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லீஸ்ரால், 30 ஏப்ரல் 2020 
 
நநாய்த்த ாற்று நடவடிக்கைைகைப் படிப்படியாைத்  ைர்த்து ல் 
 
மீண்டும் ெகுப்ெறைக்குத் திரும்புதல் 
 
ஏப்ரல் 29ம் நொள் கூட்டொட்சியின் தரீ்மொனத்திற்கு அறமெொக, ெொசல்லொன்ட்  மொநிலத்தில் உள்ள வதொடக்கப் ெள்ளிகள்  
மம மொதம்  11ம் நொளிலிருந்து மீண்டும் ஆரம்ெமொகவுள்ளன. ஒரு ெிரிெொன ெொதுகொப்பு முன்வனச்சரிக்றக 
நடெடிக்றககளுடன் மீண்டும்  மநரடி ெகுப்ெறைக் கற்ெித்தல்கள் ஆரம்ெமொக உள்ளன. 
 
நே ோ ம் 11ம் நாள்மு ல், பாசல் பகு ியிலிருக்கும் ஆரம்ப ேற்றும் இகடநிகலக்ைற்கை ோணவர்ைள் ைல்விக்ைாை 
வகுப்பகைக்குத்  ிரும்ப உள்ைார்ைள். த ாற்று நடவடிக்கைைகைப் படிப்படியாைத்  ைர்த்துவ ன் ஒரு பகு ியாை ைல்வி, 
ைலாச்சாரம் ேற்றும் விகையாட்டு அரச  ிகணக்ைைம் (PKSD) இந்  நடவடிக்கைகய நேற்தைாள்ைிைது. ேற்றும் ஆரம்ப 
பள்ைி ோணவர்ைளும் இகடநிகலப்பள்ைி ோணவர்ைளும் நசர்ந்து  ைற்ப ற்ைான சூழ்நிகலைகை உருவாக்குைின்ைது.  
 
மமலதிகமொன ெொதுகொப்பு  ெிதிமுறைகள் 
கூட்டாட்சி அரசின் சுைா ாரத்துகையின் ைணிப்பின்படி  தபரியவர்ைகை விட ேிைக் குகைந்  அைவான சிறுவர்ைநை 
தைாநராநனாகவரஸ் த ாற்றுக்கு உள்ைாைிைார்ைள். எனினும் இவர்ைள் த ாற்றுநநாயின் ைாவிைைாை இருப்ப ில்கல. 
இ னால் கூட்டாட்சி அரசு,  ந சிய பாதுைாப்பு வி ிைளுக்கு அகேவாை  வழகேயான நநரடிக்ைற்ைல்  வகுப்புைகை 
அனுே ிக்ைிைது. இ ன்படி ந சிய  பாதுைாப்பு வி ிமுகைைகைக் ைகடப்பிடிக்ை நவண்டும். சுைா ாரம் ேற்றும் பாதுைாப்பு 
நடவடிக்கைைளுக்கு நேல ிைோை, பள்ைிைைின் பு ிய பாதுைாப்பு நகடமுகையின் ைீழ் ோணவர்ைளுக்ைிகடயிலான சமூை 
இகடதவைி நபணு லுடன் ஏகனய தபாருத் ோன  பாதுைாப்பு நடவடிக்கைைகையும் ைகடப்பிடிக்ை நவண்டும்.  
இ ன்படி ைல்வி, ைலாச்சாரம் ேற்றும் விகையாட்டு அரச  ிகணக்ைைம் (PKSD)    பள்ைிைளுக்ைான   ோநிலப் பாதுைாப்பு 
வி ிமுகைைகை   உருவாக்ைியுள்ைது. பள்ைிோணவர்ைள்,   பள்ைிஊழியர்ைள் ேற்றும் நநாய்த்த ாற்று ஆபத்துக்குழு 
ஆைிய அகனவரின் பாதுைாப்கபயும் மு ன்கேப்படுத் ி பாதுைாப்பு வி ிமுகைைள் அகேக்ைப்பட்டுள்ைன. 
 
அெசியமொன ெள்ளி நறடமுறைகள் 
தபாதுவான பள்ைி நகடமுகைைளுக்கு அகேவாை ோணவர்ைள் அகனவரும் பள்ைிக்குச் சமூைேைிக்ைநவண்டும். 
பள்ைிைைில் வழகேயான நநர அட்டவகணயின்படி வகுப்புைள் நகடதபறும். ஆரம்ப ேற்றும் இகடநிகலப் பள்ைிைளுடன், 
இகசப் பள்ைிைள்,  ைாப்பைங்ைள் ேற்றும் சிைப்புப் பள்ைிைளுக்கும் இந் த்  ைர்வு தபாருத் ோை அகேயும். 
குகைந்  எண்ணிக்கை ோணவர்ைளுடன் பாடங்ைள் நடாத்துவது த ாடர்பாை  ீவிரோை ஆராயப்பட்டன. எனினும் 
 ற்நபாக ய குகைந்  தைாநரானாத்  த ாற்று வ ீம்  ேற்றும் தைாநரானா தநருக்ைடியின் ைால வகரயகையற்ை ைாலம் 
ஆைியவற்கைக் ைருத் ில் தைாண்டு, அகனத்து ோணவர்ைகையும் உள்ைடக்ைிய வகுப்புைளுடன் பள்ைிகயத் த ாடங்ை 
பி.நை.எஸ்.டி  (BKSD) முடிவு தசய்துள்ைது. 
 
குழந்றத ெரொமரிப்பு: ெழறமயொன நிறலறமக்குத் திரும்புதல் 
வழகேயான பள்ைிைள் ஆரம்பிக்ைப்படநவண்டுோனால்,  ினப்பராேரிப்பு நிகலயங்ைள்,  குழந்க  பராேரிப்பு 
நிகலயங்ைள் ேற்றும் பைல்நநர பராேரிப்புக் குடும்பங்ைள் ேீண்டும் த ாடங்ைப்படுவந ாடு, வழகேக்குத்  ிரும்பநவண்டும். 
இ ன்நபாது கூட்டாட்சி அரசின் சுைா ாரத்துகையின் (BAG)  சுைா ார வி ிமுகைைள் ேற்றும் பிை பாதுைாப்பு 
நடவடிக்கைைள் ைகடப்பிடிக்ைப்பட நவண்டும். தைாநரானா இடர் ைாரணோை பராேரிப்பு நிகலயங்ைளுக்கு குழந்க   
தசல்லாவிட்டால், நே ோ த் ில் இருந்து தபற்நைாரின் ைட்டணப் பங்ைைிப்புைளுக்கு அ ற்குரிய நிறுவனங்ைள் 
தபாறுப்நபற்ை ோட்டாது. 
 
தோழிதபயர்ப்பு:  ெொசல்லொன்ட் HSK        
                                              

அரச பள்ைிைள்/ சிைப்புக் ைல்விப் பிரிவு /  ாய்தோழி ேற்றும் ைலாச்சார வகுப்புைள் (HSK) 
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