊழிய;க<= 
வ+̀,ேலேய இNO6ெகா*ள 
ேவGH=. அைன56 
வNைகயDRைமக<= எ(க* 
வNைகBபதிM அைமBaக* 
வாயDலாக5 ெத^வDEகBபட ேவGH=. 
ேகாவD+-19 ெதாட;பான எOத 
அறிVறிக<= ப*ள/க<EV 
ெத^வDEகBபட ேவGH=. 

IJத5 ெசKத7 மDL5 கிMமி நN#க5 EPA-அhமதிEகBப+ட ெபாN*கைளB 
பயRபH5தி அைன56E 
க+,ட(க<= அRறாட= g5த= 
ெச\யBபH=. ஒN வVBபைறயD0 
ேகாவD+ பாதிEகBப+டவ; இNBப6 
கGடறியBப+டா0, அOதB பVதி இரM 
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Qeவ6= கிNமிந̀Eக= 
ெச\யBபH=.    

ெதாDLJதB01 தன*ைம0பBJத7 OCHD ெதாXY5தHBa 
தன/ைமBபH5தைல ெவள/யDட TSD 
உடR இைணO6 ெசய0பH=. 
அைன56E க+,ட(கள/P= இNEைக 
வைரபட(க* 
பயRபH5தBபH=.அைனவN= QகE 
கவச= அணDவதR lல=, ெநN(கிய 
ெதாட;aEகான Zர= 3 அ,யாக 
VைறEகBபH=. Qeைமயாக தHBfசி 
ேபா+HEெகாGட மாணவ;க<= 
ஊழிய;க<=, மXY= எOதெவாN 
அறிVறிக<= இ0லாதவ;க<= 
ெதாXY5தHBa தன/ைமBபH5தலி0 
இNEக5 ேதைவயD0ைல.   

மதிய உணO மாணவ;க* Q,Oத அளMEV 
இைடெவள/ வD+H அமர 
ைவEகBபHவா;க*. ெதாடEகBப*ள/ 
நிைலயD0, மாணவ;க* 
அவ;க<ைடய வVBபைறE VeMடR 
அமரைவEகBபHவா;க*. ஆனா0 
இைடேவைள ேநர(கள/0 VeEக* 
பயRபH5தBபட மா+டா6. அைன56 
நிைலகள/P=, சா5தியQ*ள 
இட(கள/0 மாXY இட= 
பயRபH5தBபH=. வான/ைல 
நிைலைமக* அhமதிEV= ப+ச5தி0 
மதிய உணMEV ெவள/Baற இட(க* 
பயRபH5தBபH= மXY= Qைறயான 
கGகாணDBa உYதி ெச\யBபH=. 

ச-வேதச பயண5  ச;வேதச பயண5திXV ெதாXY5தHBa 
தன/ைமBபH5த0 நிபOதைனக* 
எ6M= தXேபா6 இ0ைல. 
அய0நாHக<EV= உ*நாHகள/P= 
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பயண= ெச\d= அைன56E 
VH=ப(க<= எnச^EைகdடR 
இNEVமாY=, உ(க* 
மாணவ;க<EV உ ட0நலEVைறM 
ஏXப+,NEகிறதா எRபைதE 
கGகாணDEVமாY= நா(க* 
வலிdY56கிேறா=. 

ப'ள* நா' TSD அைன56 நிைலகள/P= 
ப*ள/யDR வழEகமான 
நைடQைறக<EV5 திN=a=, 
இைடநிைல வVBaகள/0 ஆY 
பாடேவைளகைளE கைடBபD,Bப6= 
இதி0 அட(V=. ெதாடEகE க0வDயD0 
ேந^0 சிறBa நிகoMக<= 
நைடெபY=. நி;வாக5திR 
வDNBப5திRப, களB பயண(க<EV 
அhமதி அள/EகBபH=. க+,ட 
அளவDலான I+ட(க* 
தவD;EகBபH=, ஆனா0 இைடநிைல 
வVBaகள/0 வVBa அளவDலான 
I+ட(க* அhமதிEகBபH=, ெப^ய 
அளவDலான இட(க* 
பயRபH5தBபH= மXY= Q,Oத 
அளM மாணவ;க<EV இைடேய 
இைடெவள/ பராம^EகBபH=. ஃபq0+ 
ேட, ஃபR ரRr ேபாRற ெவள/Baற 
நிகonசிக* நட5தBபH=. 

கMவP மDL5 Qர7 இைச இைசE கNவDக<EV மணD உைறக* 
வழ(கBபH=. Ve மXY= Vர0 இைச 
வVBaக<EV I=a வ,வ சிறBa 
QகE கவச(க* வழ(கBபH=. 

தடகள வPைளயாFBக' தடகளB ேபா+,க* மXY= பயDXசி 
Vறி5த வDதிக<Eகான MHSAA-ஐ TSD 
பDRபXY=. அைனவN= ஒRYI,ய 
ெசய0பH=ேபா6 ெதாXY5தHBa 
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தன/ைமBபH5தைல5 தவD;BபதXV 
Qeைமயாக தHBfசி 
ேபா+HEெகா*<மாY தடகள 
வDைளயா+Hகள/0 ஈHபH= அைன56 
மாணவ;கைளd= நா(க* 
ஊEVவDEகிேறா=. 

எ&க' ப'ள*கS#Q வM5 
பா-ைவயாள-க' 

எ(க* ப*ள/க<EV வN= 
பா;ைவயாள;க* 
க+HBபH5தBபHவா;க*. நியமனn 
சOதிBaக* ெபXY வN= ெபXேறா;க* 
(IEP I+ட(க*, ஆசி^ய; அ0ல6 
நி;வாகிdடனான சOதிBaக* 
ேபாRறைவ) க+,ட(க<EV* 
அhமதிEகBபHவா;க*. ேகாவD+-19 
நிைலைம ேம=பH= வைர, 
அவசியமXற வNைகக* 
(உதாரணமாக, மாணவNடR மதிய 
உணM சாBபDHத0) அhமதிEகBபட 
மா+டா6.தRனா;வல; ெநறிQைறக* 
உNவாEகBப+H*ளன.அதிக அளவD0 
ெபா6மEக* கலO6ெகா*ளE I,ய 
பாடெநறி இரMக* ேபாRற ெப^ய 
அளவDலான நிகonசிக* இைணயதள= 
வாயDலாக நட5தBபH=.   

ைக கTOத7 மDL5 Iகாதார5 Qைறயான ைக கeMத0 மXY= 
gகாதார= ஆகியைவ 
வலிdY5தBபH= மXY= 
ஊEVவDEகBபH=. ேசாBa மXY= 
ேஹG+ சான/+ைடச; ேபாRற 
gகாதாரB ெபாN*க* வழ(கBபH=. 
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ேகாவCG-19 அறி5றிக1 யாைவ? 

 
ைவரe ெதா() தாFகிய பGறD 2-14 நா%கள'7 அறிDறிக% 

ேதா4றலா*. ெபா#வான அறிDறிகளாவன: 

• Dள'C / காH`ச7 (100.4 EகிK அ7ல# அைத வGட அதிக*) 

• தைச அ7ல# உட7 வலி 

• hFகைட<J அ7ல# hFD ஒjDத7 

• Jதிதாக [ைவ அ7ல# வாசைன இழ<J 

• h`சிைர<J / [வாசி<பதி7 சிரம* 

• இTம7 

• ெதாSைட< JS 

• ேசாCZ 

• வயG()<ேபாFD (24 மணGேநர2தி7 2x) 

• DமIட7 வா,தி (24 மணGேநர2தி7 2x) 

 
 
 

மாணவ, ம34% 5-%பMதின:N ெபா4?DகP% 

கடைமகP%  
 

ேநர$ க&ற()*+ தி./0வதி2 ெப&ேறா6 / பா7காவல6 

ெபா9:0க; 

ஒT ெபT,ெதா(றி4ேபா# ேநTFD ேநC க(பG2தலான# அைன2# 

மாணவCக% ம()* ஊழியCகள'4 உட7நல2ைத:* பா#கா<ைப:* 

கா<பத(கான பகிர<பIட ெபா)<ைபF ெகாSR%ள# எ4பைத 

அறி,திT<ப#*, Dறி<பGIட வழிகாIRத7கைள கRைமயாக 

கைட<பGEFக ேவSEய#* /FகியமாD*.  தUக% பG%ைளக% ேநரEF 
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க(பG2தNFD2 திT*ப ேவSR* என2 ேதC,ெதRFD* ெப(ேறாC / 

பா#காவலCக%, பG4வTவனவ(றி(D ஒ<JFெகா%கி4றனC: 

உUக% மாணவK4 ஆேராFகிய2ைத அ4றாட* கSகாணG2த7. 

த(ேபா# மி4ன> சKபாC<J நமFD2 ேதைவயG7ைல எ4றாN* ^ட, 

தUக% பG%ைளகைள ப%ள'FD அm<Jவத(D /4 DR*பUக% 

அவCகைள உ()ேநாFக ேவSR*. ேகாவGI-19 -Fகான சா2திய/%ள 

அறிDறிக% எைதயாவ# மாணவCக% ெவள'<பR2தினா7, அவCகைள 

வ bIEேலேய ைவ2#Fெகா%ள ேவSEய# மிகZ* /FகியமாD*.  

அேதாR, DR*பUக% பG4வTவனவ(ைற:* ெசHய ேவSR*:   

• DR*ப2தி7 யாராவ# ேகாவGI-19 அறிDறிகைள 

ெவள'<பR2தினா7 அ7ல# யாTFகாவ# ேநாH2ெதா() 

உ)திெசHய<பIடா7 உடனEயாக ப%ள' /த7வTFD2 

ெதKவGFக ேவSR* 

• ேகாவGI-19 பாதி<J ப%ள'யGலிT,# ெபற<பIET,தாN* அ7ல# 

ெவள'யGலிT,# ெபற<பIET,தாN*, பாதி<JFD 

உ%ளானவTFகான [ய-ெதா()2தR<J தன'ைம<பR2த7 

ெதாடCபான ஓFலா,# கZSE [காதார< பGKவG4 

வழிகாIRத7கQFD இணUகி நடFக ேவSR* 

• EராH ப%ள' மாவIட* அறிZ)2தி:%ள ெநறி/ைறக% ம()* 

நைட/ைறகைளF கைடபGEFக ேவSR*,  மாணவCக% எ7லா 

ேநரUகள'N* /கF கவச* அணG,திT2த7* ம()* ம(ற தணG<J 

/ய(சிகQ* இதி7 அடUD*.   

 
நிைலைம சீரைட:*ேபா# இ,த நைட/ைறக% மா)தNFD 

உIபR2த<பR*. ஏதாவ# மா(றUக% ெசHய<பIடா7 அைத< 

ப(றி ெப(ேறாCகQFD* மாணவCகQFD* ெதKவGFக<பR*. 

இ,த நிப,தைனகைள< பG4ப(ற /Eயா# என2 தbCமான'Fகி4ற 

DR*பUகQ* மாணவCகQ* மா() வழி/ைறகைள2 

ேதC,ெதR2#F ெகா%ளலா*,  ெமHநிகC a]நிைலயG7 க(ற7 
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எ4ப#* இதி7 அடUD*.  

 
*”5கC கவச இைடெவள HகD” ம+,- எIகD 5கC கவச ெகாDைககளJலிBL& 

அMதாக வ0லCகளJCக(ப9பவ3கD ப+றிய தகவ;கNCF தனJநப3 பா&கா() 

உபகரண- - 5கC கவசIகD எ=ற ப0Mைவ( பா3Cக7-. 

 

ேநர$) க&ற()*+ தி./0வத&கான மாணவ6 ெபா9:0க; 

ேநரEF க(றNFD2 திT*Jகி4ற மாணவCக% EராH ப%ள' மாவIட* 

அறிZ)2தி:%ள ெநறி/ைறக% ம()* நைட/ைறகைளF 

கைட<பGEFக ேவSR*,  மாணவCக% எ7லா ேநரUகள'N* /கF 

கவச* அணG,திT2த7* பGற தணG<J /ய(சிக% ம()* நட2ைத சாC,த 

எதிCபாC<Jக% ஆகியைவ இதி7 அடUD*. நிைலைம சீரைட:*ேபா# 

இ,த நைட/ைறக% மா)தNFD உIபR2த<பR* ம()* சிற,த 

நைட/ைறக% உTவாFக<பR*. ஏதாவ# மா(றUக% ெசHய<பIடா7 

அைத< ப(றி ெப(ேறாCகQFD* மாணவCகQFD* ெதKவGFக<பR*. 

இ,த நிப,தைனகைள< பG4ப(ற /Eயா# என2 தbCமான'Fகி4ற 

DR*பUகQ* மாணவCகQ* மா() வழி/ைறகைள2 ேதC,ெதR2#F 

ெகா%ளலா*,  ெமHநிகC a]நிைலயG7 க(ற7 எ4ப#* இதி7 அடUD* 

 

த-?Qசி ேபாG-#ெகாSடவ,கP#5% த-?Qசி 

ேபாடாதவ,கP#5% இைடயCU1ள வCMதியாச% 
 

/jைமயாக தR<nசி ேபாIRFெகாSட ம()* தR<nசி ேபாடாத 

நபCகQFD இைடேய ெநறி/ைறகள'7 CDC ம()* OCHD பல 

ேவ)பாRகைள [IEF காIE:%ள#.  

ஃைபசC அ7ல# மாடCனா ேகாவGI-19 தR<nசிகள'4 இரSடாவ# 

ேடாe ேபாIRFெகாSட 2 வாரUகQFD< பG4னC, அ7ல# ஜா4ச4 & 

ஜா4ச4 ேகாவGI-19 தR<nசி ஒT ேடாe ேபாIRFெகாSட 2 
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வாரUகQFD< பG4னC ஒT நபC /jைமயாக தR<nசி 

ேபாIRFெகாSடவராக கTத<பRகிறாC. 

CDC ^()<பE,  /jைமயாக தR<nசி ேபாIRFெகாSடவCகQFD 

ேகாவGI-19 ெதா()< பரவ7 ஏ(பRவத(கான சா2தியF^) DைறZ 

ம()* அவCகQFD ெதா() ஏ(படவG7ைல எ4றா7 

மT2#வமைனயG7 ேசCFக<பRவத(கான சா2திய/* Dைறகிற# 

(ெட7டா ம()* பGற அறிய<பIட வைககQ* இதி7 அடUD*.) தDதி 

ெப(றZட4 தR<nசி ேபாIRFெகா%ள அைன2# தDதி:%ள 

மாணவCக%, ஊழியCக% ம()* DR*பUகைள நாUக% 

ஊFDவGFகிேறா*. 

?@ைமயாக தC:Dசி ேபாFC)ெகாGடவ6க;: 

/jைமயாக தR<nசி ேபாIRFெகாSடவCக% ேகாவGI-19 

தாFDதNFD உ%ளாD*ேபா#, அவCகQFD அறிDறிக% எ#Z* 

இ7லாத வைர அவCக% ெதா()2தR<J தன'ைம<பR2தலி7 இTFக 

ேவSEயதி7ைல. அதாவ#, ப%ள'யG7 உUக% மாணவC ேகாவGI 19 

பாதிFக<பIடவTட4 ெநTUகிய ெதாடCபG7 இT,ததாக 

கSடறிய<பIடா7, அறிDறிக% எைத:* அmபவGFகாத வைர அவCக% 

ெதாடC,# ப%ள'FD வரலா*. 

பா>கா?D ெநறிVைறக1 ம34% கவனW#க 

ேவSFய அறி5றிக1 

ப%ள'கQFD% ெதா()< பாதி<JFD உ%ளானவCகள'4 
எSணGFைகைய2 ெதாடC,# DைறFக, OCHD ம()* CDC ஆ7 
உTவாFக<பIட இரSR வைக “அறிDறி பKேசாதைனைய” நா* 
ம_SR* பய4பR2#ேவா*. ஒT மாணவைர ப%ள'FD அm<Jவதா 
ேவSடாமா என2 தbCமான'Fக DR*பUக% பG4வT* 
வர4/ைறகைள< பய4பR2த ேவSR*. அறிDறிக% ெகாSட 
மாணவைர வ bIE(D அm<J*ேபா# நாUக% இேத வர4/ைறகைள< 
பய4பR2#ேவா*: 
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திT<பG அm<Jவத(D இரSR வைகயான அறிDறிகைள:* 
ெவiேவ) நிப,தைனகைள:* கT2தி7 ெகா%ள ேவSR*: 
 
மாணவ6க;/ஊழிய6க; ?தலாவ7 வைகயK2 ஒ. 
அறி*றிைய அNபவK+தா2 (Jதிய இTம7, h`சிைர<J, 
[வாசி<பதி7 சிரம*, Jதிதாக [ைவ அ7ல# வாசைன இழ<J), 
நbUக% அவCகைள வ bIEேலேய ைவ2#Fெகா%ள ேவSR* 
ம()* திT*பG வர அவCக% ெநகEi ேகாவGI-19 பKேசாதைன 
/Eைவ< ெப(றிTFக ேவSR* அ7ல# அவCக% /jைமயான 
10 நா% தன'ைம<பR2த7 கால2ைதF கழிFக வ bIEேலேய இTFக 
ேவSR*,  மT,#க% எR2#Fெகா%ளாமேலேய காH`ச7 
இ7லாம7 இTFக ேவSR* ம()* திT*J*ேபா# அறிDறிக% 
ேம*பIETFக ேவSR*.  

 
மாணவ6க;/ஊழிய6க; இரGடாவ7 வைகயK2 இ. 
அறி*றிகைள அNபவK+தா2: (100.4 EகிK அ7ல# அத(D 
அதிகமான காH`ச7, Dள'C, தைச வலி, தைலவலி, ெதாSைட< 
JS, ேசாCZ, வயG()<ேபாFD, DமIட7 அ7ல# வா,தி, 
hFகைட<J அ7ல# hFD ஒjDத7) நbUக% அவCகைள 
வ bIEேலேய ைவ2#Fெகா%ள ேவSR* ம()* திT*பG வர 
அவCக% ெநகEi ேகாவGI-19 பKேசாதைன /Eைவ< ெப(றிTFக 
ேவSR* அ7ல# அவCக% /jைமயான 10 நா% 
தன'ைம<பR2த7 கால2ைதF கழிFக வ bIEேலேய இTFக 
ேவSR*,  மT,#க% எR2#Fெகா%ளாமேலேய காH`ச7 
இ7லாம7 இTFக ேவSR* ம()* திT*J*ேபா# அறிDறிக% 
ேம*பIETFக ேவSR*. 
 

 
0தி7:மாணவ6க;/ஊழிய6க; இரGடாவ7 வைகயK2 ஒ. 
அறி*றிைய அNபவK+தா2 (காQRச2 அ2ல7 வாSதி தவKர) 
அவCக% ப%ள'FD` ெச7லலா*, ஆனா7 ேவ) ஏதாவ# 
அறிDறிக% ெத4பRகிறதா என< பாCFக அவCகைள உ4ன'<பாக 
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கவன'FDமா) ேகIRFெகா%கிேறா*.  காH`ச7 அ7ல# வா,தி 
உ%ள மாணவCக%/ஊழியCக% காH`சைலF Dைற<பத(கான 
மT,# எR2#Fெகா%ளாமேலேய 24 மணGேநர2தி(D காH`ச7 / 
வா,தி இ7லாமலிT,தா7 ம()* அறிDறிக% ேம*பIET,தா7 
அவCக% ேவைலFD / ப%ள'FD திT*பலா*. ேமேல 
Dறி<பGட<பIடைவ ெபாT,#* பIச2தி7  ஒT அறிDறிFD 
ெநகEi பKேசாதைன /EZ ேதைவயG7ைல. 

அறி*றிக; ேசாதி:பாT 
 

வைக 1 வைக 2 
Jதிய இTம7 100.4 EகிK அ7ல# அைத வGட 

அதிகமான காH`ச7 
h`சிைர<J Dள'CநRFக* 
[வாசி<பதி7 சிரம* தைச வலி 
Jதிதாக [ைவ அ7ல# 
வாசைன இழ<J 

தைலவலி 

 ெதாSைட< JS 
 ேசாCZ 
 வயG()<ேபாFD 
 DமIட7 
 வா,தி 
 hFகைட<J 
 hFD ஒjDத7 

1. வKைரU: பVேசாதைனக; Wடா7: ஒTவTFD ேகாவGI-19 
இ7ைல எ4பத(கான ஆதாரமாக வGைரZ< பKேசாதைனகைள 
நாUக% ஏ()Fெகா%வதி7ைல. பKேசாதைன /EZ ெநகEi 
எ4பத(கான ஆதார* அள'Fக, நbUக% கIடாயமாக ஒT PCR 
பKேசாதைன ெசH#ெகா%ள ேவSR*. 
 

2. மா&9 ேநாயறித2 ?ைற (07:பK)க:பட7): ஒT மாணவC 
ேகாவGI-19 அறிDறிக% ெதாடCபாக வ bIRFD அm<ப<பIR அவC 
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ேகாவGI பKேசாதைன ெசH#ெகா%ளவG7ைல என'7, அ,த 
மாணவைர ஒT மT2#வC ேநK7 பாC2# அறிDறிகைள 
வGளFகமாக2 ெதKவG2# எj2#<nCவமாக ஒT ெதள'வான 
ம()* த(ேபாைதய ேநாயறிதைல ேம(ெகாSET,தா7 
அiவாறான மா() ேநாயத7 /ைற ஏ()Fெகா%ள<படலா* 
(அதாவ#, eIெர<, ேமாேனா ேபா4றைவ)  
   

3. உடTபKறSேதா6 ெகா;ைக: ஒT மாணவC வ bIE7 இT,தா7 
அ7ல# ேகாவGI ெதாடCபான அறிDறிகQட4 வ bIE(D 
அm<ப<பIET,தா7, PCR பKேசாதைன /EZ ம_SR* ெநகEi 
என வT* வைர அ,த மாணவK4 உட4பGற,தவCக% அைனவT* 
வ bIE(D` ெச7ல ேவSR* / வ bIEேலேய தUகியGTFக 
ேவSR*. ெப(ேறாTFேகா அ7ல# அேத வ bIE7 வசிFகி4ற 
ேவெறாTவTFேகா ேகாவGI ெதாடCபான அறிDறிக% காண<பIR 
ேகாவGI பKேசாதைன /EZகQFகாக கா2திT,தா7, PCR 
பKேசாதைன /EZ ம_SR* ெநகEi என வT* வைர அ,த 
வ bIEலிT,# வT* அைன2# மாணவCகQ* வ bIEேலேய 
இT,#ெகா%ள ேவSR*. இ,த இரSR காIசிகள'N* ெநகEi 
எ4ற /EZகQFகான ஆதார2ைத DR*பUக% அள'Fக 
ேவSR*. 
 

4. வ.ைகயKTைமக; / மா&றYக; ப;ளZ)*+ 
ெதVய:பC+த:பட ேவGC/: உUக% மானவC ஒT Dறி<பGIட 
நாள'7 ேநK7 வர ேவSEயGT,#* வரவG7ைல எ4றா7, நbUக% 
உUக% மாணவK4 ப%ள'யG4 வTைக<பதிZ ெதாடCJ எSைண 
அைழ2# உUக% மாணவC அmபவGFD* அறிDறிகைள:*, அவC 
ஏ4 ப%ள'FD வரவG7ைல எ4பத(கான காரண2ைத:* 
ெதKவGFகZ*. 
 
மாணவCக% ப%ள'FD ெவள'யG7 ெதா()2 தாDதலி4 பாதி<JFD 
உ%ளாகியத4 காரணமாக [ய தன'ைம<பR2திF 
ெகாSET<பதா7 அவCக% ேநK7 ப%ள'FD வரவG7ைல எ4றா7, 
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நbUக% ப%ள'FD ெதாைலேபசி hல* அைத2 ெதKய<பR2த 
ேவSR*. 

[ய-ெதா()2தR<J தன'ைம<பR2தலி7 இTFDமா) ப%ள' 
hல* மாணவTFD அறிZ)2த<பIET,தா7, நbUக% 
ெதாைலேபசி hல* தகவ7 ெதKவGFக ேவSEயதி7ைல. 
 
?)கியமான7- எ,தெவாT  காரண2தி(காகZ* 
உட7நலFDைறZட4 ஓTவC ப%ள'FD வTவைத நாUக% 
வGT*பவG7ைல. ஒT மாணவC ேவைல ெசH#ெகாSET,தா7 / 
ெசH# /E2திT,தா7, அவைர வTைக JKயாதவராக நாUக% 
கTதமாIேடா*. 
 

5. ெதா&9+தC:0 தனZைம:பC+த2 கால+ைத) *ைற+த2: 
J#<பGFக<பIட CDC வழிகாIRத7கள'4பE, ெதா()2தR<J 
தன'ைம<பR2த7 கால2ைதF DைறFக பKேசாதைன வழி/ைற 
உ%ள#. ^Rத7 தகவ7கைள அறி,#ெகா%ள பG4வT* பGKைவ< 
பாCFகZ*.  

 

ெதா34Mத-?D தனW?ப-Mத7 ம34% 

தனWைம?ப-Mத7  

 
/jைமயாக தR<nசி ேபாIRFெகாSட நபCக% தUகQFD எ,த 
அறிDறிகQ* இ7ைலெய4றா7 [ய-ெதா()2தR<J 
தன'ைம<பR2தலி7 இTFக2 ேதைவயG7ைல. கட,த 90 நா%கள'7 
ேகாவGI-19 பKேசாதைன /EZ பாசிIEi என வர<ெப(றவCக% 
ெதா()2தR<J தன'ைம<பR2தலி7 இTFக2 ேதைவயG7ைல. 
இரSR நிக]Zகள'Nேம, தR<nசி ேபாIRFெகாSடத(கான 
ஆதார* அ7ல# பாசிIEi /EZ காSபGFகி4ற ஆHவக< 
பKேசாதைன /EZ ேதைவ<பRகிற#.   
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தR<nசி ேபாIRFெகா%ளாத ஒT மாணவC அ7ல# ஊழியC 
ேகாவGI-19 ெதா()< பாதி2த ஒTவTட4 ெநTUகிய ெதாடCபG7 
இT<பதாக கSடறிய<பIR ஆனா7 அறிDறிக% எைத:* 
ெகாSETFகவG7ைல எ4றா7, பாதி:0)* உ;ளான கைடசி 
நா[)*: பKற* 10 நா;க[)* அவCக% \ய-ெதா&9+தC:0 
தனZைம:பC+தலி2 இTFக ேவSR* ( எSணGFைக அR2த 
நாள'லிT,# ெதாடUDகிற# - மாணவC ப%ள'FD 11-வ# நா% 
திT*பG வர ேவSR*.) இ,தF கால அளZ OCHD ஆ7 

நிCணயGFக<பIR%ள# எ4பைத:*, நம# பDதியG7 உ%ள 

வைகக% அ7ல# இதர காணGகளா7 இ# மா(ற<படலா* 

எ4பைத:* தயZெசH# கவன2தி7 ெகா%ளZ*.  
 
\ய-ெதா&9+தC:0 தனZைம:பC+த2 எ4றா7 நbUக%: 
  

• 10 நா%கQFD 24/7 ேநர/* வ bIE7 இTFக ேவSR* 

• அறிDறிக% ெத4பRகிறதா எனF கSகாணGFக ேவSR* 
ம()* எ7லா ேநரUகள'N* ம(றவCகள'டமிT,# 
உட7 kதியான இைடெவள'ைய (Dைற,த# 6 அE) 
பராமKFக ேவSR*. 

• உUக% ெவ<பநிைல நாெளா4)FD 2 /ைற பKேசாதி2# 
பதிZ ெசHய ேவSR* 
 

ெதா&9+தC:0 தனZ:பC+த2 கால+ைத) *ைற+த2: 
J#<பGFக<பIட CDC வழிகாIRத7கள'4பE, 5-ஆ* நா% அ7ல# 
அத(D< பGறD ேம(ெகா%ள<பR* PCR ேகாவGI பKேசாதைன 
/EZ ெநகEi என கிைடFக<ெப(றா7 நbUக% [ய-ெதா()2 
தைடFகா<பG7 இTFக ேவSEய கால அளZ DைறFக<பR*. 
அதாவ#, உUகQFD அறிDறிக% ஏ#* இ7ைலெய4றா7 ஒT 
பKேசாதைன ெசH#ெகாSR (ம_SR*, [ய-ெதா()2தR<J 
தன'ைம<பR2தலி4ேபா# 5-ஆ* நா% அ7ல# அத(D< பGறD) 8-
ஆ* நாள'7 ம_SR* நbUக% ப%ள'FD2 திT*பலா* ம()* 
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இய7பான ெசய7பாRகைள ேம(ெகா%ளலா*. அறிDறிக% 
உ%ளCக% வ bIEேலேய இT,#ெகா%ள ேவSR*. 

0திய *றி:0: ெதா()2தR<J தன'<பR2தலி7 இT,# 
திT*Jவத(D MDHHS பK,#ைர2#%ள தினசK பKேசாதைன 
/ைறைய OCHD ஏ()Fெகா%ளவG7ைல, எனேவ நாUக% இைத 
இ,த ேநர2தி7 நைட/ைற<பR2த மாIேடா*. அ# 
மா(ற<பIடா7, DR*பUகQFD* ஊழியCகQFD* நாUக% 
அைத2 ெதKய<பR2#ேவா*. 

ஒ. மாணவ.)* அ2ல7 ஊழிய.)* ேகாவKF-19 
பVேசாதைன ?$U பாசிF$] என வSதி.Sதா2, அவCக% 
அறிDறி ெதாடUகியதிலிT,# அ7ல# பKேசாதைன 
ெசH#ெகாSட ேததியGலிT,# Dைற,தபIச* 10 நா%கQFD 
தUகைள தனZைம:பC+தி)ெகா;ள ேவSR*.  
 
தனZைம:பC+த2 எ4ப# ெதா()2தR<J தன'<பR2தலி7 
இட*ெப()%ள அைன2ைத:* உ%ளடFகியதாD*, ஆனா7 
அேதாR, DR*ப உ)<பGனCகள'டமிT,# நbUக% வGலகியGTFக 
ேவSR* எ4பைத:* இ# DறிFகிற#.தன'ைம<பR2தலி7 உ%ள 
ஒTவC பG4வTவனவ(ைற /ய(சிFக ேவSR* என OCHD 
ெசா7கிற#: 

o பGற DR*ப உ)<பGனCகள'டமிT,# தன'யான ஒT 
அைறயG7 தUகியGTFக ேவSR*. 

o சா2திய* இT,தா7 தன' Dள'யலைறைய< பய4பR2த 
ேவSR*. ஒT Dள'யலைறைய பகிCவதாக இT,தா7, 
q2பGரrகைள தன'யாக ைவ2#Fெகா%ள ேவSR* 
ம()* பய4பR2திய பGறD அைன2#< பர<Jகைள:* 
கிTமிநbFக* ெசHய ேவSR*. 

o தIRக%, DE<பத(கான த*ளCக%, ேகா<ைபக% ேபா4ற 
தன'<பIட ெபாT%கைள< பகிC,#ெகா%வைத தவGCFக 
ேவSR*. 
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o ம(றவCகQட4 ஒேர அைறயG7 சா<பGடF ^டா#, 
ெபாj#ேபாFகF ^டா# அ7ல# ேநர* ெசலவGடF 
^டா# 

 

 
0திய7: *C/ப உ9:பKன6க[டT ?@ைமயான தனZைம:பC+த2 
சா+தியமி2ைல 

ெபT*பாலான நிக]Zகள'7, Dறி<பாக இள* பG%ைளகைள 
கவன'2#F ெகா%கி4ற உட4பGற,தவCக% ம()* 
ெப(ேறாCகQFD, 10 நா%க% /jைமயாக தன'ைம<பR2திF 
ெகா%வ# எ4ப# சா2தியமி7ைல. ெட7டா வைகயG4 பரZ* 
த4ைம ம()* உட4பGற,தவCகள'4 பாசிIEi பKேசாதைன 
/EZ ஆகியைவ  அதிகK2திT<பத4 காரணமாக, ஒT DR*ப 
உ)<பGனK4 பKேசாதைன /EZ பாசிIEi என 
வ,திTFD*ேபா# ஒT ஊழியC /jைமயாக 10 நா%கQFD 
/(றிN* தன'ைம<பR2தலி7 இTFக /Eயா# எ4பைத 
நா* கவன2தி7 ெகா%ள ேவSR*. 
 
OCHD/CDC வGதிகள'4 கீ], தC:Dசி ேபாFC)ெகா;ளாத 
ஒ]ெவா. மாணவ./ / ஊழிய./  ேகாவGI-பாசிIEi 
நபK4 10-நா% தன'ைம<பR2தலி4ேபா#* வ bIEேலேய 
இTFக ேவSR*, அத4 பG4 10-நா% ெதா()2தR<J 
தன'<பR2தைல2 ெதாடUக ேவSR* எ4ப# இத4 
ெபாTளாD*. 

ேகாவGI-19 பாசிIEi /EZ ெப()%ளவCகள'4 
உட4பGற,தவCகQ* பG%ைளகQ* /jைமயாக தR<nசி 
ேபாIETFகாவGIடா7 அவCக% Dைற,தபIச* 20 நா%கQFD 
ப%ள'FD வரF ^டா# (தUக% வ bRகள'ேலேய இTFக 
ேவSR*) எ4பேத இத4 /EவாD*. 07:பK)க:பFட7: 
DR*பUகள'4 ெநTUகிய ெதாடCJகQFD ெதாடFக2திேலேய 
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பKேசாதைன ெசH#ெகா%Q* வGT<ப2ேதCZ 
கிைட<பதி7ைல.  

இத(D< பG4னா7 உ%ள காரண* எ4னெவன'7, ேகாவGI-
பாசிIEi நபKடமிT,# தன'ைம<பR2திFெகா%ள /Eயாத 
ஒiெவாT DR*ப உ)<பGனT* /jைமயான 10-நா% 
தன'ைம<பR2த7 கால2தி7 ெதாடC,# பாதி<JFD 
உ%ளாகிறாC எ4)*, அ,த ப2# நா%கQFD< பGறD 
அவCகQFD உட7நலFDைறZ ஏ(படF^R* எ4)* OCHD 
வGளFக* அள'2#%ள#.  

  

பயண% 
 

07:பK)க:பFட7: சCவேதச அ7ல# உ%நாIR பயண2தி(D 
ெதா()2தR<J தன'<பR2த7 நிப,தைனக% எ#Z* த(ேபா# இ7ைல. 
அய7நாRகQFD* உ%நாRகள'N* பயண* ெசH:* அைன2#F 
DR*பUகQ* எ`சKFைக:ட4 இTFDமா)*, உUக% 
மாணவCகQFD உட7நலFDைறZ ஏ(பIETFகிறதா எ4பைதF 
கSகாணGFDமா)* நாUக% வலி:)2#கிேறா*. 

பயண2தி(கான ெதா()2தR<J தன'<பR2த7 நிப,தைனக% ஆSR 
/jவ#* மா(ற2தி(D உIபIடைவ ஆD*.  
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ெதா34Mத-?D தனW?ப-Mத7 க3ற7 திGட% 

07:பK)க:பFட7: ெதா()2தR<J தன'<பR2தலி7 இTFD*ேபா# 

அ7ல# நbSட காலமாக ேநாHவாH<பIR இTFD*ேபா# மாணவCக% 

க(றைல2 ெதாடCவத4 /Fகிய2#வ2ைத EராH ப%ள' மாவIட* 

JK,#ெகா%கிற#. ப%ள':ட4 இைணயதள* வாயGலாக தின/* 

ெதாடCJெகா%வத(D*, மதி<பsRக% ப(றிய ேக%வGகQFD க7வG 

சாC,த உதவG ெப)வத(D* அC2த/%ள வாH<ைப வழUDவ# 

/Fகிய* என நாUக% கT#கிேறா*. க(பவK4 வளC`சி நிைல ம()* 

[யாதbனமாக ேவைல ெசH:* திற4 காரணமாக, ெதாடFக ம()* 

இைடநிைல வD<Jகள'7 இ# ச() வG2தியாசமாக2 ேதா4)*.  

இரSR திIடUகQேம ஆேராFகிய ஒTUகிைண<பாளCகள'4 

பய4பாIைட உ%ளடFகியதாக இTFD*, ெதா()2தR<J 

தன'<பR2தலி7 இTFD*ேபா# இவCக% மாணவCகQFD 

உதZவாCக%. மாணவCகQைடய வD<பைறயG7 வD<பைற ஆசிKயேர 

(ஒiெவாT வD<பGN* / பாட2திN*) இ)தியாக ெபா)<ைப ஏ(பவC 

ஆவாC. ஆேராFகிய ஒTUகிைண<பாளC வD<பைற ஆசிKயTட4 

இைண,# ேவைல ெசHகிறாC. இ,த2 திIட* #ைண2 திIட* ஆD* 

ம()* இ# மாணவCகQFD ஒT ^Rத7 ஆதார* ஆD*. 
 

ெதாட)க:ப;ளZ  
 
ெதாடFக<ப%ள' நிைலயG7, ப%ள' ெதாடCபான அைன2# 

பாட<ெபாT%க% ம()* ஒ<பைடZகைள வD<பைற ஆசிKயC 

Schoology-இ7 பதிவGRவாC. ெதாடFக<ப%ள' நிைலயG7 ஆேராFகிய 

ஒTUகிைண<பாளCக% DjவG7 ஒiெவாT கிேரR நிைலயGN* ஒT 

ஆசிKயC இட*ெப(றிT<பாC. ெதா()2தR<J தன'<பR2தலி7 

இTFகி4ற அ7ல# நbSட காலமாக ேநாHவாH<பIR இTFகி4ற 

மாணவCகQFD ப%ள' நா% /jவ#* ப7ேவ) இடUகள'7 
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நைடெப)* ேநரைலF க(பG2தைலF காண WC-இ4 வD<பைறைய 

அ>Dவத(D ஒT ஜூ* இைண<J ெகாRFக<பR*. ெதா()2தR<J 

தன'<பR2தலி7 இTFகி4ற மாணவCகள'4 ேக%வGகQFD< பதிலள'Fக 

அ7ல# அவCகQFDF க(பGFக ப%ள'FD /4னேரா அ7ல# பG4னேரா 

ஒT மணG ேநர* WC தயாராக இT<பாC.  ஆேராFகிய ஒTUகிைண<பாளC 

உUக% மாணவK4 வD<பைற ஆசிKயராக இTFக மாIடாC எ4பைத  

தயZெசH# கவன2தி7 ெகா%ளZ*. அவர# வD<பைற ஆசிKயCகைள 

மி4னuச7 வாயGலாக ெதாடCJெகா%ள /E:*. 

07:பK)க:பFட7 ஊழியC நியமனF Dறி<J: இ<ேபா# நாUக% எ7லா 

கிேரR நிைலகள'N* ஆேராFகிய ஒTUகிைண<பாளைர 

பணGயமC2தியGTFகிேறா*. இ,த2 திIட* இ<ேபா# நைட/ைறயG7 

உ%ள# ம()* நாUக% மாணவCகQFD ஆதரவள'FD* ெசயலி7 

ஈRபIETFகிேறா*.   

 
இைடநிைல  
 
 நRநிைல- ம()* உயCநிைல- ப%ள' நிைலகள'7, மதி<பsRகQ* 

பாட<ெபாT%கQ* வD<பைற ஆசிKயCகளா7 Schoology-இ7 

பதிவGட<பR*. இைடநிைல<ப%ள' ஆேராFகிய ஒTUகிைண<பாளCக% 

DjவG7 ஒiெவாT /Fகிய< பாட< பDதிFD* (கணGத*, ஆUகில*, 

அறிவGய7, சhக அறிவGய7) ஒT ஆசிKயC இட*ெப(றிT<பாC. 

இைடநிைல< ப%ள' அளவG7, ஒiெவாT ஆேராFகிய 

ஒTUகிைண<பாளT* நாெளா4)FD ஒT வD<J பாடேவைள ஜூ* 

ெசயலியG7 ேநரைலயG7 இT<பாC. ெதா()2தR<J தன'<பR2தலி7 

இTFD* மாணவCக% அ,த,த வD<பG7 உ%wைழZ ெசH# ஒiெவாT 

பாட< பDதிFD* ஆதரZ* ேநரE உதவG:* ெபற /E:*. ப%ள'யG4 

இரSடாவ# வார2தி4ேபா# அIடவைணக% ெவள'யGட<பR*, ஆனா7 

WC அIடவைண /Fகிய வD<Jகைள மIRேம ெகாSR வழFகமான 

ப%ள' நாைள< ேபா4) ெசய7பR*. உதாரணமாக, கணGத* /தலாவ# 

பாடேவைளயாக, ஆUகில* இரSடாவ# பாடேவைளயாக எ4பைத< 
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ேபா4).  மாணவCகQFD ஜூ* வD<பG7 கல,#ெகா%ள 

வGT<பமி7ைல என'7 அவCக% தாUகளாகேவ ேவைலைய 

/E2#Fெகா%ளலா*, ஆனா7 இ,த வாH<J ெதா()2தR<J 

தன'<பR2தலிேலா அ7ல# நbSடகாலமாக ேநாHவாH<பIட 

நிைலயGேலா இTFகி4ற அைன2# மாணவCகQFD* கிைடFD*. 

மி4னuச7 வாயGலாக ேக%வGகQFD பதிலள'<பத(D*  

ஆதரவள'FகZ* மாணவCகள'4 திIடமிட<பIட வD<பைற ஆசிKயCக% 

தயாராக இT<பாCக%. 

 

 
இ,த2 திIட* அைன2# மாணவCகQFD* ெபாT,தF^Eயதாக 

இTFகா# எ4பைத நாUக% JK,#ெகா%கிேறா*, ஆனா7 நbSட கால 

ேநாH அ7ல# ெதா()2தR<J தன'<பR2த7 காரணமாக அC2த/%ள 

அmபவ* ேதைவ<பRகி4ற DR*பUகQFD இ# ஒT வாH<J 

வழUDகிற#, அைனவK4 உட7நல2ைத:* ேம*பR2#கி4ற ஒT 

ஆேராFகியமான ப%ள'` a]நிைலைய உ)திெசHகி4ற# ம()* 

மாணவCகள'4 க7வG ம()* சhக-உணC`சி kதியான நலவா]ZFD 

ஆதரவள'Fகி4ற#.  ஆSE4 பG(பDதியG7, மா)பாRக% 

ேதைவ<பRகிறதா எ4பைதF காண ெதா()2தR<J தன'<பR2த7 

க(ற7 திIடUகைள நாUக% மதி<பsR ெசHேவா*.  

 

தனWநப, பா>கா?D உபகரண% - Vக# கவசYக1, 

பCெள#ஸிகிளா\ ேபாNறைவ. 
 

ந* ப%ள' ச/தாய2தி4 உட7நல2ைத:* பா#கா<ைப:* கா<பத(D, 

மழைலயC ப%ள' /த7 ேம7நிைலFD< பG,ைதய க7வG வைரயGலான 

அைன2# க7வG நிைலயUகைள` ேசC,த மாணவCக%, ஊழியCக% 

ம()* பாCைவயாளCக% அைனவT* ப%ள' வளாகUகQFD% 
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இTFD*ேபா#* ேபT,தி7 பயண* ெசH:*ேபா#* /கF கவச* 

அணG,திTFக ேவSR*.  பாடெநறிசாரா ெசய7பாRக% ம()* 

ம4றUக% ஆகியைவ:* இதி7 அடUD*.   

/கF கவச2தி(D< பதிலாக /க மைற<Jக%, ப,தனாFக% ம()* 

கj2#F கவச2#ணGக% ஆகியவ(ைற அணGவ# ஏ()F ெகா%ள<பட 

மாIடா#. /கF கவசUக% CDC பK,#ைர2#%ள தரUகைள< nC2தி 

ெசHய ேவSR*, இ)Fகமாக< ெபாT,த ேவSR*, இ)Fகமாக 

ெநHய<பIட #ணGயா7 ெசHய<பIETFக ேவSR* ம()* அதி7 

#ைளக%, #வாரUக%, ச7லைடFகS அ7ல# ஒள' எள'தாக ஊRTவG` 

ெச7லF^Eய பGற பDதிக% இTFகF ^டா#.  

ெவள'யரUD இடUகைள< பய4பR2தி சி) “/கF கவச 

இைடேவைளக%” அள'FDமா) ஆசிKயCகQ* ஊழியCகQ* 

ஊFDவGFக<பRவாCக%. /கF கவச இைடேவைளக% ப(றி உUகQFD 

ஏதாவ# ேக%வGக% அ7ல# பGர`சைனக% இT,தா7, தயZெசH# 

உUக% Dழ,ைதயG4 ஆசிKயC அ7ல# கIEட /த7வைர2 

ெதாடCJெகா%ளZ*.  

ஊழியCகQ* மாணவCகQ* தUக% ெசா,த /கF கவசUகைள 

வழUDமா) எதிCபாCFக<பR*. ைகயா7 தயாKFக<பIட #ணGயாலான 

/கF கவசUக% தின/* #ைவFக<பட ேவSR*. ஒ(ைற< 

பய4பாIR /கF கவசUக% xFகி எறிய<பட ேவSR*. /கF கவச* 

அணGய மற,#வGIட மாணவCகQFD அ4ைறய தின* அணGவத(காக 

ஒ(ைற< பய4பாIR /கF கவச* வழUக<பR*.  

ேவSRெம4ேற /கF கவச2ைத அ<Jற<பR2த /ய(சிFD* 

மாணவCக% அ7ல# பGற மாணவCக% அ7ல# ஊழியCகள'4 /கF 

கவச2தி7 இைடc) ெசHய வGT*JபவCக% ஒjUD நடவEFைகFD 

உIபR2த<பRவாCக%, ெமHநிகC க(ற7 /ைறFD அவCக% 

மா(ற<பRவ#* இதி7 அடUD*. 
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/கF கவச* அணGவைத சா2தியம(றதாக ஆFDகி4ற பதிZ 

ெசHய<பIட இயலாைமக% ெகாSட மாணவCகQFD (அதாவ#, /கF 

கவச2ைத தாUகேள [யமாக அக(ற இயலாத மாணவCக% ேபா4ேறாC) 

/கF கவச* அணGவதிலிT,# அKதாக வGதிவGலFDக% அள'Fக<பR*. 

சகி<J2த4ைமைய உTவாFக அைன2# மாணவCகQFD* /கF 

கவச* அணGவத(D< பயG(சி அள'FDமா) DR*பUக% 

ஊFDவGFக<பRகி4றன.  மT2#வ kதியான வGலFD< ெபற உUக% 

மாணவC தDதி ெப(றிTFகிறாC என நbUக% கTதினா7, உUகள'ட* 

சKயான ஆவண* இT<பைத உ)திெசHய உUக% மT2#வைர2 

ெதாடCJெகா%வத(D /4 ஆவண நிப,தைனகQFD 

ேம(பாCைவயாளK4 அNவலக2ைத2 ெதாடCJெகா%ளZ*. ேவ) எ,த 

வGலFDகQ* பKசீலிFக<பட மாIடா#.  

 

பKெள)ஸிகிளா` பKV:பாTக; 

வD<பைறகள'7, அைன2# மாணவCகைள:* ஒேர திைசைய 

ேநாFகியவா) அமர` ெசHய அைன2# /ய(சிகQ* 

எRFக<பRகி4றன ம()* மாணவC ேமைசகள'4 ம_# அ7ல# 

பணGநிைலயUக% ம_# பGெளFஸிகிளாe பGK<பா4க% ைவFக<பட 

மாIடா#.  ஆனாN*, ஆசிKயCக% மாணவCகQFD ெநTFகமான 

a]நிைலயG7 ேவைல ெசH:*ேபா# அவCக% பGெளFஸிகிளாe 

பGK<பா4 பய4பR2#வத(கான வGT<ப2ேதைவ< ெப(றிT<பாCக% 

(உதாரணமாக, எj#த7 ^IடUகள'4ேபா#.) 

!காதார% 
 

கIEட2தி(D% ேபா#மான ைக கjZ* வசதி ஏ(பாR 

ெசHய<பIETFFD* ம()* நைடபாைதக%, மதிய உணZ அைறக%, 

Dள'யலைறக% ேபா4ற இடUகள'7 ேஹSI சான'ைடசC நிைலயUக% 

ைவFக<பIETFD*. 
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வழUகீIR< ெபாT%க% (ேப<பC டவ7, ேஹSI சான'ைடசC, தி[2தா%, 

D<ைபF ெகா%கலUக%) தின/* பKேசாதிFக<பIR ேதைவ<பR* 

அளZFD ைவFக<பR*. 

எ7லா வD<பைறகள'N* பGரதான அNவலக2திN* ேஹSI 

சான'ைடசC ைவFக<பIETFD* ம()* அ# TSD-ஆ7 வழUக<பR*. 

இ,த ஆSE4 பG(பDதியG7 ^Rதலாக ேஹSI சான'ைடசC 

ந4ெகாைடக% அm<Jமா) DR*பUகள'ட* ேகIRFெகா%ள<பR*.  

ைக கjZத7 நிைன{Iட7க% ம()* ைக கjZத7 இைடேவைளக% 

அைன2#F கIEடUகள'N* கைடபGEFக<பR*. 

 

 

 

இைடெவளW, இய#க% ம34% அ^க7 
 

EராH ப%ள' மாவIட* மாணவC ேமைசகைள:* 

பணGநிைலயUகைள:* /E,தவைர வGலகியGTFDமா) இைடெவள' 

வGIR ேபாIETFD*. 2021-22 மி`சிக4 க7வG2 #ைற ேதைவக% (180 

ப%ள' நா%க% / 1098 மணGேநர*) நம# வD<பைறக% அவ(றி4 

ெபா#வான எSணGFைகFD2 திT*ப ேவSR* எ4பைதF DறிFகிற#.  

அதாவ#, மாணவCகQFD இைடேய எ<ேபா#* ஒT Dறி<பGIட 

இைடெவள'ைய< பராமK<ப# சா2தியமி7ைல எ4பைத இ# 

DறிFகிற#, ஆனா7 சா2திய/%ள ேநரUகள'7 h4) அE 

இைடெவள'ைய நாUக% கைட<பGEFகிேறா*.  

சா2திய/%ள இடUகள'7, அைன2# மாணவC பணGநிைலயUகQ* 

மாணவCக% ஒேர திைசைய ேநாFகியவா) இTFD* வைகயG7 

ைவFக<பIETFD*.  பG4வTபைவ இைடநிைல ம()* ெதாடFக< 

ப%ள' வD<பைறகள'7 மாணவCகQFD இைடேய h4) அE 
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இைடெவள' இTFDமா) அைமFக<பIR%ள இTFைக அைம<JFகான 

உதாரணUக% ஆD*. 

            
பட# 1 இைடநிைல+ ப,ள. வ0+பைற பட# 2 ெதாட6க+ ப,ள. வ0+பைற 

 

சில ெதாடFக<ப%ள' வD<பைறக% இரSR அ7ல# அத(D ேம(பIட 

மாணவCகQFகிைடேய பகிரF^Eய பணGநிைலயUகைளF 

ெகாSR%ளன.  மாணவCகQFD இைடேய உட7 kதியான 

இைடெவள'ைய சிற<பான /ைறயG7 நிCவகிFக தளவாடUகைள 

இடமா(ற* ெசHவ# உIபட, த(ேபா#%ள இட2ைத சிற,த /ைறயG7 

பய4பR2த நாUக% தன'<பIட வD<பைறகQட4 இைண,# 

ெசய7பRேவா*. 
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!Mத% ெச_த7 ம34% கி"மி ந̀#க% 

ெநறிVைறக1 
 

ேகாவGI-19 /Fகியமாக கா(றி4 வழியாக< பரZகிற#, ேம(பர<Jக% 

வழியாக< பரZவதி7ைல என சம_ப2திய CDC வழிகாIRத7 [IEF 

காIRகிற#.  

EPA-அmமதிFக<பIட ெபாT%கைள< பய4பR2தி அைன2#F 

கIEடUகQ* அ4றாட* [2த* ெசHய<பR*. ஒT வD<பைறயG7 

ேகாவGI பாதிFக<பIடவC இT<ப# கSடறிய<பIடா7, அ,த< பDதி 

இரZ /jவ#* கிTமிநbFக* ெசHய<பR*.    

ெவFடCஃபாF கிTமிநாசின' JைகhIட இய,திரUக% வாUக<பIR%ளன 

ம()* ேகாவGIெதா()< பாதி<J ஏ(பIட ஒiெவாT ப%ள'F 

கIEட2திN* அைவ பய4பாIRFD ைவFக<பIR%ளன: 

https://youtu.be/mx3_0TR57Jc 
 

 
 

 

வ"ைக, 5றியa- ம34% நைடபாைத ெநறிVைற  
 



 

30 

 

உட7 kதியாக இைடெவள' பராமK<ப#, /கF கவசUக% அணGவ# 

ம()* சிற,த [காதார2ைத< பய4பR2#வ# ேபா4றவ(ைற 

மாணவCகQFD* ஊழியCகQFD* நிைனZபR2த ஒiெவாT ப%ள'F 

கIEட2திN* DறியsR ைவFக<பIR%ள#.  அைன2#F 

கIEடUகள'N* பாCைவயாளCக% Dைற,த அளேவ 

அmமதிFக<பRவாCக%, ஆனா7 த(ேபாைதய நிைலைமகள'4 

அE<பைடயG7 கIR<பR2த<பIட எSணGFைகயG7 த4னாCவலCக% 

பய4பR2த<படலா*.   

இைடநிைல வD<Jக% நிைலயG7, இ,த ஆSR ெபIடகUக% 

பய4பாIE7 இTFD*.   

வD<JகQFD இைடயGN%ள நைடபாைதகள'7 சhக இைடெவள'ைய< 

பG4ப()வ# சா2தியம7ல எ4பைத இைடநிைல வD<Jகள'7 பயGN* 

மாணவCகள'4 ெப(ேறாCக% JK,#ெகா%ள ேவSR*, ஆனா7 3 

அEFD% 15 நிமிடUக% ெதாடCJ ப(றி OCHD தரநிைலயா7 

வைரய)Fக<பIட “ெநTUகிய ெதாடCJFD உ%ளாDத7”  எ4ப# அ,த 

கட,# ெச7N* ேநர2தி7 கT2தி7 ெகா%ள<பட மாIடா#.       

 

 

 

HVAC ம34% கGFட கா3ேறாGட% 
 
EராH ப%ள' மாவIட* கட,த ஆ) ஆSRகள'7, நம# ப%ள'க% 

அைன2திN* ெவ<ப*, கா(ேறாIட* ம()* ஏC கSEஷன'U (HVAC) 

அைம<JகQFகாக $10 மி7லிய4 ெதாைகFD ேம7 /த}R 

ெசH#%ள#.  உட7 kதியான இைடெவள', ைக கjZத7 ம()* /கF 

கவசUக% உ%ள'Iட பGற ெதா()F கIR<பாIR நடவEFைககQட4 

ேசC,#, இ,த /த}R ேகாவGI-19 பரZவைதF DைறFக உதவF^R*.   

ஏ4 எ4) இUD வGளFக<பIR%ள#: உUக% வ bRகள'7 உ%ள 

நிCணயGFக<பIட ெவ<பநிைலைய அைட,தா7 மIRேம இயUக2 
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ெதாடUDகி4ற aடாFD* ம()* Dள'CவGFD* அைம<Jகைள< ேபா7 

அ7லாம7, ெதாடC`சியான கா() இயFக* ம()* கா()< பKமா(ற* 

நிக]வைத உ)திெசHய எUக% HVAC அைம<Jக% ப%ள' ெசய7பR* 

ேநர* /jவ#* ெதாடC,# இயUDகி4றன. TSD HVAC அைம<Jக% 20% 

[2தமான ெவள'Fகா(ைற எ7லா ேநரUகள'N* ெதாடC,# உ%ேள 

எR2#வT* வGதமாக வEவைமFக<பIR%ளன. ைவரeக% உ%ள'Iட 

கா(றி4 hல* பரZ* ெதா()FகிTமிகள'4 ெசறிைவ வ bIE(D% 

Dைற<பத(D /ைறயான ெவள'F கா(ேறாIட*  வ bIE(D% இT<ப# 

/Fகிய* என EPA ெசா7கிற#.  

உUக% வ bIR HVAC அைம<J திT*ப2 திT*ப உUக% வ bIE(D%ேளேய 

[ழல` ெசHகிற# - அ# [2தமான க(ைற உ%ேள ெகாSR 

வTவதி7ைல, அதனா7 தா4 ெதா()FகிTமிகைள2 தR<பத(கான 

அ7ல# கா(ைற கிTமிநbFக* ெசHவத(கான /ய(சியG7 சில வ bIR 

உKைமயாளCக% HEPA வEகIEக% அ7ல#  UV வGளFDக% ெகாSட 

ைகயடFக அலDகைள வாUDகிறாCக%.  TSD HVAC அைம<Jக% HEPA 

வEகIEகைள< பய4பR2#வதி7ைல, ஏெனன'7 அைவ 

ெவள'Fகா(ைற அளZFD அதிகமாக2 தைட ெசHகி4றன ம()* 

ெவள'Fகா(ைற அ,த அளZFD கIEட2தி(D% அmமதி<பதி7ைல. 

மாறாக, எUக% HVAC அைம<Jக% 8 /த7 13 வைரயGலான 

தரமதி<பsRக% ெகாSட Dைற,தபIச ெசய7திற4 அறிFைக மதி<J  

(MERV) வEகIEகைள< பய4பR2#கி4றன, அைவ 

ெதா()FகிTமிகைள வEகIEனாN* ^ட கணGசமான அளZ 

ெதாடC`சியாக [2தமான கா(ைற வழUDகி4றன.    

*ஆனாR-, ேகாவ0T-19 என வB-ேபா& HEPA வ6கT6கD ஒB பா&கா(பான தH37 

அ;ல எ=பைத கவன>தி; ெகாDள ேவV6ய& 5CகியமாF-.  இLத வ6கT6கD 0.3 

ைமCரா= அள7 வைரய0லான 99.97% &கDகைள> த9CFமா, 

வ6வைமCக(பT9DDளன. அைன>& ைவரWகைளX- HEPA வ6கT6 Yல- த9Cக 

56யா& எ=ப& இத= ெபாBD ஆF-. ேகாவ0T-19 &கDகD 0.125 ைமCரா=கD 

வ0Tட- ெகாVட ேகாள வ6வ &கDகD ஆF-. மிகZ சிறிய &கDகD 0.06 ைமCரா=கD 

அள7ைடயைவ ம+,- மிக( ெபMய &கDகD 0.14 ைமCரா=கD அள7ைடயைவ. 

ெதாட3Zசியான ெசய;பா9ெகாVட இடIகளJ; HEPA வ6கT6களJ= ெசய;திற= 



 

32 

 

Fைறவாகேவ உDள& (அதாவ&, கத7கD தி+Cகி=ற / Yட(ப9கி=ற இடIகளJ; 

அ;ல& மCகD உDேள / ெவளJேய ெச=,ெகாV6BCF- இடIகளJ;).  
 

 

 

ேப"f> வசதி ம34% மாணவ, ேபா#5வரM> 
 
TSD வழUD* ேபT,#< ேபாFDவர2தி7 மாணவCகQFD இைடேய 

Dறி<பGIட இைடெவள'ைய< பராமK<ப# சா2தியமி7ைல. 

ேபாFDவர2ைத< பய4பR2#வத(D2 ேதC,ெதR2#%ள DR*பUக% 

ேபT,#< பயண2தி4ேபா# Dறி<பGIட ேநர* அவCக% ெநTFகமாக 

இT<பத(D வாH<J%ள# எ4பைத2 ெதK,#ெகா%ள ேவSR*, 

ஆனாN* மாணவCகைள /E,த அளZFD வGலகியGTFக` ெசHய 

அைன2# /ய(சிகQ* எRFக<பR*. ெதாடCJ தடமறிதNFD உதவ 

இTFைக வGளFக<படUக% பய4பR2த<படலா*. 

^IடாIசி ஆைணயG4பE, ேபT,#< ேபாFDவர2தி4ேபா# 

மாணவCக% எ7லா ேநரUகள'N* /கF கவச* அணG,திTFக 

ேவSR*. அணG,# வர மற,தவCகQFD ஒ(ைற< பய4பாIR /கF 

கவசUக% வழUக<பR*.  

வான'ைல சாதகமாக இT,தா7 அைன2#< ேபT,#கள'N* ச4ன7க% 

திற,# ைவFக<பR*.  

 
 

 

 

%திய உண0 / உண0 ேசைவ 
 



 

33 

 

USDA நிதி:தவG உதவG:ட4, இ,த ஆSR அைன2# மாணவCகQFD* 

இலவசமாக மதிய உணZ வழUக<பRகிற#.  ச*ப,த<பIட ப%ள'கள'7 

நைட/ைறயG7 உ%ள ஒiவாைம நிப,தைனகைள< nC2தி ெசHய, 

மதிய உணைவ தாUகேள ெகாSRவTவத(D* மாணவCக% 

வரேவ(க<பRகிறாCக%.  

Dறி<பாக இலவச ம()* DைறFக<பIட மதிய உணZFD2 

தDதி:ைடய அைன2# மாணவCகள'4 DR*பUகQ* ஒT இலவச 

ம()* DைறFக<பIட மதிய உணZ வGSண<ப2ைத< nC2தி 

ெசH:மா) நாUக% வNவாக ஊFDவGFகிேறா*.  இ,த 

வGSண<ப2ைத< nC2தி ெசHவத4 hல*, இலவச ம()* 

DைறFக<பIட பUேக(JF கIடண*, ெபT,ெதா()-EBT ம()* பGற 

ஆதரZக% உ%ள'Iட பGற ேசைவகைள< ெபற நbUக% தDதி:ைடயவC 

ஆவ bCக%.    

மாணவCக% ப%ள'யG4 த(ேசைவ சி()SEயக2தி7 மதிய உணZ 

சா<பGRவாCக%. வான'ைல சாதகமாக இT,தா7 ம()* ேபா#மான 

ேம(பாCைவ இT,தா7 சா<பGRவத(D ெவள'யரUD இடUகைள< 

பய4பR2#வ# ஊFDவGFக<பR*. சா2திய/%ளேபா# மதிய உணZ 

உIெகா%ள மாணவCகைள இைடெவள' வGIR அமரைவFக இைடநிைல 

வD<JகQFகான கIEடUக% பய4பR2த<பR*. ெதாடFக<ப%ள' 

மாணவCக% மதிய உணZ ேநர2தி4ேபா# அவCகQைடய வD<JF 

DjZட4 அமர ைவFக<பRவாCக%.  

மதிய உணZ கIடைம<Jக% ம()* நைட/ைறக% ெதாடCபான 

ேக%வGக% கIEட /த7வTFD அm<ப<பட ேவSR*.    

 

 

இைடேவைள / ெவளWயரY5 இைடேவைளக1 
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வான'ைல சாதகமாக இT,தா7, ெதாடFக<பள'யG7 உ%ள அைன2# 

மாணவCகQ* ெவள'யரUD இைடெவள'யG7 பUேக(பாCக%. இ,த 

ேநர2தி7, இைடேவைளயG4ேபா# மாணவCக% DjFகளாக 

ஒTUகிைணFக<பட மாIடாCக% ம()* /கF கவசUக% 

ேதைவ<படா#.  

அைன2#< ப%ள'கள'N* அைன2# கிேரR நிைலகள'N* உ%ள 

ஆசிKயCக% /கF கவச இைடேவைளFகாக மாணவCகைள ெவள'<Jற* 

அைழ2#` ெச7ல ஊFDவGFக<பRவாCக%.  

 

 

ேகாவCG-19 ெதா34? பாதிMேதா"#கான 

ெநறிVைறக1 
 

சhக< பரவைல2 தRFகி4ற ேநாFக2தி(காகZ* நம# மாணவCக% 

ம()* ஊழியCகைள< பா#கா<பத(காகZ* ேகாவGI-19 ெதா() 

பாதி2திT<பதாக ச,ேதகிFக<பRபவCகQFகான அ7ல# 

பாதி2திT<பவCகQFகான அைன2# ெநறி/ைறகQ* ஓFலா,# 

கZSE [காதார< பGKZட4 இைண,# உTவாFக<பIR%ள#.   

ஒiெவாT ச*பவ/* பாதிFக<பIேடாC வாKயாக ஓFலா,# கZSE 

[காதார< பGKவா7 ைகயாள<பR*. ஒTவTFD பாதி<J 

உ)திெசHய<பIடதாக ெதKவGFக<பIடா7 எ4ன நடFD* எ4ப# 

Dறி2த ஒT ெபா#வான [TFக* கீேழ ெகாRFக<பIR%ள#. ஆனா7, 

வGசாரைணயG4 /Eைவ< ெபாT2#, ஒIRெமா2த வD<பைறக% 

அ7ல# ப%ள'F கIEடUக% உIபட, ெபKய மFக% Djைவ [ய-

ெதா()2தR<J தன'ைம<பR2தலி7 ைவ2திTFக ேவSRமா எ4பைத 

ஓFலா,# கZSE [காதார< பGKZ தbCமான'Fகலா* எ4பைத 

கவன2தி7 ெகா%ளZ*. 
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வ*:பைறயK2 ேகாவKF-19 பாதி:0 இ.:பதாக 
சSேதகி)க:பCபவ6க[)கான ெநறி?ைறக; 

ப%ள' நாள'4ேபா# ஒT மாணவTFD ேகாவGI-19 அறிDறிக% 

காண<பIடா7, அ,த மாணவC வD<பைறயGலிT,# அக(ற<பIR ஒT 

தன' அைறயG7 அமரைவFக<பட ேவSR*. (Dறி<பGIட அறிDறிக% 

ம()* நிப,தைனகைள அறி,#ெகா%ள பFக* 7-ஐ< பாCFகZ*) 

ெப(ேறாCகQFD / பா#காவலCகQFD தகவ7 ெதKவGFக<பR* ம()* 

மாணவைர உடனEயாக அைழ2#` ெச7வத(D ஏ(பாR ெசHய<பR*. 

ஒT ஊழியC அ,த அைறையF கSகாணG<பாC, ஆனா7 ஒேர மாதிKயான 

அறிDறிக% ெகாSட மாணவCக%  அேத அைறயG7 

அமரைவFக<பRவாCக% எ4பைத ெப(ேறாCக% ெதK,#ெகா%ள 

ேவSR*.    

தUக% [காதார நல*ேபண7 வழUDநைர அைழ2# ஒT ேகாவGI-19 

பKேசாதைனFD ஏ(பாR ெசH:மா) ெப(ேறாCகQFD 

அறிZ)2த<பR*.  (ஓFலா,# கZSE [காதார< பGKZ வாயGலாக 

வழUக<பR* பKேசாதைன நியமன` சதி<Jக% ம()* இடUக% Dறி2த 

தகவ7கைள இUேக காணலா* - ம()* இைவ அறிDறிக% ெகாSட 

வய#வ,தவCக% அைனவTFD* ம()* 18 வய#FDF கீ] உ%ள 

எ7லா மாணவCகQFD* கிைடFD*: https://www.oakgov.com/covid/best-

practices/sick-caring/Pages/testing.aspx)  

ேகாவGI-19 அறிDறிகQட4 வ bIE(D அm<ப<பR* மாணவCக% 

கீேழ:%ளவ(றி7 ஏதாவ# ஒ4) ெபற<பR* வைர வ bIEேலேய இTFக 

ேவSR*: 

 
1) மாணவC PCR ேகாவGI பKேசாதைன /EZ ெநகEi எ4பத(கான 

ஆதார2ைத சமC<பGFக ேவSR* அ7ல#  

 
2) அறிDறி ெதாடUகி 10 நா%கைளF கட,திTFக ேவSR* ம()* 

மT,ைதF Dைற2த பGறD Dைற,தபIச* 24 மணGேநர* காH`ச7 
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இ7லாம7 இTFக ேவSR*. 

 

ஒ. *C/ப உ9:பKனVT பVேசாதைன ?$Uக[)காக) 

கா+தி.)*/ ேநர+தி2 உடTபKறSதவ6க; / பKற *C/ப 

உ9:பKன6க; வ aF$2 ெதா&9+தC:0 தனZ:பC+தலி2 / 
தனZைம:பC+த:பFC இ.)க ேவGC/.  
 
அச7 மாணவC பKேசாதைன /EZ பாசிIEi என வ,தா7, பாசிIEi 

நபCகQFகான ெநறி/ைறகைள கீேழ காணZ*.   

 

ேகாவKF-19 பாசிF$] நப6க; *றி+7 ெப&ேறா6 / பா7காவல6 
ெதVவK:பத&கான ெநறி?ைறக; 

ேகாவGI-19 பKேசாதைன /EZ பாசிIEi என வர<ெப(ற மாணவCக% 

ெப(ேறாCக% / பா#காவலCக%  உடனEயாக தUக% ப%ள'யG4 

/த7வைர ெதாைலேபசியG7 அைழ2#2 ெதKவGFக ேவSR*.  ஒT 

அவசர வGஷயமாக /த7வKட* அ7ல# பGற நிCவாகியGட* ேபச 

ேவSR* என ெசயலKட* ெதKவGFகZ* (ெசHதி அm<ப ேவSடா*). 

ப%ள' /E,த பGறD அைத< ப(றி ெப(ேறாTFD2 ெதKய வTகி4ற 

அKதான நிக]Zகள'7, அவC உடனEயாக /த7வTFD ஒT 

மி4னuச7 அm<ப ேவSR* ம()* /த7வC அவCகைள2 

ெதாடCJெகா%ளவG7ைல எ4றா7 காைலயG7 ெதாைலேபசியG7 

அைழ2#* ேபச ேவSR*.  மாணவC வ bIEலிT,# ப%ள'FD 

அm<ப<பIடாN* அ7ல# ேவெறாT காரண2தி(காக பKேசாதைன 

ெசHய<பIடாN* இ# ெபாT,#*. 

மாணவCகள'4 அ,தரUக* பா#காFக<பR*, ம()*  OCHD ம()* 

மாணவC ப%ள'FD2 திT*Jவைத ஊFDவGFகி4ற ெபா)<பG(DKய 

ப%ள' அதிகாKக% தவGர ேவ) யாTFD* அவர# ெபயC ெவள'யGட<பட 

மாIடா#.  இ# Dழ,ைதயG4 ஆசிKயC ம()* / அ7ல# ஒT 

நியமிFக<பIட ஊழியைர உ%ளடFகியதாக இTFD*. 
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பKேசாதைன /EZ பாசிIEi என வர<ெப(ற மாணவCக% OCHD-இ4 

பK,#ைரகைள< பG4ப(ற ேவSR* ம()* அறிDறிக% ெதாடUகிய 

ேததியGலிT,# அ7ல# அறிDறிக% இ7லாமலிT,தா7, பாசிIEi 

பKேசாதைன /EZ கிைடFக<ெப(ற ேததியGலிT,# 10 நா%கQFD 

தUகைள [ய-தன'ைம<பR2திFெகா%ள ேவSR*.  

 

ேகாவKF பாசிF$] என அNமானZ)க:பFடவ6களZT 

அறிவK:0)கான ெநறி?ைறக; 

ஒT பாசிIEi ேகாவGI-19 /EZ Dறி2# ஒT ெப(ேறாC 

ெதKவGFD*ேபா#, ஓFலா,# கZSE [காதார< பGKZFD நாUக% 

அைத2 ெதKவGFக ேவSR*. /Eைவ சKபாC<பத(D அவCக% 

உடனEயாக TSD உட4 இைண,# ெசய7பRவாCக% ம()* ெதாடCJ 

தடமறிதலி7 எUகQட4 இைண,# பணGJKவாCக%.  

வD<பைற இTFைக வGளFக<படUகைள< பய4பR2தி, பாசிIEi 

/EZ கிைடFக<ெப()%ள மாணவK4 h4) அEFD% எ,த 

மாணவCக% அமC,திTFகிறாCக% எ4பைத OCHD-FD நாUக% 

ெதKவG<ேபா*. 15 நிமிடUக% அ7ல# அத(D ேம7 h4றEFD 

உ%ளாக என வைரய)Fக<பIடத4 அE<பைடயG7, இ,த மாணவC 

ெநTUகிய ெதாடCபG7 இT,ததாக கTத<பRகிறாCக%.* 

*ப%ள'யG7 உ%ள ஒiெவாT மாணவT* ஊழியT* /jைமயாக 

/கF கவச* அணG,திT<பதா7, ெதா()2தR<J தன'<பR2தNFD 

நாUக% 3 அE இைடெவள'ைய< பய4பR2த /Eகிற#.  அைனவT* 

/கF கவச* அணGவ# எUகள'ட* நைட/ைறயG7 இ7லாம7 

இT,திT,தா7, ெதா()2தR<J தன'<பR2தNFD நாUக% 6 அE 

இைடெவள'ைய< பய4பR2த ேவSEயGTFD*, அத4 காரணமாக பல 

மாணவCக% ப%ள'FD வராம7 வ bIEேலேய இTFக ேவSEயGTFD*. 
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ெந.Yகிய ெதாட60: எUக% இTFைகயைம<J வGளFக<படUகள'4பE 

உUக% பG%ைள எUக% கIEடUகள'7 ெநTUகிய ெதாடCபG7 

இT,ததாக கSடறிய<பIடா7, எUக% கIEட /த7வC அ7ல# 

நியமிFக<பIட நபC உUகQFD2 தகவ7 ெதKவG<பாC. இ,த அறிவG<J 

ஒT மி4னuச7 hல* அm<ப<பR*, ஆனா7 உUக% மி4னuசைல< 

பாCFDமா) ெதாைலேபசி அ7ல# உைர` ெசHதி வாயGலாக உUகQFD 

வGழி<nIட7 ெசHய<பR*. இ# நடFD*ேபா# DR*பUக% 

மி4னuசைல< பாCFக ேவSEய# /FகியமாD*, ஏெனன'7 

ெநTUகிய ெதாடCபG7 இT,ததாக கSடறிய<பIட மாணவCக% 

அவCகQைடய ெதா()2தR<J தன'<பR2த7 கால* /E:* வைர 

ப%ள'FD2 திT*ப /Eயா#.   

தன':Kைம` சIடUக% காரணமாக, பKேசாதைன /EZ பாசிIEi 

எனF கிைடFக<ெப(ற மாணவK4 அ7ல# ஊழியK4 ெபயைர நாUக% 

உUகQFD2 ெதKவGFக /Eயா#. 10 நா%க% [ய-ெதா()2தR<J 

தன'<பR2தைல எiவா) ெதாடUDவ# எ4ப# Dறி2த 

வழிகாIRத7க% உUகQFD2 ெதKவGFக<பR* (DைறFக<பIட 

ெதா()2தR<J தன'<பR2த7 வGT<ப2ேதCZFகான ெதா()2தR<J 

தன'<பR2த7 பGKைவ< பாCFகZ*.)  ^Rத7 தகவ7கைள OCHD 

ெதKவGFD* என நாUக% எதிCபாCFகிேறா*.  

^Rதலாக ேவ) யாராவ# மாணவCக% ெநTUகிய ெதாடCபG7 

இT,தாCகளா என எUக% TSD DjFக% ம()* OCHD  

வGசாரைணயாளCக% கSடறியலா*. ேபT,தி7 ஒ4றாக< பயண* 

ெசHத மாணவCக% அ7ல# ப%ள' நாQFD அ<பா7 

ெதாடCJெகாSET,தவCக% ஆகிேயாC இதி7 அடUDவC. பாசிIEi 

பKேசாதைன /EZ கிைடFக<ெப()%ள ஒTவTட4 உUக% பG%ைள 

ெநTUகிய ெதாடCபG7 இT,த# என OCHD-ஆ7 உUகQFD2 

ெதKவGFக<பIடா7, உUக% கIEட /த7வTFD நbUக% ெதKவGFக 

ேவSR*. 
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ேகாவGI-பாசிIEi நபTட4 ெநTUகிய ெதாடCபG7 இT,ததாஅF 

கSடறிய<பIR%ள அைன2# மாணவCகQ*10 நா%கQFD [ய-

ெதா()2தR<J தன'<பR2தலி7 இT<பத4 hல* OCHD-இ4 

பK,#ைரகைளF கIடாயமாக< பG4ப(ற ேவSR* ம()* அறிDறிக% 

ஏதாவ# ெத4பRகிறதா என< பாCFக ேவSR*. (நிப,தைனக% ம()* 

ெதா()2தR<J தன'<பR2த7 கால2ைதF Dைற<பத(கான 

வGT<ப2ேதZகQFD ெதா()2தR<J தன'<பR2த7 பGKைவ< 

பாCFகZ*.) 

 

ப;ளZயK2 பாதி)க:பFேடா6 (07:பK)க:பFட7): ேகாவGI-19 

ெதா()<பதி<JFD உ%ளாேனாC வGவர* உKய ேநர2தி7 TSD 

வைல2தள2தி7 ேகாவGI ேடrேபாCE7 பதிவGட<பR*.  ெநTUகிய 

ெதாடCபG7 உ%ள மாணவCகள'4 DR*பUகQFD மIR* ப%ள'F 

கIEட2தி7 ஏ(பIட ெதா()<பாதி<J Dறி2# தன'<பIட /ைறயG7 

தகவ7 ெதKவGFக<பR*. ஒiெவாT கIEட2திN* உ%ள 

பாதிFக<பIேடாC பIEயைலF காண ம(ற DR*பUக% அைன2#* TSD 

வைல2தள2தி7 உ%ள ேகாவGI-19 ேடrேபாCைட ெதாடC,# பாCFக 

ேவSR*. ெநTUகிய ெதாடCJகள'7 உ%ள மாணவCக% மIR* 

நடவEFைக எRFக ேவSR*. பGற மாணவCக% அ7ல# ஊழியCக% [ய-

ெதா()2தR<J தன'<பR2தலி7 இTFக2 ேதைவயG7ைல. ஆனா7 

தUக% மாணவCகQFD ஏதாவ# அறிDறிக% ெத4பRகிறதா எ4பைத 

எ7லாF DR*பUகQ* உ4ன'<பாக கவன'2#வர ேவSR*.  ெமHநிகC 

/ைறயG7 க(கி4ற மாணவCக%, ப%ள' இைடேவைளகள'4ேபா# 

ஏ(பR* ேகாவGI ெதா() ஆகியைவ ப(றிய அறிவG<Jக% எUகQFDF 

கிைட<பதி7ைல எ4பைத:*, அ,த /EZக% Dறி2# ெப(ேறாCக% 

அ7ல# ஊழியCகQFD2 ெதKவGFக /Eயா# எ4பைத:* கவன2தி7 

ெகா%ளZ*.  
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பா,ைவயாள,க1, hGடYக1 ம34% பாடெநறி 

சாரா ெசய7பா-க1 
 

எUக% ப%ள'கQFD வT* பாCைவயாளCக% கIR<பR2த<பRவாCக%. 

நியமன` ச,தி<Jக% ெப() வT* ெப(ேறாCக% (IEP ^IடUக%, 

ஆசிKயC அ7ல# நிCவாகி:டனான ச,தி<Jக% ேபா4றைவ) 

கIEடUகQFD% அmமதிFக<பRவாCக%, இT,தாN* 

சா2திய<பR*ேபா# ெமHநிகC ^IடUக% ஊFDவGFக<பR*. ேகாவGI-

19 நிைலைம ேம*பR* வைர, அவசியம(ற வTைகக% (உதாரணமாக, 

மாணவTட4 மதிய உணZ சா<பGRத7) அmமதிFக<பட மாIடா#. 

ப%ள'கள'7 த4னாCவ2 ெதாSR ேம(ெகா%வத(கான ெநறி/ைறக% 

உTவாFக<பRகி4றன.  அதிக அளவG7 ெபா#மFக% கல,#ெகா%ளF 

^Eய பாடெநறி இரZக% ேபா4ற ெபKய அளவGலான நிக]`சிக% 

இைணயதள* வாயGலாக நட2த<பR*.  

மாணவCகQFD ெபாT%கைளF ெகாRFக வTகி4ற ெப(ேறாCக% 

மாணவK4 ெபயைர அதி7 எjதி /4^ட2தி7 ைவ2#வGIR 

இ4டCகா* hல* ப%ள' ெசயலKட* ெதKவG2#வGட ேவSR*. 

மாணவCகQFD உணZ வGRதி உணZ வGநிேயாகUக% அ7ல# பGற 

ெவள'<Jற உணZக% அmமதிFக<பட மாIடா#. 

நிCவாக2தி7 த(ேபா# கைட<பGEFக<பR* அmமதி` 

ெசய7/ைறகள'4பE கள< பயணUகQFD அmமதி அள'Fக<பR*.  

அைன2# கள< பயணUகள'N* பா#கா<J ம()* ெநறி/ைறக% 

கைட<பGEFக<பRகி4றதா எ4ப# மதி<பsR ெசHய<பR*.  கIEட 

அளவGலான ^IடUக% தவGCFக<பR*, ஆனா7 இைடநிைல 

வD<Jகள'7 வD<J அளவGலான ^IடUக% அmமதிFக<பR*, ெபKய 

அளவGலான இடUக% பய4பR2த<பR* ம()* /E,த அளZ 

மாணவCகQFD இைடேய இைடெவள' பராமKFக<பR*.  
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ஃபs7I ேட, ஃப4 ர4e ேபா4ற ெவள'<Jற நிக]`சிக% நட2த<பR*. 

பாடெநறி சாரா ெசய7பாRக% ம()* ம4றUக% ேநK7 நட2த<பR*.   

இ,த ேநர2தி7, வழFகமாக நைடெப)* அைன2#` ெசய7பாRகQ* 

(ேஹா*கமிU ேபா4றைவ) திIடமிIடவா) நைடெப)*, ஆனாN* 

மா() இடUக% பய4பR2த<படலா*.  

 

தடகள வCைளயாG-க1 
 
தடக% வGைளயாIRகள'7 பயG(சி ம()* ேபாIE இரSRFDேம 

MHSAA-ஆ7 நிCணயGFக<பIட வழிஅகIRத7க%, ம()* 

ெபாT,தF^Eய OCHD அவசரகால [காதார உ2தரZக% பG4ப(ற<பR*.   

07:பK)க:பFட7: 8/29/21 இ7 உ%ளவா), OCHD  உ2தரZ காரணமாக, 

எUக% கIEடUகQFD% உ%ள அைன2# தடகள வ bரCக%, 

பயG(சிகாளCக%, ஊழியCக% ம()* பாCைவயாளCக% TSD-இ7 

உ%ளரUD வGைளயாIR நிக]`சிக% அ7ல# பயG(சிகள'7 

பUேக(D*ேபா# அ7ல# கல,#ெகா%Q*ேபா# /கF கவச* 

அணG,திTFக ேவSR*,.  தடகள` ெசய7பாRகைளF கIR<பR2#* 

வGதி/ைறக% ம()* ெநறி/ைறக% ப(றிய ^Rத7 தகவ7கQFD, 

தயZெசH#  உUக% பG%ைளயG4 பயG(சியாளC அ7ல# தடகள 

இயFDநைர2 ெதாடCJெகா%ளZ*. 

ேகாவGI-19 பாசிIEi /EZ கிைடFக<ெப()%ள அ7ல# அறிDறிக% 

ெத4பRகி4ற தடகள மாணவK4 ெப(ேறாCக% ெதா()< பாதி<J 

Dறி2# ெதKவGFD*ேபா# DjவG7 அவCகQைடய பUேக(J Dறி2# 

/த7வTFD*,, அவCகQைடய பயG(சியாளTFD* ெதKவGFக 

ேவSR*. DjவGN%ள ம(றவCகQFD ெதKவGFக<பIET<பைத 

உ)திெசHய பயG(சியாளCக% / தடகள இயFDநCக% கIEட 

/த7வTட4 ஒTUகிைண,# ெசய7பட ேவSR*.    
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ப1ளWயCU% ஓ#லாf> க0SF தரவCU% உ1ள 

ேகாவCG-19  ெதா34 பாதி#க?பGேடா, 

கRைமயான உட7நல< பKேசாதைனக% ேம(ெகா%ள<பIடாN* ^ட, 
நம# கIEடUகள'7 ேகாவGI-19 ெதா() பாதிFக<பIட நபCக% 
இT<பாCக% எ4பைத ெப(ேறாCகQ* ஊழியCகQ* ெதK,#ெகா%ள 
ேவSR*.  தன'ைம<பR2தைல எUக% ப%ள'கQFD ெவள'யG7 
நாUக% கIடாய<பR2த /Eயா#, எனேவ எUக% ப%ள'கQFD% 
சhக< பரவைலF (ஒT நபKடமிT,# ம(ெறாTவTFD ேகாவGI-19 
பரZவ#) Dைற<பேத எUக% இலFD ஆD*.  
 
நம# DR*பUக%, மாணவCக% ம()* ஊழியCகள'4 ஒ2#ைழ<J 
காரணமாக நம# ப%ள'கQFD% பரZவைதF Dைற<பதி7 2021-22 ஆ* 
ஆSE7 நா* ெவ(றி ெப(றிT,ேதா*.  இ,த ஆSE7 
ெவ(றிகரமானவCகளாக இT<பத(D, Dறி<பாக நம# பDதியG7 
அதிகமாகF காண<பR* ெட7டா வைக பரவைல2 தR<பதி7, நம# 
ப%ள'கQFD ெவள'யGN* உ%ேள:* பரZவைத2 தR<பதி7 
எUகQFD ம_SR* நம# ச/தயா2தி4 உதவG ேதைவ<பRகிற#.   
 
நம# ப%ள'கள'N* மாவIட2தி(D% நா4 பாCFD* தரZ 
அளவ bRகள'N* J#<பGFக<பIட தகவ7கைள நbUக% ெதK,#ெகா%ள 
வGT*பGனா7, எUக% வைல2தள2தி7 நாUக% ஒT தன'யான பFக2ைத 
ஒ#FகியGTFகிேறா* (www.troy.k12.mi.us)   

 

இ)தியாக, அைன2#F DR*பUகf* தUக% வா]FைகயG7 
/4ெனசKFைக நடவEFைககைளF கைட<பGEFDமா) 
ேகIRFெகா%கிேறா*.  ப%ள'க% நம# ச/தாய2தி4 பGரதிபலி<J 
ஆD*, ம()* ேநரE க(றைல /E,த அளZFD< பா#கா<பானதாக 
ைவ2திTFக உUக% உதவG எUகQFD2 ேதைவ<பRகிற#.   
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இ,த< ெபT,ெதா()F கால2தி4ேபா# மாணவCக% 
அmபவGFகF^Eய மனநல மா(றUக% Dறி2#* நாUக% /jைமயாக 
அறி,திTFகிேறா*.  ேதைவ<பIடா7 உUகQFD உதவG வழUக எUக% 
ப%ள'யG4 உளவGயலாளCக%, ஆேலாசகCக% ம()* சhக< 
பணGயாளCக% கா2திTFகிறாCக% (உUக% /த7வைர2 
ெதாடCJெகா%ளZ* அ7ல# மாவIட வைல2தள2தி7 
ெகாRFக<பIR%ள TSD ேகCe இைண<ைப< பய4பR2தZ*.) மன 
அj2த*, மனFகலFக* ம()* மன ஆேராFகிய< பGர`சைனகைள 
அmபவGFகி4ற அைனவTFD* உதவF^Eய வள ஆதாரUகைள OCHD 
ெகாSR%ள#:https://www.oakgov.com/covid/best-practices/mental-
health/Pages/default.aspx உUக% பG%ைளயGட* ஏதாவ# மா(ற* 
ஏ(பIET<பைத நbUக% கவன'2தா7, அவCகQைடய [காதார 
நல*ேபண7 அ7ல# மனநல வழUDநைர2 
ெதாடCJெகா%ளZ*.ஓFலா,# கZSE [காதார ெநIெவாCF 24/7 
ேநர/* இயUDகி4ற ஹாIைல4 இைண<ைபF ெகாSR%ள#:800-
231-1127. 

ெதாடFக2திலிT,# நாUக% ^றிய# ேபால, தRFD* /ய(சிகைள< 
ெபாT2தவைர ேநர2ைத மா()வத(காக ெபா# [காதார 
நிJணCகள'டமிT,# ெபற<பR* தரZ ம()* வழிகாIRத7 எUக% 
/EZகQFD வழிகாIEயாக வGளUD*.  மாணவCகைள:* 
ஊழியCகைள:* பா#கா<பாக ைவ<பத(D*, க(றலி7 பாதி<J 
ஏ(படாம7 பாC2#Fெகா%ளZ* இ,தF கEனமான காலகIட2தி7 நா* 
அைனவT* இைண,# ெசய7பR* இ,த ேநர2தி7 நம# DR*பUக% 
வழUகிவT*  ஆதரZFD நாUக% மிகZ* ந4றிFகட4 பIR%ேளா*. 
இ,த வழியG4 ஒiெவாT பEநிைலயGN* உUகQFD2 தகவ7 
ெதKவGFக நாUக% கடைம<பIR%ேளா*.   

 

?$Uக; ம&9/ அC+தகFட நடவ$)ைகக; 

ப%ள' ஆSR ெதாடT*ேபா# ^Rத7 ேக%வGக% எj* எ4பைத< 

JK,#ெகா%ள /Eகிற#.  Dறி<பGIட கால இைடெவள'யG7 ெதாடC,# 

உUகQFD2 தகவ7 ெதKவGFக நாUக% கடைம<பIR%ேளா*, ஆனா7 
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தயZெசH# எ,த ேநர2திN* உUக% கIEட /த7வைர அ7ல# 

ம2திய அNவலக நிCவாகிைய தயUகாம7 ெதாடCJெகா%ளZ*.  

சம_ப2திய தகவ7க% அைன2#* TSD வைல2தள2தி7  ேகாவGI-19 

எ4ற தைல<பG4 கீ] உ%ள எUக% வைல2தள2தி7 பதிவGட<பR*.: 

www.troy.k12.mi.us 

இ,த வழிகாIR J2தக* ேதைவFேக(ப J#<பGFக<பIR, 

வைல2தள2தி7 அேத பGKவG4 கீ] பதிவGட<பR*.  

எ<ேபா#* ேபால,  நம# ஒIRெமா2த ஒ4 EராH சhக2தி4 

ஆதரZFD* எUக% பாராIைட2 ெதKவG2#Fெகா%கிேறா*.  

 
K` ம`ெசFஸி, Ed.D. 

கSகாணG<பாளC 

EராH ப%ள' மாவIட* 


