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செப்டம்பரில் பள்ளிக்குை் திரும்புைல் 
பள்ளிகள் செப்டம்பரில் திறக்க உள்ளன, எல்லா குழந்தைகளும் இளம் பருவை்தினரும் 
பள்ளிக்குை் திரும்புவர ்என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவை்தினரின் 
கற்றல், ெமூகை்திறன்கள், உணரவ்ு நலன் ஆகியவற்றிற்கு பள்ளிக்குை் திரும்புவது என்பது மிக 
முக்கியமானது ஆகும்.   

சிலர ்ககாவிட-்19 குறிை்துக் கவதலப்படுவது புரிந்துசகாள்ளை்ைக்கது. எனினும், குழந்தைகள், 
ஊழியரக்ள், குடும்பை்தினதரப் பாதுகாப்பதையும் அதிகக் குழந்தைகள் பள்ளிக்குை் 
திரும்பும்கபாது தவரஸ் பரவதலக் குதறப்பதையும் இலக்காக சகாண்டு பள்ளிகள் பல்கவறு  
பாதுகாப்பு நடவடிக்தககதள நதடமுதறப்படுை்தி வருகின்றன.

ககாவிட-்19 பீடிக்கப்படட்ுள்ள நபரக்ள் இகலொன  
அறிகுறிகதளகய உணரவ்ாரக்ள் அவரக்ள் கமாெமாக  
உடல்நலம் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புகள் குதறகவ  
என்பதை நிதனவில் சகாள்வது முக்கியமாகும்.  
ககாவிட-்19 ஆல் குழந்தைகள் கடுதமயாக  
கநாய்வாய்ப்படும் ஆபை்து மிகக் குதறவாகும்.

சபரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்குை்  
திரும்புவதினால் கிதடக்கும் நன்தமகள் ககாவிட-்19 -இன்  
மிகக் குதறந்ை ஆபை்தை விட மிக அதிகமாக உள்ளன.  
குறிப்பிடட் உடல் நிதலதமகள் காரணமாக உங்கள்  
குழந்தை பள்ளிக்கு திரும்புவது பற்றி உங்களுக்கு  
கவதலகள் இருந்ைால், நீங்கள் உங்கள் குடும்ப சபாது  
மருை்துவர ்அல்லது உங்கள் குழந்தையின் பள்ளியுடன் கபெலாம்.

செப்டம்பர ்மாைம் சநருங்குவைால், சபற்கறாரக்ளும் காப்பாளரக்ளும்  
ைங்கள் குழந்தைகள் அல்லது இளம் பருவை்தினதர பள்ளிக்குை் திரும்புவைற்கு ையாரப்டுை்துவதில் 
உைவுவைற்காக நாங்கள் ஒன்றிதணந்து இந்ை வழிகாடட்ுைதல உருவாக்கியுள்களாம்.  

உங்கள் குழந்தையுடன் உதரயாடுங்கள் 
உங்கள் குழந்தை தவரஸ், பள்ளி, நண்பரக்ள், சவளிகய செல்வது கபான்றவற்தறப் பற்றி கபெை் 
சைாடங்கும்கபாது, நீங்கள் உறுதியும் ஊக்கமும் அளிக்க இந்ை வாய்ப்பிதனப் பயன்படுை்திக் 
சகாள்ளலாம். 

                      •   பள்ளிக்குை் திரும்புவது பற்றியும் பள்ளி நாள் சிறிது 
விை்தியாெமாக இருக்கும் என்பதைப் பற்றியும் 
சவளிப்பதடயாகப் கபசுங்கள்.             

          •   உங்கள் குழந்தை பள்ளிக்குை் திரும்பும்கபாது 
அவரக்ளின் நண்பரக்தளெ ்ெந்திை்ைல், அவரக்ளின் 
ஆசிரியரக்ளுடன் உதரயாடுைல் கபான்ற எவற்தற 
எல்லாம் எதிரக்நாக்குகிறாரக்ள் என்பதைப் பற்றிப் 
கபசுங்கள்.

         பள்ளிக்குை் ையாராைல் 
             உங்கள் பள்ளியின் வதலை்ைளை்தைப் பாருங்கள், 

ஏசனனில் இங்குைான் எல்லா புதுப்பிை்ை 
ைகவல்களும் இருக்கும். உங்களுக்கு உறுதியாகை் 
சைரியவில்தலசயனில், உங்கள் குழந்தை பள்ளியில் 
இருந்து வீடட்ிற்கு எப்கபாது திரும்பி வருவார ்மற்றும் 
வீடட்ிற்கு வந்ைவுடன் என்சனன்ன எதிரப்ாரக்்கலாம் 
என்பதை கண்டறியுங்கள். 

            ககாதட விடுமுதறக்குப் பின் பள்ளிக்குை் 
ையாராவைற்கு நீங்கள் வழக்கமாக என்சனன்ன 
செய்வீரக்களாஅவற்தறெ ்செய்யுங்கள் இதில் 
முடிந்ை வதரயில் உங்கள் குழந்தைகதளயும் 
ஈடுபடுை்துங்கள்; எடுை்துக்காடட்ாக:

           •   பள்ளிப் தப மற்றும் எழுதுசபாருடக்ள் கபான்ற 
அவரக்ளுக்குை் கைதவயான கருவிகதள 
ஒருங்கதமை்ைல்.

           •   அவரக்ளின் பள்ளிெ ்சீருதடதய அணிந்து பாரை்்து, 
ெரியாகப் சபாருந்ைாை உருப்படிகதள மாற்றுைல்.



பள்ளிகள், குழந்தைகதள விட்டுெ ்செல்லும் மற்றும் அதழை்துெ ் 
செல்லும் நநரங்கதள மாற்றியிருக்கலாம் உங்கள் குழந்தை  
ெரியான நநரை்திற்கு வருதக ைருவது முக்கியமாகும். 
பள்ளிக்கான உங்கள் குழந்தையின் பயணம் அல்லது  
செல்லும் பாதை மாறியிருந்ைால், எடுை்துக்காடட்ாக  
முைல்முதறயாக மிதிவண்டியில் செல்வது கபான்றதவ,  
அைதன ஒரு பயிற்சியாக முயன்று பாருங்கள், இைனால்  
எவ்வளவு கநரம் ஆகும் என்பதை நீங்கள்  
அறிந்துசகாள்ளலாம், கமலும் உங்கள் குழந்தைக்கு 
பாதுகாப்பு குறிை்து அறிவுதர கூறுங்கள். 

நீங்களும் உங்கள் குடும்பை்தினரும் நகாதடெ ்சுற்றுலா 
சென்றிருந்ைால், செப்டம்பரில் புதிய  
பருவை்சைாடக்கை்திற்காக ெரியான நநரை்திற்குை்  
திரும்புவதை உறுதிப்படுை்துங்கள்.  
ைவிரக்்க முடியாை சூழ்நிதலகளால் நீங்கள் விடுப்பு எடுக்க  
கவண்டியிருந்ைால், நீங்கள்  வழக்கமான முதறயில் உங்கள்  
பள்ளிக்கு விண்ணப்பிக்க கவண்டும்.

தினெரி நதடமுதறகளுக்குை் திரும்புைல்  
தூங்குவது, சைாதலக்காடச்ி பாரப்்பது, தககபசி, கடப்சலட ்அல்லது  
கணினிதயப் பயன்படுை்தும் கநரங்கள் ைவறியிருந்ைால்,  
அவற்றிற்கான வரம்பு எல்தலகதள படிப்படியாக நதடமுதறப்படுை்ைை்  
சைாடங்குங்கள்.

உங்கள் தினெரி சுகாைார நதடமுதறகள் பின்பற்றப்படுவதை  
உறுதிப்படுை்துங்கள், எடுை்துக்காடட்ாக:

•  ஒரு நாதளக்கு இருமுதற பல் துலக்குைல் 
•  வழக்கமான தக கழுவுைல் 
•  வழக்கமான குளியல் அல்லது ஷவர ்குளியல் 

ஆநராக்கியமாக உண்ணுைல்  
நீங்கள் ஊரடங்குக் காலை்தில் உங்களின் நல்ல உணவுப் பழக்கங்கதளை் ைளரை்்தியிருந்ைால், 
முழு குடும்பை்திற்கும் நல்ல ஆகராக்கியமான ெரிவிகிை உணதவ அறிமுகப்படுை்ை இப்கபாது 
ெரியான கநரம் ஆகும். 

•   அதிக ெரக்்கதரயுள்ள உணதவயும் 
பானங்கதளயும் குதறை்துக் சகாள்ளுங்கள்.  
இதவ கமாெமான கவனம், மனநிதல 
மாற்றங்கள், ஓய்வில்லா உறக்கம் 
கபான்றவற்றிற்கு வழிவகுக்கலாம். 

•   ைதலவலி, கொரத்வை் ைவிரக்்க உங்கள் 
குழந்தைகள் அதிகளவு நீர ்அருந்ை 
ஊக்குவியுங்கள்.  

ெமூகக் கூடல் மற்றும் ஓய்வு 
நநரங்கள்  
ஊரடங்கின்கபாது உங்கள் குழந்தை சவளிகய 
அதிகம் சென்றிருக்கவில்தல எனில், 
படிப்படியாகை் சைாடங்குங்கள்: 

•   நதடபயணம் மற்றும் பூங்காங்களுக்குெ ்
செல்லுங்கள் 

•  பள்ளிக்கு நடந்து செல்ல முயற்சியுங்கள் 
•   நண்பரக்ள், உறவினரக்தளெ ்ெந்திை்ைல்  

(ெமூக இதடசவளி விதிகளுடன்)
•   உங்கள் குழந்தைகள் விரும்பும் விதளயாடட்ு 

அல்லது செயல்பாடுகளுக்குை் திரும்புங்கள். 

https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social-distancing/staying-alert-and-safe-social-distancing-after-4-july


மன ஆநராக்கியம் மற்றும் நலம் 
நதடமுதறகதளயும் நல்ல தூக்க கநரை்தையும் அதமப்பதில் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு உைவுவது 
அவரக்ளின் நலனில் கநரம்தறயான விதளதவக் சகாண்டுள்ளது. அதமதியான கநரம் மற்றும் 
ஓய்விற்காக புை்ைங்கதளப் படிக்க அவரக்தள ஊக்குவியுங்கள். அல்லது உங்கள் குழந்தைகள் 
சிறிய வயதினராக இருந்ைால், நீங்கள் அவரக்ளுக்குப் படிை்துக்காடட்ி கதைகதளப் பற்றி 
விவாதிக்கலாம். வழக்கமான உடற்பயிற்சிகளும் உைவுகின்றன.

பள்ளி நவதலகள் குறிை்து உங்கள் குழந்தை கவதல அல்லது பயம் சகாண்டிருந்ைால், 
அவரக்தள மீண்டும் பாரப்்பதில் அவரக்ளின் ஆசிரியரக்ள் மிகுந்ை மகிழ்ெச்ியதடவர ்என்றும் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் உைவ அவரக்ள் ையாராக இருப்பாரக்ள் என்றும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு 
உறுதியளியுங்கள்.

சிறப்புக்கல்விை்நைதவகள் மற்றும் இயலாதம  
(SEND)சகாண்ட குழந்தைகள்  மற்றும் இளம்  
பருவை்தினர் 
சிறப்புக்கல்விை் கைதவகள் மற்றும் இயலாதம சகாண்ட  
குழந்தைகளும் இளம் பருவை்தினரும் செப்டம்பரில் 
பள்ளிக்குை் திரும்ப எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறாரக்ள். பள்ளிகள்  
SEND உதடய குழந்தைகதளயும் இளம் பருவை்தினதரயும் 
உள்ளடக்கிய கல்விதயை் சைாடரந்்து வழங்கும் அவரக்ள்  
ஈலிங்கில் கிதடக்கும் வளங்கதளப் பயன்படுை்துவர,்  
கமலும் கற்றல் ஆைரிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுை்ை எந்ை  
நியாயமான மாற்றங்கதளயும் செய்வர.் உங்கள்  
குழந்தையின் பள்ளிக்கான மாற்றம் முடிந்ை வதர சீராக  
அதமவதை உறுதிப்படுை்ை உங்கள் குழந்தையின்  
பள்ளியும் உங்களுடன் இதணந்து கவதல செய்யும். 

பாதுகாப்பாக உணரவ்தும்  
பாதுகாப்பாக இருப்பதும்   
பள்ளியில் பாதுகாப்பு முன்சனெெ்ரிக்தககள்  
செப்டம்பரில் என்சனன்ன பாதுகாப்பான நடவடிக்தககள் செயலில் இருக்கும் என்பதை உங்கள் 
குழந்தையின் பள்ளி உங்களுக்குை் சைரிவிக்கும், எடுை்துக்காடட்ாக:
 
•  அடிக்கடி தக கழுவுைல்  
•  கமற்பரப்பு மற்றும் கருவிகதள வழக்கமாக சுை்ைம் செய்ைல் 
•  வகுப்பதறயில் கமதெ மற்றும் நாற்காலிகள் விை்தியாெமாக அதமக்கப்படட்ிருக்கலாம். 
•  கூடட்ம் கெரவ்தைை் ைவிரக்்க குழந்தைகளுக்கு சவவ்கவறு வருதக கநரங்கள் வழங்கப்படலாம்.

உங்களுக்கு கைதவசயனில் உங்கள் குழந்தையின் பள்ளியிலிருந்து கூடுைல் வழிகாடட்ுைதல 
நாடுங்கள். 

பள்ளிக்கு பயணிை்ைல் 
உங்கள் குழந்தை பள்ளிக்குெ ்செல்ல 
நடை்ைல், மிதிவண்டி அல்லது ஸ்கூடட்தரப் 
பயன்படுை்ை கவண்டும், முடிந்ை வதரயில் 
சபாதுப்கபாக்குவரை்தைப் பயன்படுை்துவதைை் 
ைவிரக்்க கவண்டும். இது ஒரு ஆகராக்கியமான 
வாய்ப்பு மற்றும் நமது சூழதலப் பாதுகாப்பைற்கான 
நமது பங்களிப்பும் ஆகும். 

உங்கள் குழந்தை 11 வயதிற்கு அதிகமாக இருந்து, 
அவரக்ள் சபாதுப்கபாக்குவரை்தைப் பயன்படுை்ை 
கவண்டியிருந்ைால், அவரக்ள் துணியாலான முக 
மதறப்பு / மாஸ்க்தக அணிய கவண்டும். அவரக்ள் 
பள்ளிக்கு வந்ைைதும் அைதனப் பாதுகாப்பாக தவக்க  
கவண்டும் அல்லது அப்புறப்படுை்ை கவண்டும். 
இதில் விதிவிலக்குகள் உள்ளைால், உங்கள் குழந்தை 
அவற்தற அணிய கவண்டுமா இல்தலயா என்பதைப் 
பற்றி உங்களுக்கு உறுதியாக சைரியவில்தல 
எனில்,நீங்கள் துணி முக மதறப்பு / மாஸ்க் அணிவது 
குறிை்ை அரசின் வழிகாடட்ுைல்கதளப் படிக்கலாம்    

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own


நீங்கள் உங்கள் குழந்தைதய பள்ளியில் விடட்ு அதழை்துெ ்சென்றால், நீங்கள் பள்ளிக்கு சவளிகய 
மற்றவரக்ளிடமிருந்து இதடசவளிதயப் பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுை்ை கவண்டும் மற்றும் பிற 
சபற்கறார ்/ காப்பாளரக்ளுடன்  கூடி நிற்பதைை் ைவிரக்்க கவண்டும்.

COVID-19 
ககாவிட-்19 பரவதலை் ைவிரக்்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய விடயங்கள் பல உள்ளன:

•   உங்கள் குழந்தை அல்லது உங்கள் வீடட்ிலுள்ள எவருக்ககனும் ககாவிட-்19  
அறிகுறிகள் கைான்றினால் (காய்ெெ்ல், புதிய சைாடரெ்ச்ியான  
இருமல் அல்லது சுதவ அல்லது வாெதன இழப்பு அல்லது  
மாற்றம்), அல்லது ககாவிட-்19 உள்ளது என கொைதனயில்  
கண்டறியப்படட்வருடன் சைாடரப்ில் இருந்ைால், 
    உங்கள் குழந்தைதயப் பள்ளிக்கு அனுப்பாதீரக்ள்.  
வீடட்ிகலகய இருங்கள், ககாவிட ்-19 அறிகுறிகள்  
உள்ளவரக்தளப் பரிகொைதன செய்ய பின்வரும்  
வழிகளில் முயற்சியுங்கள். வதலை்ைளம் வழியாகெ ் 
கொைதன www.nhs.uk/coronavirus அல்லது  
சைாதலகபசி வழி கொைதன 119. என்ன  
செய்யலாம் என்பது பற்றிய கூடுைல் பள்ளிக்குை்  
திரும்புைல் வழிகாடட்ுைல்கதளப் பின்பற்றுங்கள் 
இந்ை பக்கை்தில் www.ealingfamiliesdirectory.org.uk 

•   கொப்பு மற்றும் ைண்ணீதரப் பயன்படுை்தி குதறந்ைது  
20 விநாடிகளுக்கு உங்கள் தககதள அடிக்கடி 
மற்றும் நன்கு கழுவுங்கள்.

•   உங்கள் வீடட்ுக்கு சவளிப்புறம் அல்லது ஆைரவு வடட்ை்திற்கு  
சவளிகய உள்ளவரக்ளிடமிருந்து இதடசவளிதயப் பாராமரியுங்கள், 
ெமூகக்கூடட்ங்கதள குதறை்துக்சகாள்ளுங்கள், கூடட்ம்கூடும் இடங்கதளை் ைவிருங்கள்.

•   நீங்கள் சபாதுவாக ெந்திக்காை நபரக்தளக் காணக்கூடிய சபாதுப் கபாக்குவரை்து, கதடகள் 
மற்றும் உள்ளரங்க அதமப்புகளில் துணி முக மதறப்பு / மாஸ்க்தக அணியுங்கள். 

சபாதுவான ைகவல்கள் மற்றும் ஆநலாெதன 
நீங்கள் சபாதுவான ைகவல்கள் மற்றும் ஆகலாெதனக்கு ஈலிங் குடும்பகள் விவர புை்ைகை்தை 
பாரத்வயிடலாம். இந்ை வழிகாடட்ி உங்கள் குழந்தையின் பள்ளி திரும்புைலுக்கு உைவும் பிற 
பயனுள்ள வளங்கதள www.ealingfamiliesdirectory.org.uk இன்பள்ளிக்குை் திரும்புைல்பக்கை்தில் 
பாரக்்கலாம். 

சிறப்புக்கல்விை் கைதவகள் மற்றும் இயலாதம (SEND) சகாண்ட குழந்தைகள் இளம் 
பருவை்தினருக்கு கிதடக்கும் கெதவகள் மற்றும் ஆைரவு குறிை்ை ைகவல்களுக்கு பாரக்்க 
www.ealinglocaloffer.org.uk
  
மாற்றாக நீங்கள் ஈலிங்கின் குடும்பை் ைகவல் 

Ealing’s Family Information Service
020 8825 5588, (திங்கள் முைல் சவள்ளி வதர காதல 9 மணி முைல் மாதல 5 மணி வதர) 
children@ealing.gov.uk 


