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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  882 ந ாவிட்-19 உள்ளூர் நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ேியூ 

சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர்.  வலைக் ிடமா , இரண்டு நபர் உயிாிழந்துள்ளனர்.  

 நேற்று தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாண்ட 143,000 மக் ளுக்கும் ேன்றி. ோங் ள் இப்நபாது 6.2 மில்லியன் 

தடுப்பூசி லள எட்டியுள்நளாம், அத்துடன் மக் ள் ததால யில்  ிட்டத்தட்ட 62% ஆநனார், அவர் ளது முதைாவது 

தடுப்பூசி மருந்தளலவ (நடாலை) தபற்றுக்த ாண்டுள்ளனர். ேீங் ள் இன்னும் உங் ளுலடய தடுப்பூசிலயப் 

நபாட்டுக்த ாள்ளவில்லை என்றால், தயவுதசய்து nsw.gov.au-இல் அவசரமா ப் பதிவுதசய்து த ாள்ளுங் ள்.  

u பரந்த நமற்கு சிட்னி (Greater Western Sydney) மற்றும் ததன்நமற்கு சிட்னி (Southwest Sydney) ஆ ிய  பகுதி ள், 

ததாடர்ந்தும் 80%-க்கும் அதி மான நோய்த்ததாற்றாளர் லளக் த ாண்டுள்ளன. உங் ள் பகுதியில் உள்ள 

தபாதுமுடக்  விதிமுலற லள (lockdown rules) ேீங் ள் அறிந்துலவத்திருப்பலத உறுதிப்படுத்திக் த ாள்ளுங் ள், 

அத்துடன் தயவுதசய்து அறிவுலர லளப் பின்பற்றுங் ள். குறிப்பா , ோங் ள் ந ம்டன் (Camden) மற்றும் 

மீதமுள்ள தபன்ாித் (Penrith) உள்ளூர் அரசாங் ப்பிாிவு ஆ ியவற்லறக் குறிப்பிட விரும்பு ிநறாம். தயவுதசய்து 

கூடுதல்  வனத்துடன் இருங் ள். 

u நேற்று, 118,000-க்கும் அதி மான பாிநசாதலன ள் தசய்யப்பட்டன. உங் ளுக்கு இநைசான அறிகுறி ள் 

இருந்தாநைா, அல்ைது நோய்த்ததாற்றாளர் ஒருவருடன் ேீங் ள் ததாடர்புபட்டு இருந்திருந்தாநைா, தயவுதசய்து 

பாிநசாதலனலயச் தசய்துத ாள்ளத் தயங்  நவண்டாம். இது குறிப்பா  டாம்நவர்த் (Tamworth), தமாிம்புைா 

(Merimbula), பிக்டன் (Picton) மற்றும் ேிங் ன் (Nyngan) ஆ ிய பகுதி ளில் மி வும் முக் ியமானதாகும். 

u அக்நடாபர் 25 முதல், மாணவர் ள் பள்ளிக்குத் திரும்பும் திட்டம் ஒன்று எங் ளிடம் உள்ளது.  டுலமயான 

ேடவடிக்ல  ள் மற்றும் தவவ்நவறு படிமுலற லளக்த ாண்ட ஒரு அணுகுமுலற ஆ ியலவ ேலடமுலறயில் 

இருக்கும், அத்துடன் மழலையர் பள்ளி மற்றும் ஆண்டு 1 ஆ ியவற்நறாடு இது ததாடங் ப்படும். ஆண்டு 2, 6 

மற்றும் 11 ஆ ியலவ, ேவம்பர் 1 முதல் பள்ளி திரும்பும். மீதமுள்ள அலனத்து ஆண்டுக் குழுக் ளும், ேவம்பர் 8 

முதல் திரும்பும். 

u HSC நதர்வு ள் ேவம்பர் 9 வலர தாமதிக் ப்படும். தசப்தடம்பாில் ஒரு புதிய  ாை அட்டவலண தவளியிடப்படும். 

 ஒரு பாடசாலை வளா த்தில் பணிபுாியும் அலனவரும், ேவம்பர் 8 ஆம் தி திக்குள் தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ள 

நவண்டும். முன்னுாிலமத் தடுப்பூசிக் ான வாய்ப்பு ள், ஆசிாியர் ளுக்குக்  ிலடக்கும். தடுப்பூசிலயப் 

நபாட்டுக்த ாள்ளும் வி ிதம் ஏற் னநவ மி  அதி மா  இருப்பதனால் ோங் ள் ம ிழ்ச்சியலட ிநறாம். 

 மாணவர் ள் மற்றும் தபற்நறார் லள ஆதாிப்பதற் ா   ல்வி மற்றும் ஆநராக் ியத் துலற ளுடன் 

பணியாற்றிவரும் அலனவருக்கும் ேன்றி. ஒரு பாது ாப்பான மற்றும் விநவ மான முலறயில் மாணவர் லள 

மீண்டும் வரநவற்பலத ோங் ள் எதிர்நோக்கு ிநறாம். 

 ோங் ள், ஒரு ேன்கு ததாடர்புபடுத்தப்பட்ட மற்றும் வளங் ள் ேிலறந்த சு ாதார அலமப்லபக் த ாண்ட  

அதிர்ஷ்டம் ேிலறந்தவர் ளாநவாம். எங் ள் பணியாளர் ள் ேன்கு தயாரானவர் ளா வும், ேன்கு 

பயிற்றுவிக் ப்பட்டவர் ளா வும், புதுப்பிக் ப்பட்ட ேிலையில் இருப்பவர் ளா வும் இருப்பலத உறுதி 

தசய்வதற் ா , இந்த அலமப்பு முழுவதும் ோங் ள் ேிலறய நவலை லளச் தசய்துள்நளாம். 

 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area

