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ಸಿಸಿಪಿಎಸ್ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಶಾಲ ಗ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾಗಗಸ ಚಿಗಳು
ಶಾಲಾ ಆರ ೋಗಯ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರ್ ೇಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಿತಿ (ಎಎಚ್ಪಿಪಿಸಿ) ತರಗ್ತಿ ಕ್ ಠಡಿಗ್ಳಲಿಿ ಅಥವಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗ್ಳಲಿಿ ನಾಲ್ಕು
ಚದರ ಮಿೇಟರ್ಗ್ ಒಬ್ಬರಿಗಂತ ಹ್ಚ್ಕು ಜನರ 'ಸಥಳ ಸ್ಟಾಂದರತ್ಯ ನಿಯಮ' ಹಾಗ್ ತರಗ್ತಿ ಚ್ಟಕವಟಿಕ್ಗ್ಳ ಸಮಯದಲಿಿ
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳ ನಡಕವ್ 1.5 ಮಿೇಟರ್ ಅಂತರ ಕಾಯಕುಕ್ ಳಳುವುದಕ ಸ ಕ್ತವಲ್ಿ ಅಥವಾ ಪ್ಾರಯೇಗಕ್ವಲ್ಿ ಎಂದಕ ಸಲ್ಹ್ ನಿೇಡಿದ್್.
ಆದುರಿಂದ, ಈಹಂದ್್ ಸ್ಟಾಥಪಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ತರಗ್ತಿಗ್ 10 ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳ ಅನಕಪ್ಾತವು ಶಾಲ್ಗ್ಳಲಿಿ ಈಗಅಗ್ತಯವಿರಕವುದಿಲಲ್ಿ.
 ಪ್ರಿವತಿನ್ಗ್ ತಯಾರಾಗ್ಲ್ಕ ಎಲಾಿ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲಗ್ಳನಕು ಬ್ಂಬ್ಲಿಸಲ್ಕ 25 ಮೋ 2020 ಸ ೋಮವಾರ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗಗಳಿಲ್ಲದ
ದಿನವಾಗಿರುತ್ುದ್ . ಶಾಲ್ಗ್ಳಳ ಈದಿಲನವನಕು ತಮಮ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಆರ್ ೇಗ್ಯ ಸಲ್ಹ್ಗ್ಳನಕು ಅನಕಸರಿಸಕವುದನಕು
ಖಚಿಪ್ತಡಿಸಿಕ್ ಳುಲ್ಕ, ಶಾಲಾ ದಿಲನಚ್ರಿಗ್ಳನಕು ಪ್ುನಃ ಸ್ಟಾಥಪಿಸಲ್ಕ, ದ ರಸಥ ಮತಕತ ಹ್ ಂದಿಲಕ್ ಳಳುವ ಕ್ಲಿಕ್ಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳ ಕ್ಲಿಕ್ಯ ಪ್ರಗ್ತಿಯನಕು ನಿರ್ಿಯಿಸಕವ ವಿಧಾನವನಕು ಸ್ಟಾಥಪಿಸಲ್ಕ ಮತಕತ ತಕ್ಷರ್ದ ಆರ್ ೇಗ್ಯ ಮತಕತ ಯೇಗ್ಕ್್ೇಮದ
ಅಗ್ತಯವಿರಕವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳನಕು ಗ್ಕರಕತಿಸಲ್ಕ ಬ್ಳಸಕತತವ್.
 ಸ್ಟಾಮಾನಯ ದಿಲನಚ್ರಿಗ್ ಮರಳಲ್ಕ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳನಕು ಬ್ಂಬ್ಲಿಸಕವ ಪ್ಾರಮಕಖಯತ್, ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯನಕು ಒಪಿಿಕ್ ಳಳುವುದಕ, ಏನಾಗ್ಕತಿತದ್್
ಎನಕುವ ಕ್ಕರಿತಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಗ್ ಸ ಕ್ತವಾದ ಮಾಹತಿಯನಕು ಒದಗಸಕವುದಕ, ಜ್ ತ್ಗ್ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳಿಗ್ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಮತಕತ
ಭಾವನ್ಗ್ಳನಕು ವಯಕ್ತಪ್ಡಿಸಲ್ಕ ಸಕರಕ್ಷಿತ ಸಥಳವನಕು ಒದಗಸಕವುದರ ಮೌಲ್ಯವನಕು ನಾವು ಅಥಿಮಾಡಿಕ್ ಂಡಿದ್್ುೇವ್.
ಸಥಳದಲಿಿನ ಶಾಲ್ಗ್ ಮರಳಳವ ವರ್ಿದ ಹಂತಾಗ್ಳಲಿಿರಕವ ಎಲಾಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳಳ ಶಾಲ್ಗ್ ಹಾಜರಾಗ್ಬ್ೇಕ್ಂದಕ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ಕತತದ್್.
ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಲ್ಹ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಈ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳನಕು ಮನ್ಯಲಿಿಯೇ ಇರಿಸಿಕ್ ಳಳುವುದನಕು ಪೇರ್ಕ್ರಕ ಆಯು
ಮಾಡಿಕ್ ಂಡಿದುನಕು ಹ್ ರತಕಪ್ಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಿಗ್ಳಲಿಿ ಮಕ್ುಳಳ ಮನ್ಯಲ್ಿೇ ಇದುರ್ ಶಾಲ್ಗ್ಳಳ ದ ರಸಥ ಕ್ಲಿಕ್ಯನಕು
ಒದಗಸಕವ ಅಗ್ತಯವಿಲ್ಿ. ಹೇಗದುಲಿಿ ದಯವಿಟಕು ನಿಮಮ ಉಪ್-ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ಾರಂಶಕಪ್ಾಲ್ರನಕು ಸಂಪ್ಕಿಸಿ.
ಫೌಂಡ್ೇರ್ನ್ - ಗ್ರೇಡ್ 2: ಆನ್ ಮಾಯಕ್ಡ್ ೇನಾಲ್ಡ್
ಗ್ರೇಡ್ 3 ರಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ 6: ಮಿಕ್ ಸಿವೇನಿೇ
ಯೇಗ್ಕ್್ೇಮ: ಕ್ರಿ ಬ್ೇಟ್ಸ್
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ಇತರ ಆರ್ ೇಗ್ಯ ಮತಕತ ಸಕರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗ್ಳಳ
 ಆಟದ ಮೈದ್ಾನದ ಉಪ್ಕ್ರರ್ಗ್ಳನಕು ಬ್ಳಸಬ್ಹಕದಕ. ಆದರ್, ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳಳ ಬ್ಳಕ್ಯ ಮೊದಲ್ಕ ಮತಕತ ನಂತರ ಕ್ೈಯ
ನ್ೈಮಿಲ್ಯವನಕು ಅನಕಸರಿಸಬ್ೇಕ್ಕ. ವಧಿಿತ ನ್ೈಮಿಲ್ಯ ಕಾಯಿಕ್ರಮದ ಭಾಗ್ವಾಗ ವಿರಾಮ ಮತಕತ ಊಟದಸಮಯದ
ನಂತರ
ಆಸಿತ್ರ ದಜ್ಿಯ ಸ್ಟ್ ೇಂಕ್ಕನಿವಾರಕ್ದ್್ ಂದಿಲಗ್ ಆಟದ ಮೈದ್ಾನಗ್ಳನಕು ಒರ್ಸಲಾಗ್ಕತತದ್್.
 ಹಂಚಿಕ್ ಂದ ಸ್ಟಾಧನಗ್ಳನಕು ಬ್ಳಸಿದರ್, ಬ್ಳಕ್ಯ ಮೊದಲ್ಕ ಮತಕತ ನಂತರ ಕ್ಟಕುನಿಟ್ಾುದ ಕ್ೈಗ್ಳ ನ್ೈಮಿಲ್ಯವನಕು
ಅನಕಸರಿಸಬ್ೇಕ್ಕ.
 ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳಳ ಕ್ಕಡಿಯಕವ ಕಾರಂಜಿಯಿಂದ ನ್ೇರವಾಗ ಕ್ಕಡಿಯಲ್ಕ ಸ್ಟಾಧಯವಾಗ್ದ ಕಾರರ್ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳಸಲ್ಕ ತಮಮದ್್ೇ
ನಿೇರಿನ ಬಾಟಲಿಯನಕು ತರಬ್ೇಕಾಗ್ಕತತದ್್.
 ಡಿಇಟಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳಳ ಮೊಬ್ೈಲ್ಡ ಫೇನ್ ಬ್ಳಸಕವ ನಿೇತಿ ಜಾರಿಯಲಿಿರಕತತದ್್. ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳಳ ಪ್ರತಿದಿಲನ ತಮಮ ಫೇನ್ಗ್ಳನಕು
ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಕ್ಚ್ೇರಿಗ್ ಹಸ್ಟಾತಂತರಿಸಕವಾಗ್ ಅದನಕು ಸ್ಟ್ ೇಂಕ್ಕನಿವಾರಕ್ದಿಲಂದ ಒರ್ಸಿ ಸವಚ್ಛಗ್ ಳಿಸಬ್ೇಕ್ಕ. ಶಾಲ್ಯ ಮೊದಲ್ಕ ಮತಕತ
ನಂತರ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಕವ ಕ್ ೇವಿಡ್ ಅಪಿಿಕ್ೇಶನ್ನ್ ಂದಿಲಗ್ ತಕ್ಷರ್ವ್ೇ ಫೇನ್ಗ್ಳನಕು ಆನ್ ಮಾಡಬ್ಹಕದಕ. ಶಾಲ್ಗ್ಳಳ ನಿವಿಹಸಕವ
ಪ್ರಿಸರವಾಗದಕು, ಇದರಲಿಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ ಮತಕತ ಸಂದಶಿಕ್ರ ಹಾಜರಾತಿಯ ದ್ಾಖಲ್ಗ್ಳಳ ಸ್ಟ್ೇರಿದಕು, ಇವುಗ್ಳಳ ಸಂಪ್ಕ್ಿ
ಪ್ತ್ತಹಚ್ಕುವಿಕ್ಯನಕು ಬ್ಂಬ್ಲಿಸಕತತದ್್.
ಮಾನಸಿಕ್ ಆರ್ ೇಗ್ಯ ಮತಕತ ಯೇಗ್ಕ್್ೇಮ
ನಿಮಮ ಮಗ್ಕವಿನ ಮಾನಸಿಕ್ ಆರ್ ೇಗ್ಯ ಮತಕತ ಯೇಗ್ಕ್್ೇಮದ ಬ್ಗ್ೆ ನಿಮಗ್ ನಿದಿಲಿರ್ು ಕಾಳಜಿಗ್ಳಿದುರ್, ಲ್ರ್ಯವಿರಕವ ಯಾವುದ್್ೇ
ಸ್ಟ್ೇವ್ಗ್ಳಳ ಮತಕತ ಬ್ಂಬ್ಲ್ಗ್ಳನಕು ನಾವು ಬ್ಳಸಬ್ಹಕದ್್ಂದಕ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ್ ಳುಲ್ಕ ದಯವಿಟಕು ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ಾರಂಶಕಪ್ಾಲ್ರಿಗ್ ವಿರ್ಯ
ತಿಳಿಸಿ.
ಫೌಂಡ್ೇರ್ನ್ - ಗ್ರೇಡ್ 2: ಆನ್ ಮಾಯಕ್ಡ್ ೇನಾಲ್ಡ್
ಗ್ರೇಡ್ 3 ರಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ 6: ಮಿಕ್ ಸಿವೇನಿೇ
ಯೇಗ್ಕ್್ೇಮ: ಕ್ರಿ ಬ್ೇಟ್ಸ್
ಸವಚ್ಛಗ್ ಳಿಸಕವುದಕ
ವಿಸೃತ ಮತಕತ ಹ್ಚಿುದ ಶಕಚಿಗ್ ಳಿಸಕವ ವಯವಸ್ಟ್ಥಯನಕು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಲಾಗದ್್ ಮತಕತ ಅವುಗ್ಳಳ ಮಕಂದಕವರಿಯಕತತವ್. ಹ್ಚ್ಕು ಸಿರ್ಶಿಸಕವ
ಮೇಲ್ೈಗ್ಳಲಿಿ ಪ್ರಸರರ್ದ ಅಪ್ಾಯಗ್ಳಳ ಕ್ಡಿಮಯಾಗ್ಕವುದನಕು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ್ ಳುಲ್ಕ ಇದಕ ದಿಲನವಿಡಿೇ ಮಾಡಕವ
ಶಕಚಿಗ್ ಳಿಸಕವಿಕ್ಯನಕು ಒಳಗ್ ಂಡಿರಕತತದ್್.
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ಸಥಳದಲ್ಲಲ ಹಾಜರಾತಿ
ಕ್ ರ್ ೇನಾವ್ೈರಸ್ (ಕ್ ೇವಿಡ್-19) ಹರಡಕವ ಅಪ್ಾಯವನಕು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಲ್ಕ ಶಾಲಾ ಸಮಕದ್ಾಯಗ್ಳಳ ತ್ಗ್ದಕಕ್ ಳುಬ್ಹಕದ್ಾದ
ಒಂದಕ ಪ್ರಮಕಖ ಕ್ರಮವ್ಂದರ್, ಯಾವುದ್್ೇ ಅನಾರ್ ೇಗ್ಯವಿರಕವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ, ಮಕ್ುಳಳ ಮತಕತ ಯಕವಕ್ರಕ ಮನ್ಯಲಿಿಯೇ ಇರಕವುದನಕು
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ್ ಳಳುವುದ್ಾಗದ್್.
ವ್ೈರಸ್ ಹರಡಕವ ಅಪ್ಾಯವು ತಕಂಬಾ ಕ್ಡಿಮಯಿದುರ , ತಿೇವರ ಅನಾರ್ ೇಗ್ಯದ ಅಪ್ಾಯದಲಿಿರಕವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ ಅಥವಾ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳಳ
ಅವರ ವ್ೈದಯಕೇಯ ವೃತಿತಪ್ರ ಬ್ಂಬ್ಲ್ದ್್ ಂದಿಲಗ್ ಈ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಥಳಕ್ು ಹಾಜರಾಗ್ಕವ ಸ ಕ್ತತ್ಯನಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ವಾಗ
ನಿರ್ಿಯಿಸಬ್ೇಕ್ಕ.
ಶಾಲಾ ಪ್ರಿಸರದಲಿಿ ಕ್ ರ್ ನಾವ್ೈರಸ್ (ಕ್ ೇವಿಡ್-19) ಹರಡಕವ ಮಕಖಯ ಅಪ್ಾಯ ವಯಸುರ ನಡಕವ್ ಇರಕವುದರಿಂದ, ಅಗ್ತಯ
ಶಾಲಾ ಸ್ಟ್ೇವ್ಗ್ಳನಕು ತಲ್ಕಪಿಸಕವವರಕ ಮತಕತ ಕಾಯಾಿಚ್ರಣ್ಗ್ಳನಕು ಒದಗಸಕವವರಕ ಅಥವಾ ಬ್ಂಬ್ಲಿಸಕವವರನಕು ಮಾತರ ಶಾಲಾ
ಮೈದ್ಾನದ ಒಳಕ್ು ಬಿಡಲಾಗ್ಕತತದ್್ . ಪೇರ್ಕ್ರಕ ಯಾವುದ್್ೇ ಕಾರರ್ಕಾುಗ ಶಾಲ್ಯನಕು ಸಂಪ್ಕಿಸಬ್ೇಕಾದರ್, ದಯವಿಟಕು ಶಾಲಾ
ಕ್ಚ್ೇರಿಗ್ ಫೇನ್ ಮಾಡಿ.

ಅನಾರ ೋಗಯವಿರುವ ಎಲಾಲ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿ ಮತ್ುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗಗಳು ಮನ ಯಲ ಲೋ ಇರಬ ೋಕ್ು.
ಸಂಕೇರ್ಿವಾದ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಅಗ್ತಯತ್ಗ್ಳನಕು ಹ್ ಂದಿಲರಕವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳ ಪೇರ್ಕ್ರಕ / ಆರ್ೈಕ್ದ್ಾರರಕ (ದಕಬ್ಿಲ್ವಾದ
ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸ್ಟ್ಥಯನಕು ಹ್ ಂದಿಲರಕವವರ ಒಳಗ್ ಂಡಂತ್), ಸಥಳದಲಿಿನ ರ್ಶಕ್ಷರ್ವು ಸ ಕ್ತವಾದಕದ್ಾಗದ್್ ಎಂಬ್ ಬ್ಗ್ೆ ನಿಧಾಿರ
ತ್ಗ್ದಕಕ್ ಳಳುವುದನಕು ಬ್ಂಬ್ಲಿಸಲ್ಕ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಯ ವ್ೈದಯಕೇಯ ವೃತಿತಪ್ರರಿಂದ ಸಲ್ಹ್ ಪ್ಡ್ಯಬ್ೇಕ್ಕ, ಹಾಗ್ ಈ ಸಲ್ಹ್ಯಕ
ವಿಕ್ ುೇರಿಯಾದಲಿಿನ ಕ್ ರ್ ೇನಾವ್ೈರಸ್ (ಕ್ ೇವಿಡ್-19) ಸ್ಟಾಂಕಾರಮಿಕ್ ಸಿಥತಿಯನಕು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿ ಬ್ದಲಾಗ್ಬ್ಹಕದಕ ಎನಕುವುದನಕು
ಗ್ಮನದಲಿಿಟಕುಕ್ ಳುಬ್ೇಕ್ಕ. ಇದಕ ಡಿಇಟಿ ಹ್ಲ್ಡತ ಕ್ೇರ್ ನಿೇಡ್್ ನಿೇತಿಗ್ ಅನಕಗ್ಕರ್ವಾಗರಕತತದ್್. ಈ ಪ್ರದ್್ೇಶದಲಿಿ ಹ್ಚ್ಕುವರಿ ಅಗ್ತಯವಿರಕವ
ಯಾವುದ್್ೇ ಕ್ಕಟಕಂಬ್ವನಕು ಶಾಲ್ಯಕ ಬ್ಂಬ್ಲಿಸಕತತದ್್.
ಶಾಲಾ ಸಭ್ಗ್ಳಳ, ಅಸ್ಟ್ಂಬಿಿಗ್ಳಳ, ಪ್ರವಾಸಗ್ಳಳ ಮತಕತ ಇತರ ಅನಿವಾಯಿವಲ್ಿದ ದ್್ ಡ್ ಕ್ ಟಗ್ಳನಕು ಮಕಂದಿಲನ ಸ ಚ್ನ್ಯವರ್ಗ್
ಮಕಂದ ಡಲಾಗ್ಕತತದ್್.
ನ ೈಮಗಲ್ಯ
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕ್ೈಗ್ಳ ನ್ೈಮಿಲ್ಯವನಕು ಮಕಂದಕವರ್ಸಕವ ಮ ಲ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರ ತಮಮನಕು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ ಳುಬ್ಹಕದಕ
ಮತಕತ ಕ್ ರ್ ೇನಾವ್ೈರಸ್ (ಕ್ ೇವಿಡ್-19) ಹರಡಕವುದನಕು ತಡ್ಯಬ್ಹಕದಕ. ಸಥಳದಲಿಿನ ಬ್ ೇಧನ್ ಮತಕತ ಕ್ಲಿಕ್ಗ್ ಮರಳಳವಾಗ್
ವಧಿಿತ ನ್ೈಮಿಲ್ಯದ ಕ್ರಮಗ್ಳಳ ಮಕಂದಕವರಿಯಕತತವ್ .
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 ಎಲಾಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ ಮತಕತ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳಳ ನಿಯಮಿತವಾದ ಕ್ೈಯ ನ್ೈಮಿಲ್ಯವನಕು, ವಿಶ್ೇರ್ವಾಗ ಶಾಲ್ಗ್ ಬ್ಂದ್ಾಗ್, ತಿನಕುವ
ಮೊದಲ್ಕ ಮತಕತ ನಂತರ, ಮ ಗ್ಕ ಸ್ಟ್ೇದಿಲದ ನಂತರ, ಕ್ಮಿಮದ, ಸಿೇನಿದ ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲ್ಯವನಕು ಬ್ಳಸಿದ ನಂತರ
ಕಾಯಕುಕ್ ಳುಬ್ೇಕ್ಕ. ಅಗ್ತಯವಾದಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ ಇದಕ್ು ಸ ಚ್ನ್ಗ್ಳನಕು ನಿೇಡಕತಾತರ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಿವಚಾರಣ್ ಮಾಡಕತಾತರ್.
 ಸ್ಟ್ ೇಪ್ ಮತಕತ ನಿೇರಕ ಸಕಲ್ರ್ವಾಗ ಲ್ರ್ಯವಿಲ್ಿದಿಲದುಲಿ,ಿ ರ್ತಿಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಕ್ ೇಣ್ಯಲ್ ಿ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಯನಿಟ್್ೈಸರ್ ಅನಕು
ಒದಗಸಲಾಗ್ಕವುದಕ.
 ಈಸಮಯದಲಿಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳಿಗ್ ಕ್ಕಡಿಯಕವ ಕಾರಂಜಿಯಿಂದ ನ್ೇರವಾಗ ಕ್ಕಡಿಯಲ್ಕ ಅನಕಮತಿ ಇರಕವುದಿಲಲ್ಿ. ಬ್ದಲಾಗ ಅವರಕ
ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳಸಲ್ಕ (ಮತಕತ ಪ್ುನಃ ತಕಂಬಿಸಲ್ಕ) ತಮಮದ್್ೇ ನಿೇರಿನ ಬಾಟಲಿಯನಕು ತರಬ್ೇಕ್ಕ.
ಶಾಲ ಗ ಆಗಮನಮತ್ುು ನಿಗಗಮನ
ಶಾಲಾ ಪ್ರಿಸರಕ್ು ಕ್ ರ್ ನಾವ್ೈರಸ್ (ಕ್ ೇವಿಡ್ -19) ಅನಕು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಕವ ಮಕಖಯ ಅಪ್ಾಯ ವಯಸುರಿಂದ ಇರಕವುದರಿಂದ,
ಶಾಲಾ ಸಮಕದ್ಾಯದ ವಯಸು ಸದಸಯರ ನಡಕವ್ ಸ್ಟಾಮಿೇಪ್ಯವನಕು ತಪಿಿಸಬ್ೇಕ್ಕ, ವಿಶ್ೇರ್ವಾಗ ಶಾಲ್ಗ್ ಬಿಡಕವಾಗ್ ಮತಕತ
ಕ್ರ್ದಕಕ್ ಂಡಕ ಹ್ ೇಗ್ಕವಾಗ್.
 ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ ಮತಕತ ಪೇರ್ಕ್ರಕ ಶಾಲ್ಯ ಒಳಗ್ ಅಥವಾ ಸಕತತಮಕತತಲಿನ ಪ್ರದ್್ೇಶಗ್ಳಲಿಿ ಗ್ಕಂಪ್ುಗ್ ಡದ್್ೇ ದ್್ೈಹಕ್ ಅಂತರದ
ಕ್ರಮಗ್ಳನಕು ಪ್ಾಲಿಸಬ್ೇಕ್ಕ .
 ದ್್ೈಹಕ್ ಅಂತರವನಕು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಕವುದಕ ಮತಕತ ಶಾಲ್ಯಳಗ್ ಮತಕತ ಶಾಲಾ ಪ್ರವ್ೇಶ ಕ್ೇಂದರಗ್ಳಲಿಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗ್ಳಳ ಮತಕತ
ವಯಸುರ ನಡಕವಿನ ಸಂವಹನವನಕು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಲ್ಕ ಇರಕವ ವಯವಸ್ಟ್ಥಗ್ಳಳ ಇವುಗ್ಳನಕು ಒಳಗ್ ಂಡಿತತದ್್:
o ವಯಸುರ ನಡಕವ್ ಅಂತರವನಕು ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಕ ಶಾಲ್ಯ ಗ್ೇಟ್ಸನಲಿಿ ಚ್ಕಕ್ುಗ್ಳನಕು ಇಡಕವುದಕ
o ಪೇರ್ಕ್ರಿಗ್ ಸಥಳದಲಿಿರಲ್ಕ ಅನಕಮತಿಯಿರಕವುದಿಲಲ್ಿ ಮತಕತ ಅಗ್ತಯವಿದ್ಾುಗ್ ಫೇನ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ಡ ಮ ಲ್ಕ್ ಶಾಲ್ಯನಕು
ಸಂಪ್ಕಿಸಕವಂತ್ ಕ್ೇಳಲಾಗದ್್
o ಅಗ್ತಯ ಸಭ್ಗ್ಳನಕು ವಿೇಡಿಯ ಕಾನಫರ್ನಿ್ಂಗ್ ಮ ಲ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗ್ಕತತದ್್
o ಸ್ಟಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರದ ಮಾಗ್ಿಸ ಚಿಗ್ಳಳ ಮತಕತ ಶಕಭಾಶಯಗ್ಳನಕು ತಿಳಿಸಕವ ಯಾವುದ್್ೇ ಸಂವಹನಗ್ಳಳ
ಸಂಪ್ಕ್ಿರಹತವಾಗರಬ್ೇಕ್ಕ
o ಅಗತಯವಿದುರ್ ಶಾಲ್ಯ ದ್ಾವರದಲಿಿ ಅಥವಾ ಹ್ ರಗನ ತರಗ್ತಿ ಕ್ ೇಣ್ಗ್ಳಲಿಿ ಸಭ್ ಸ್ಟ್ೇರಕವ ವಯಸುರ ಸಂಖ್್ಯಯನಕು ಕ್ಡಿಮ
ಮಾಡಲ್ಕ ಸಂರ್ವನಿೇಯ ಹಂತ ಹಂತದ ಬಿಡಕವಿಕ್ ಹಾಗ್ ಕ್ರ್ದಕಕ್ ಂಡಕ ಹ್ ೇಗ್ಕವ ಸಮಯ
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