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ஆரக்ாவ் த ாடக்கப்பள்ளி  

மாணவரக்ளின் 

தபற்றறாரக்ளுக்கு 

 

02 ஆகஸ்ட் 2021 

பள்ளிகளில் த ொடரச்ச்ியொன ககொவிட் 19 பரிகசொ னனகள் 

அன்புள்ள தபற்றறாரக்றள, 

பள்ளிகளிலும் தபரிய அளவில் ற ா னன நட ்துவது என்று ஏப்ரல் மா  ் 

த ாடக்க ்தில் ஆரக்ாவ் அரசு  னப முடிதவடு ் து. தடல்டா திரிபின் அதிகரிக்கும் 

விகி  ்துடன்,  ரவ்ற  ப் பயண ்துடன் கூடிய விடுமுனறகளும், மாறுபட்ட  மூக  ்

த ாடரப்ுகளும், றகானட விடுமுனறக்குப் பிறகு, இனலயுதிரக்ால ்தில், 

பாதிக்கப்படும் நபரக்ளின் எண்ணிக்னகனய எண்ணிக்னகனய அதிகரிக்க  ்

த ய்யும்  ா ்தியம் உண்டு. எனறவ இந் ப் தபருந்த ாற்னற  ் மாளிப்ப ற்கு  

த ாடர ்ச்ியான பரிற ா னனகள் முக்கியப் பங்காற்றும் என்று ஆரக்ாவ் அரசு 

 னப நம்புகிறது.  

இப்தபொழுது உங்கள் குழந்ன யின் பள்ளி வொரொந்திர அடிப்பனடயில் 

த ொடரச்ச்ியொன பரிகசொ னனக்குப் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது என்பன  ் 

 யவுதசய்து கவன ்தில் தகொள்ளவும். உங்கள் குழந்ன  பரிகசொ னனகள் 

தசய்துதகொள்வது  ன்னொரவ் ்திலொனது மற்றும் கட்டணம் இல்லொ து. 

கூறப்படும் இந் ப் பரிற ா னனகள் உமிழ்நீர ்மாதிரிகனள உள்ளடக்கியது. அனவ 

கானலயில் இல்ல ்தில் எடுக்கப்படும். உமிழ்நீர ்மாதிரி எடுப்ப ால் 

அத ௌகரியறமா, வலிறயா ஏற்படாது. அ ன் பிறகு உங்கள் குழந்ன  அந்  

மாதிரினய பள்ளிக்கு எடு ்து  ்த ல்லும். அ ன்பிறகு அது வகுப்பிலிருந்து 

தபறப்பட்ட பிற மாதிரிகளுடன் அநாமற யமாகக் கலக்கப்படட்ு, ஒரு ஆய்வக ்தில் 

ற ாதிக்கப்படும். 

அதுறபான்ற ஒரு மாதிரி றநரம்னறயான முடினவக் காட்டினால், இந்  வகுப்பில் 

பங்றகற்கும் நபரக்ள் அனனவரும் பள்ளியில் மீண்டும் ஒருமுனற  னியாக  ்

ற ாதிக்கப்படுவாரக்ள். கலக்கப்பட்ட மாதிரி அல்லது  னிப்பட்ட மாதிரி 

றநரம்னறயான முடினவக் காட்டினால் அதுகுறி ்து உங்களுக்கும், உங்கள் 

குழந்ன யின் பள்ளிக்கும் றநரடியாக ் த ரிவிக்கப்படும். ற ா னனயில் றநரம்னற 

முடினவக் காடட்ும்  னிநபரக்ள் உடனடியாக ்  னினமப்படு ் ப்படட்ு, அவரக்ளின் 

த ாடரப்ுகள் கண்டறியப்படுவாரக்ள் (CONTI). 

 ன்னாரவ்ப் பரிற ா னனகளுக்கு, நீங்கள் ஒவ்தவாரு நபருக்கும் ஒருமுனற 

ஆன்னலனில் பதிவு த ய்யறவண்டும். பதிவு த ய்வ ற்கான இனணப்னப நீங்கள் 

றநரடியாக உங்கள் குழந்ன யின் பள்ளியிலிருந்து தபறுவீரக்ள். இந் ப் பதிவின் 

மூலம் த ாடர ்ச்ியான பரிற ா னனகளுக்கும், அவற்றுக்கு ் ற னவயான  ரவு  ்

த யலாக்க ்துக்கும் தவளிப்பனடயாக உங்களுனடய  னிப்பட்ட ஒப்பு ல ் 

 ருகிறீரக்ள்.  
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த ாடர ்ச்ியான பரிற ா னனகள் குறி ்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏ ாவது 

றகள்விகளுக்கு உங்கள் பள்ளி மகிழ் ச்ியுடன் பதிலளிக்கும். றமலும்  கவல்களுக்கு, 

நீங்கள் பின்வரும் இனணய முகவரிக்கும் வருனக  ரலாம் www.ag.ch/coronavirus-rete.  

இந்  நடவடிக்னககள் தபருந்த ாற்னறக் கடட்ுப்படு ்  உ வி, பள்ளியின் 

உறுப்பினரக்ளுக்கும், அவரக்ளின் குடும்ப ்தினருக்கும் றபாதிய பாதுகாப்னப ் 

 ரும் என நாங்கள் முழுனமயாக  நம்புகிறறாம்.  

உங்களுனடய நம்பிக்னகக்கும், ஆ ரவுக்கும் நன்றி. இப்தபாழுது நமது 

நடவடிக்னககனள ் த ாடரற்வாம்! 

 

வணக்க ்துடன் 

 

 

Alex Hürzeler 

அரசு  னப உறுப்பினர ்

http://www.ag.ch/coronavirus-rete

