
தினச% ெதா()*த+,- தன.,ப+*த0 

ப%ேசாதைன* தி3ட5 

ப"ள$%& வ() மாணவ-கைள 012த அள5%& ஆேரா%கியமாக ைவ;தி(%க 

ேவ<=) எ?ற இல%& ேநா%கி நாDக" ெதாட-2G ெசயIப=) ேநர;திI, 

ெந(%கமான ெதாட-Kகள$I இ(2ததாக க<டறியLபM="ள அறி&றிகளNற, 

த=LOசி ேபாM=%ெகா"ளாத மாணவ-கைள அPமதி%கி?ற மிQசிக? Rகாதார; 

Gைற திMட;திI ேச-வதNகான வாSLபTைன நாDக" ெபNU"ேளா). இ2த; 

திMட) 0NறிV) த?னா-வமானG, ஆனாI இG ப"ள$யTI ெதாNULபாதிLK 

WXநிைல%& உ"ளாவதாI கNக இயலாமI ேபா&) நிைலைமைய% &ைறLபதN& 

அIலG அகNUவதN& &=)பDகZ%& ேமV) ஒ( வாSLK% ெகா=%கிறG. 
 
இ"த$ தி&ட( எ*வா- ெசய1ப3கிற6?  
 

• இG ஒ( இலவச தினச\ ப\ேசாதைன; திMட) ஆ&). ெதாNULபாதிLK 

WXநிைல%& உ"ளான ேததியTலி(2G 7ஆ) நா" வைர ப"ள$ 

ெதாடD&வதN& 0?பாக ஒ]ெவா( நாZ) ப\ேசாதைன ைமய;திN& 

உDக" மாணவ- வர ேவ<=). உDக" மாணவ- ஏ_ நா"கZ%&) 

ப\ேசாதைன%& உMப=;தLப=வா- எ?பG இத? அ-;த) அIல - 

ெப()பாலான மாணவ-கZ%& சில நா"கZ%& மM=ேம ப\ேசாதைன 

ேமNெகா"ளLப=), ஏெனன$I ெப()பாV) ெதாNULபாதிLK WXநிைல%& 

உ"ளான பTற& இர<= நா"கள$ேலேய பாஸிM1] 015 பNறி நாDக" 

க<டறி2GவT=ேவா).   
 

• நா" 7 ஆனG வார இUதியTI வ(வதாக இ(2தாI, திMட;ைத 01%க 

மாணவ- அ=;த திDக"கிழைம வர ேவ<1யT(%&). இ2தL O-வாDக; 

திMட;திN&, நாைள அIலG ெவ"ள$%கிழைம நbDக" ப\ேசாதைன 

ைமய;திN& வ()ேபாG ஒ]ெவா( மாணவ(%&) ப\ேசாதைனயT? 

கைடசி நா" எG எ?பைத நாDக" உUதிLப=;Gேவா). எதி-கால;திI 

எLேபாதாவG ெதாNULபாதிLK WXநிைல%& உ"ளா&) பMச;திI, 

ெதாNULபாதிLK WXநிைல பNறி மாணவ-கZ%&; தகவI 

ெத\வT%கLப=)ேபாG இ2த; ேததிகைள நbDக" ெபUவ b-க". 
 

• மாணவ9க: ப;ேசாதி=க>ப&ட ப?ற@ ஒ*ெவாB நாD(, நEFக: ஒB 

அHமதிIச&ீ3 ெப-வ E9க: மK-( அLைறய தின( உFகளா1 

ப:ளQ=@I ெச1ல STU(. ஒ*ெவாB ப:ளQ=கான வBைக ேநரFகைள 



கீேழ பா9=கX( - இதி1 @றி>ப?ட>ப&ட ேநர$திK@ SLனதாக 

மாணவ9க: வர= Yடா6. 
 

• இG அறி&றிகைள% ெகா<1ராத மாணவ-கZ%& மM=ேம. உDக" 

மாணவ(%& ஏதாவG அறி&றிக" இ(2தாI அIலG Kதிதாக ஏNபMடாI, 

அவ-க" ப\ேசாதைன ைமய;திN& வர 01யாG. உDக" மாணவ- 

அறி&றிகைள% ெகா<1(2தாI c1ய வTைரவTI நbDக" PCR ப\ேசாதைன 

ெசSGெகா"ள ேவ<=) என நாDக" அறி5U;Gகிேறா).  
 

• பDேகNக ஒ( ெபNேறா- அIலG பாGகாவல- மாணவைர அைழ;G வர 

ேவ<=) மNU) ஒLKதI ப1வ;திI ைகெயாLப) இட ேவ<=) (இ;Gட? 

இைண%கLபM="ள ப1வ;ைத அQசிM= அைத உDகZட? எ=;G வர 

ேவ<=). உDகள$ட) பT\<ட- வசதி இIைலெய?றாI இ2த நகIகைள 

ைமய;திV) நாDக" ைவ;தி(%கிேறா). இ2தL ப1வ;திI ஒ( 0ைற 

மM=ேம ைகெயாLபமிட ேவ<=).) 
 

• இG ஒ( வTைர5L ப\ேசாதைன ஆ&) (அதாவG இG 0NறிVமாக 

நாசி%&ழி%&" ெசIலாG). இG RயமாகL பய?ப=;த%c1யதா&). இத? 

ெபா(" எ?னெவ?றாI - எDக" ஊழிய-கள$? ேமNபா-ைவயTI - உDக" 

மாணவ- தாேன Rயமாக  eவாL ெசSGெகா"வா-. இளவயG மாணவ-கள$? 

ெபNேறா-க" தDக" மாணவ\? நாசியTI eவாL ெசSவா-க".  
 

என6 மாணவ9 த@திUைடயவரா எLபைத நாL எ>பT ெத;"6ெகா:வ6? 
 

• ப"ள$யTI பாதி%கLப=) WXநிைல%& ஆMபM= ெதாNU;த=LK 

தன$Lப=;தலிI இ(%கி?ற TSD மாணவ-க" இ2த MDHHS திMட;திN&; 

த&திfைடயவ-க" ஆவ-. Gரதி(gடவசமாக, ெபNேறா-க", பTற 

உட?பTற2தவ-க" அIலG பயண% &_%க" அIலG நடன வ&LKக" 

ேபா?ற TSD அIலாத ெசயIபா=கள$I ஈ=பMட மாணவ-க" ஆகிேயா(%& 

நாDக" ப\ேசாதைன ேமNெகா"ள 01யாG. 
 

• மாணவ(ட? வசி%கி?ற &=)ப; ெதாட-Kக" (ப\ேசாதைன 015 ேகாவTM 

பாஸிM1] எனL ெபNU"ள உட?பTற2தவ-க" அIலG ெபNேறா(ட? 

வசி%&) மாணவ-க") 10-நா"க" ெதாNU;த=LK தன$Lப=;தலிI 

இ(Lபா-க", ஆனாI அவ-க" 11-ஆ) நாள$I இ(2G ப\ேசாதைன; 

திMட;ைத; ெதாடD&வதNகான த&தி ெபUவா-க", இG தNேபாG 

நைட0ைறயTI உ"ள 20-நா"க" ெதாNU;த=LK தன$Lப=;தI கால;ைத 

பாதியாக% &ைற%&). இ2தQ WXநிைல உDகZ%&L ெபா(2த%c1யதாக 



இ(2தாI மNU) நbDக" இைதL ெபUபவராக இ(2தாI, உDக" மாணவ- 

நாைள ப\ேசாதைன ைமய;திN& வ(வதNகான த&திையL ெபUவா-. 
 

உ:Z9 மB"தக$தி1 அ1ல6 மB$6வமைனய?1 நாL தனQயாக 

ப;ேசாதைன ெச[6ெகா:ளலாமா? வ E&TK@ வரவைழ$6 ப;ேசாதைன 

ெச[6ெகா:ளலாமா? 
 

• இ2த ேநர;திI, எDக" தினச\ ப\ேசாதைன; திMட;திN& நbDக" எDக" 

ப\ேசாதைன ைமய;திN& வர ேவ<=), அLேபாG தா? உDக" 015கைள 

உDக" மாணவ\? ப"ள$%& நாDக" GIலியமாக; ெத\வT%க 01f). 

திMட;திNகான MDHHS வTதிகள$?ப1 நாDக" அவ-கZைடய 

வழிகாM=தIகைளL பT?பNற ேவ<=) மNU) பாஸிM1] 015கைள 

நா?& மணTேநர;திN&" ெத\யLப=;த ேவ<=). அேதா=, மாணவ- 

ப"ள$%& வர வT()K) அேத நாள$I ப\ேசாதைன ெசSயLபட ேவ<=) 

மNU) மிக% &ைறவான ெவள$LKற ேசாதைன ைமயDக" மM=ேம 

அதிகாைல ேநரDகள$I திற2தி(%கி?றன. வ bM1ேலா அIலG 

ெவள$யTடDகள$ேலா ெசSயLப=) ப\ேசாதைன 015கைள எDகளாI 

ச\பா-%க 01யாG. 
 
ெதாK-$த3>\ தனQ>ப3$தலி1 உ:ள என6 மாணவB=@ இைதI ெச[ய 

நாL ஆ9வமாக இB=கிேறL! நாL எ>ேபா6, எFேக வர ேவ^3(? 
 
• நியமனQ ச2திLK 0?பதி5 ெசSய ேவ<1ய அவசியமிIைல, ஆனாI 

ெபாUைமயாக இ(%க5) - ெந\சலான ேநரDகள$I நbDக" கா;தி(%க 

ேவ<1யT(%கலா). 
 
ப\ேசாதைன ைமய) 1ராS கNறI ைமய), 1522 E. பT% பiவ- ேரா=0கவ\%& 

ேமIKற;திI அைம2G"ளG.  
 

• கMடட;தி? ேமN&L ப&தியTI ஒG%கLபM="ள இட;திI வாகன;ைத 

நிU;த5). ஆரjR நிற% c)Kகைளf) “ப\ேசாதைன ைமய)” என% 

&றிLபTடLபMட கதைவf) ேத=Dக". அ2த% கத5 வழியாக மM=ேம நbDக" 

உ"ேள ெசIல ேவ<=). பTரதான% கத5க" வாயTலாக உ"ேள kைழய% 

cடாG.  
 
ப\ேசாதைன ைமய) 6:45am 0தI 9:30am மணT வைர திற2தி(%&). நbDக" 

எ2த ேநர;திI ேவ<=மானாV) வரலா), ஆனாI கா;தி(LK ேநர;ைத 

&ைற2தபMசமாக இ(%&மாU பராம\%க, சா;தியமி(2தாI 



உய-நிைலLப"ள$ மாணவ-க" 6:45 மNU) 7 மணT%& இைடயTI வ(மாU), 

7-8am மணT%& இைடயTI வ(மாU), ெதாட%கLப"ள$ மாணவ-க" 8-9am 

மணT%& இைடயTI வ(மாU) ேகM=%ெகா"கிேறா). 
 

• உDக" மாணவ(%& ப\ேசாதைன ெசSயLப=)ேபாG, நbDக" ப\ேசாதைன 

ைமய;திலி(2G ெச?UவTடலா), ஆனாI கீேழ பM1யலிடLபM="ள 

ேநரDக" வைர அG உDக" மாணவ\? ப"ள$%& வ(வதN& நbDக" 

கா;தி(%க ேவ<=). ஒ]ெவா( 01ைவf) ெசயI0ைறLப=;த 

ப"ள$கZ%&; ெத\வT%க5), உDக" பTரதான அVவலக;திI வ(ைகL பதி5 

ெசயI0ைறைய ெநறிLப=;த5) இG எDகZ%& உத5). எ;தைன 

மாணவ-க" பDேகNகிறா-க" எ?பைத நாDக" பா-%&)ேபாG இ2த 

ேநரDக" மாறலா) - ஏதாவG மாNறDக" இ(2தாI உDக" ப"ள$ அைத; 

ெத\வT%&).  
 
உய9நிைல> ப:ளQக:: 

ஏெத?e மNU) 1ராS உய-நிைலL ப"ள$: 7:35am 

இ?ட-ேநஷனI அகாடமி ஈeM 8:00am 

1ராS கIn\ மNU) ெதாழிI உய-நிைலL ப"ள$: 8:00am 
 
மாKற$திKகான Tரா[ ைமய( 
TCT: 8:15-8:45am 
 
ந3நிைல> ப:ளQக:: 

ப5ல? ODகா மNU) லா-ச?:8:10am 

eமி; அ<M ேப%க-: 8:35am 
 
ெதாட=க> ப:ளQக:: 

ெபமிe, ஹிI, மா-ெடI, 1ராS pன$ய?, வாe மNU) வாM1Ie:  9:00am 

ப-னா-M, ேகாeெடIேலா, ஹாமிIட?, லிேயானா-M அ<M ேமா-e மNU) 

e%ேராட-:9:40am 
 
SLபBவ> ப:ளQ 

1ராS 0?ப(வL ப"ள$: 9:30am 
 
0?ப(வL ப"ள$, ெதாட%க மNU) ந=நிைலL ப"ள$ ெபNேறா-க" ப\ேசாதைன 

ைமய பாe உட? தDக" மாணவ-கZட? ப"ள$%& வர ேவ<=) (தய5ெசSG 

உDக" ப"ள$யT? நைட0ைறகைளL பT?பNற5), பல ப"ள$கள$I ெபNேறா-க" 

0?cட;திI கா;தி(%க ேவ<=).) உDக" மாணவ- அவ-கZைடய ெபயைரf) 



அ?ைறய ேததி &றி%கLபMட அPமதிQசீMைடf) கா<பTLபா-. மாணவ- ெநக1] 

015 ைவ;தி(%கிறாரா எ?பைத ப"ள$ ஊழிய- ச\பா-;GவTM= அ?ைறய தின) 

உDக" மாணவைர ப"ள$%& வரேவNபா-. TCT/ உய-நிைலL ப"ள$ ெபNேறா-க" 

கMடட;திN&" வர ேவ<1யதிIைல, ஆனாI 015க" வ2GவTMடன 

எ?பைதf) கா;தி(LபதNகாக உDக" மாணவ- மq<=) கா(%& வர 

ேவ<1யதிIைல எ?பைதf) உUதிெசSய வாகன) நிU;Gமிட;திI அவ-க" 

Rமா- ஐ2G நிமிடDக" கா;தி(%க ேவ<=). 
 
ேக:வ?க:? ெக-\ பT-மிDஹா) (kbirmingham@troy.k12.mi.us) அIலG TSD தாதி 

esபன$ மிIல- (smiller@troy.k12.mi.us.) ஆகிேயா(%& மி?னjசI அPLப5). 


