குடும் பங் களுக்கான ககாவிட்-19
நாவல் ககாகரானா வவரஸ்
தகவல் கள் மற்றும் ஆதாரங் கள்
மே 20, 2020 ல் புதுப்பிக்கப்பட்டது
உங் கள் குழந்தத கற்றுக்ககொள் வது எப்படியிருக்குே் என அறிந்துககொள் ள
நீ ங்கள் முயலுே் மபொது, உங் களுக்கு உதவ சில ஆதொரங் கதள நொங் கள்
திரட்டியுள் மளொே் . உங் களுக்கு உதவி மததவகயனில், தயவுகெய் து
அதழயுங் கள் ; மின்னஞ் ெல் கெய் யுங் கள் அல் லது இதையதள படிவத்தத
நிரப்புங் கள். தகவல் ேற்றுே் முதறெொரொ சிக்கல் தீர ்வுக்கொன
சுமயெ ்தெயொன வளேொக நொங் கள் இருக்கிமறொே் .

OEO-ஐ கீழ் க்கண
் ட வழிகளில் கதாடர்புககாள் ளலாம் :




கதொதலமபசி: 1-866-297-2597 (கேொழிகபயர ்ப்பொளர ் உை்டு)
மின்னஞ் ெல் : oeoinfo@gov.wa.gov (ஆங் கிலே் தவிர ்த்த கேொழிகளின்
கேொழிகபயர ்ப்புக்கு கூடுதல் மநரே் மததவ)
இதையதளே் வொயிலொக:
o ஆங் கிலத்தில் : https://services.oeo.wa.gov/oeo
o ஸ்பொனிஷ்/Español: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=es
o அரொபிக்/عربى: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ar
o எளிதேப்படுத்தப்பட்ட சீனகேொழி/简体中文:
https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zh
o ேரபொன சீனகேொழி/繁体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zt
o ககொரியகேொழி/한국어: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ko
o
o
o
o

ரஷ்யகேொழி/русский: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ru
மெொேொலி/Soomaali: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=so
டகலொக்/wika ng tagalog: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=tl
வியட்நொமீஸ்/Tiếng Việt.: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=vi

உங் களுக்கு இப் கபாது இருக்கக்கூடிய சில ககள் விகள்
இகதா:
எனது குழந்வதக்கு கதாடர்ச்சியான கற் றல் ஓர் IEP உடன்
எப் படி கவவல கசய் கிறது?
உங் கள் ேொவட்டே் பயன்படுத்தக்கூடிய கதொடர ் கற் றல் திட்டத்துக்கு Office of
Superintendent of Public Instruction (OSPI) ஒரு ேொதிரி வடிவத்தத உருவொக்கியுள் ள
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மவதளயில், நீ ங்களுே் உங் கள் சுய மகள் விகள் ேற்றுே் அக்கதறகதள
அந்த உதரயொடலில் ககொை்டுவரலொே் . உங் கள் கலந்துதரயொடலில்
பின்ப்வருே் மகள் விகதளெ ் மெர ்ப்பது குறித்து எை்ைிப்பொருங் கள் :
1) இந்த மநரத்தில் உங் கள் ேொைவருக்கொன உங் கள் தற் மபொததய
இலக்குகள் என்ன?
2) இப்மபொது உங் கதள அதிகே் கவதலயுறெ ் கெய் வது எது?
3) வீட்டில் ஒரு வழக்கேொன நொள் எப்படியிருக்குே் ?
4) இப்மபொது உங் கள் IEP குழுவிடே் உங் களுக்குத் மததவப்படுே்
உதவிகள் யொதவ?
சிறப்புக் கல் விக்கொன OSPI-ன் கதொடர ் கற் றல் வளங் கள் பற் றி மேலுே்
தகவல் களுக்கு, தயவுகெய் து OSPI-ஐ கதொடர ்புககொள் க:
Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):
கதொதலமபசி: 360-725-6000 (கேொழிகபயர ்ப்பொளர ் உை்டு)
TTY: 360-664-3631
10 கேொழிகளில் இதையதளே் உை்டு. இதையபக்கத்தின் கீமழ
கேொழிதய மதர ்வுகெய் யவுே் :
ஆங் கிலே் : https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
அரொபிக்: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ேரபொன சீனகேொழி: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
க்கேர ்: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ககொரியன்: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
பஞ் ெொபி: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ரஷியன்: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
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மெொேொலி: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ஸ்பொனிஷ் : https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
வியட்நொமீஸ்: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures

பள் ளிகளில் விதிவிலக்காக சில கநர்முகச் கசவவகள்
அனுமதிக்கப் படுகின்றனவா?
ேொகொை அல் லது கூட்டொெ ்சிெ ் ெட்டே் மகொரினொல், பள் ளிக்கூட இடங் களில்
மததவயொன விலகல் ேற்றுே் கபொது நல நடவடிக்தககளுடன்
வரே் புக்குட்பட்ட மெதவகதள பள் ளிகள் வழங் குவதத அனுேதிக்க
ஆளுநர ் ஒரு குறுகிய விதிவிலக்தக மெர ்த்துள் ளொர.் இந்த விதிவிலக்கு
அரிதொனது. பள் ளிகளில் ேட்டுே் , மநரடியொக வழங் கக்கூடிய அவசியேொன
அத்தியொவசிய மெதவகதள வழங் குவதில் ேட்டுே் கவனே் ககொள் கிறது.
விபரங் களுக்கு, OSPI-ன் நொவல் ககொமரொனொதவரஸ் பக்கத்தில்,
“அனுேதிக்கப்பட்ட கட்டிட கெயல் பொடுகள் ” தொவலின் கீழ் பொர ்க்கவுே் :
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources.
(இதையபக்கத்தின் கீழ் 10 கேொழிகளிலிருந்து மதர ்ந்கதடுக்கவுே் .)

மூத்கதார் எவ் வாறு கநரத்திற் கு பட்டம் கபறுகிறார்கள் ?
பள் ளிகள் அவற் றின் மூத்தவர ்கள் பட்டே் கபற உதவுவதில் கவனே்
கெலுத்துகின்றன. தனிப்பட்ட ேொைவர ்களுக்கொன தகவல் கதளக் கொை
சிறந்த இடங் களில் அடங் கியதவ:
பள் ளி ஆமலொெகர ்கள்
 பள் ளி முதல் வர ்கள்
 State Board of Education: கதொதலமபசி: 360-725-6025 (கதொதலமபசி
கேொழிகபயர ்ப்பொளர ் உை்டு) TTY: 360-664-3631 அல் லது மின்னஞ் ெல் :
sbe@k12.wa.us (ஆங் கிலே் தவிர பிற கேொழிகளின் கேொழிகபயர ்ப்புக்கு
கூடுதல் மநரே் மததவ)


கமலும் தகவல் கள் மற் றும் ஆதாரங் கவள நான் எங் கு
கண
் டறியலாம் ?
வொஷிங் டன் ேொகொை ககொமரொனொ தவரஸ் பதிலளிப்பு இதையதளே்
மகொவிட்-19 புதுப்பித்தல் கள், குழந்தத பரொேரிப்பு, உைவு/ேதியவுைவு
வளங் கள், பள் ளி மூடல் கள் ேற்றுே் கதொதலதூரக் கல் வி, பட்டே் கபறுதல்
மததவகள், கபொது நல புதுப்பித்தல் கள் ேற்றுே் பலவற்றுக்கொன தகவல் கள்
ேற்றுே் ஆதொரங் கதள வழங் குகிறது: https://www.coronavirus.wa.gov/.
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