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சவ் ஹவுசன், 19. பங் குனி 2020

சவ் ஹவுசன் மாநிலத்தில் 1ஆம் மழலலயர் பள் ளியிலிருந் து 6வது
முதன்லமப் பள் ளி வகுப் பு வலரயிலான பிள் லளகளுக்கான
ககாகரானா லவரஸ் பராமரிப் பு சலுலக
அன் பான பபற் றறார்கறே
கூட்டாட்சி சபப 2020 பங் குனி. 16ஆம் திகதியன் று, பாடசாபைகேிை் ஆகக்
குபறந்தது 2020 சித்திபர 19 வபர றநரடி வகுப் புக்கே் நபடபபறாது எனத்
தீர்மானித்துே் ேது.தனிப் பட்ட முபறயிை் பராமரிக்கப்பட முடியாத
பிே் பேகளுக்கான பராமரிப் பு சலுபகபய மாநிைங் கே் வழங் க றவண்டும் .
சவ் ஹவுசன் மாநிைத்தின் அபமச்சரபவ கூட்டாட்சியின் இந் த
அறிவுறுத்தை் கபேப் பின் பற் றுகிறது .
பபாது ஒற் றுபம மற் றும் அபனவருக்குமான பபாறுப் புணர்வின் அடிப் பபடயிை்
உங் களுபடய பிே் பேகபே முடிந் தாை் எப் றபாதும் வீட்டிை் பராமரிக்கும் படி
நாங் கே் உங் கபே வலியுறுத்திக் றகட்டுக்பகாே் கிறறாம் (தாத்தா, பாட்டியின்
உதவி இை் ைாமை் ).
பராமரிப் பு சலுலககள்
சிறுவர் நாே் பராமரிப் பு நிபையங் கே் ,சிறுவர் இை் ைங் கே் மற் றும் பாடசாைக்குப்
பின் னான பராமரிப் பு நிபையங் கே் றபான் றபவ கட்டுப்பாடு இை் ைாமை்
பசயற் படும் . இந்த இடங் கேிை் இதுவபர பராமரிக்கப் பட்ட பிே் பேகளுக்கு இந் த
சலுபக பதாடர்ந்து கிபடக்கும் .
புதிதாக, அபனத்து உே் ளூராட்சிகேிலும் உே் ே பாடசாபைகேிலும் ஒரு அவசர
பராமரிப்பு சலுபக ஒழுங் கு பசய் யப் படும் .பாடசாபையிலுே் ே இந் த பராமரிப் பு
சலுபக எை் ைா பிே் பேகளுக்கும் -குறிப் பாக வீட்டிை் பராமரிப்பப பபாறுப் றபற் க
முடியாத பபற் றறாரின் மழபையர் பே் ேி மற் றும் முதன் பமப் பே் ேி மாணவ
மாணவியர்களுக்காக திட்டமிடப் பட்டது, ஏபனன் றாை் அவர்கே் உதாரணமாக,
மக்கே் வழங் கலுக்கு அவசியமாக இருக்கின் ற சுகாதாரத்துபறயிை் ,நீ ை ஒேி
அபமப்பிை் , அை் ைது றவறு துபறகேிை் றவபை பசய் கிறார்கே் .றவறு வபகயிை்
உங் கே் பிே் பேகேின் பராமரிப்பப நீ ங் கே் ஒழுங் கு பசய் ய முடியாத நிபையிை்
மட்டுறம உரிபம றகார முடியும் .
பாடசாபை நாட்கேிை் உங் கே் பிே் பேயின் பராமரிப்பு உங் களுக்கு அவசரமாகத்
றதபவப் பட்டாை் பதாடர்புபடய பதிவு பசய் யும் படிவத்பத நிரப் புங் கே் . இபத
பதிவு

பசய் யும்

முகவரிக்கு

படிவத்திை்

தரப்பட்டிருக்கும்

அனுப் புங் கே் .உடனடியாகப்

பதிவு

மின் னஞ் சை் ,
பசய் வதன்

அை் ைது

தபாை்

மூைம்

நீ ங் கே்

உே் ளூராட்சிகேின் திட்டமிடபை இைகுவாக்குகிறீர்கே் .பதிவின் பின் பராமரிப்பு
இடத்தின் தகவை் களுடன் உறுதிப்படுத்தபை பபறுவீர்கே் .

பபற் றறாராகிய

நீ ங் கே் தான்

பாடசாபையிை்

பராமரிப்பின் றபாது

உங் கே்

பிே் பேயின் உணவுக்குப் பபாறுப்பாவீர்கே் (முன் மதியம் ,மதியம் ,மற் றும் மாபை
உணவு).
றமைதிக தகவை் கபே (உதாரணமாக பமாழிபபயர்ப்புக்கே் ) உங் கே்
உே் ளூராட்சியின் உே் ளூர் பகாபரானா-கை் வி வபைத்தேத்திை் அவதானியுங் கே் :
sh.ch/corona > கை் வித்துபற
இந் த அசாதாரண சூழ் நிபையிை் உங் கே் ஆதரவிற் கு நாங் கே் நன் றி
பதரிவிக்கின் றறாம் .
நட்புடன்
சவ் ஹவுசன் மாநிைம்
கை் வித்துபற
தலலவர்:

Christian Amsler, அபமச்சரபவ

2

