அக்கறையுள்ள ஒரு சமூகம்:
வீட்டிலிருந்து ததொறைதூரக் கல்வி கற்பதற்கு ஆதரவளிப்பதற்கொக
தபற்றைொர்/பொதுகொவைர்களுக்கொன 10 வழிகொட்டல்கள்
ஏப்ரல் 6, 2020 ததொடக்கம் பீல் வட்டொரப் பொடசொறைச் சறப “distance learning” (“ததொறைதூரக்
கல்வி”) ஐ றநொக்கி நகரும். வீட்டிலிருந்து கல்வி கற்பதற்கொன இந்தப் புதிய முறை, மொணவர்கள்
ஒவ்தவொரு தரத்திலும் தவற்ைியறடவதற்குத் றதறவயொன பொடத்திட்டத்றத உள்ளடக்கும்.
ததொறைதூரக் கல்விக்கொன இந்த இறடநிறை மொற்ைம் ஒவ்தவொரு குடும்பத்துக்கும் எளிதொனது அல்ை
என்பது எங்களுக்குத் ததொியும், அத்துடன் இதற்கு உதவுவதற்கு, குடும்பங்கள் கருத்திதைடுப்பதற்கொக
இந்த 10 வழிகொட்டல்கறளயும் இந்தச் சறப பகிர்ந்துள்ளது.

எதிர்பொர்ப்புகறள உருவொக்குதல்

அறமதிக்கும் பிரதிபலிப்புக்கும் றநரத்றத
உருவொக்குங்கள்

சிை பிள்றளகளுக்கு இந்த வழறமயற்ை நிறைபொட்றட
அனுசொித்து நடப்பது கடினமொக இருக்கைொம்.
உங்களுறடய பிள்றளகளின் பொடசொறை றவறைக்கு
என்று கிரமமொன றநரங்கறள ஒதுக்குவதற்கும்
நித்திறரக்குச் தசல்வதற்கு வழறமயொன றநரங்கறளப்
றபணுவதற்கும் முயற்சி தசய்யுங்கள். பிள்றளகள்
படிக்கும்றபொது அவ்வவ்றபொது ஓய்தவடுப்பதுடன்
கிரமமொக அறசயவும் றவண்டும்.

ஒவ்தவொரு குடும்பத்தின் சூழ்நிறைகளும்
தனித்துவமொனறவ அத்துடன் சூழ்நிறைகளுக்றகற்ப
குடும்பங்கள் தம்றமப் பழக்கப்டுத்திக்தகொள்ள
றவண்டும் என்பது மட்டுமின்ைி அவர்களுறடய
நிறைறமயின் அடிப்பறடயில் எது சிைந்தறதொ அறதச்
தசய்யவும் றவண்டும். றவறைறயப் பூர்த்திதசய்வதற்கு
றமலும் அறமதியொன இடத்றத உருவொக்கும்தபொருட்டு
கொதுகளில் அணியும் குரல் வொங்கிகறளப்

கற்பதற்கு உகந்த இடம் ஒன்றை உருவொக்குங்கள்

(headphones) பயன்படுத்துவறதக் கருத்திதைடுக்கவும்.

சொத்தியமான விடயங்களில் நறடமுறைகள் மற்றும்

தமது பிள்றளகள் தபரும்பொைொன றநரங்களில் கல்வி
கற்பதற்கு உகந்த ஒரு இடத்றத/சூழறை உருவொக்குமொறு
குடும்பங்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்ைன. உங்களுறடய
பிள்றள அவரது றவறைறயச் தசய்துதகொண்டிருக்க
உதவும்தபொருட்டு, பிள்றள கற்பறத நீங்கள்
கண்கொணிக்கக்கூடிய இடம் ஒன்றை அறமத்துக்தகொள்ள
முயற்சி தசய்யுங்கள். இந்த விடயத்தில் ஆதரவுக்கும்
ஆறைொசறனகளுக்கும் உங்களுறடய பிள்றளயின்
ஆசிொியறரத் ததொடர்பு தகொள்ளுங்கள்.
உங்களுறடய பிள்றளயின் ஆசிொியர்களிடமிருந்து வரும்
ததொடர்பொடல்கறளக் கண்கொணித்துக்தகொள்ளுங்கள்

உங்களுறடய வசிப்பிட வசதிகள் இடமளித்தொல், தமது
றவறைறயப் பூர்த்திதசய்யும்றபொது கவனம் திறச
திருப்பப்படுவறதத் தவிர்ப்பதற்கொக, சறகொதரர்களுக்கு
தவவ்றவறு றநரங்கறள அல்ைது அறைகறளக்
தகொடுக்க முயற்சி தசய்யுங்கள். தவற்ைிக்கொன
பழக்கங்கறளக் கட்டிதயழுப்பும் தபொருட்டு
ஆரம்பத்திலிருந்றத இந்த வறரயறைகறள
அறமத்துக்தகொள்ளுங்கள்.
உடல் தசயல்பொடு மற்றும்/அல்ைது உடற்பயிற்சிறய
ஊக்குவித்தல்
உங்களுறடய பிள்றளக்கு நகரும்படியும் உடற் பயிற்சி

ஆசிொியர்கள் மின்னஞ்சல், இறணயக் கற்றகத் தளங்கள்

தசய்யும்படியும் நிறனவூட்டுங்கள். அைிவொற்ைல்

(Brightspace மற்றும் கூகுள் வகுப்பறை றபொன்ைறவ)

தசயற்பொடு, ஆர ாக்கியம், நல்வொழ்வு மற்றும் கல்வி

மற்றும்/அல்ைது ததொறைறபசி மூைம் குடும்பத்தினருடன்

கற்ைல் ஆகியவற்ைில் ஏற்படும் றநர்மறையொன
மொற்ைங்களுடன் அதிகொித்த உடல் தசயல்பொடு
ததொடர்புபட்டிருப்பதொக ஆரொய்ச்சிகள் கொட்டுகின்ைன.

ததொடர்பு தகொள்ளக்கூடும். பயன்படுத்தப்படும் இந்தக்
கற்றகக் கருவிகறளப் பற்ைி விளக்கம் அளிக்குமொறு
உங்களுறடய பிள்றளறய ஊக்கப்படுத்துங்கள். உங்கள்

றநொக்குதலுக்கொக இந்த இறணயக் கருவிகள்
பைவற்றுக்குப் தபற்றைொருடனொன ததொடர்பொடல்களும்
உள்ளன.

இறணயத்தள உடல்ாீதியான சவொல் மற்றும்/அல்ைது

ஒவ்தவொரு நொளும் ததொடக்கத்திலும் முடிவிலும்
வருறகறயப் பதிவு தசய்தல்

உங்கள் பிள்றளயின் உணர்வுகறளக்
கவனத்தில்தகொள்ளுங்கள்

சிை பிள்றளகள் அளவுக்கதிகமொன சுதந்திரத்துடன்
அல்ைது கட்டறமப்பின்ைி அவதிப்படக்கூடும். ஒவ்தவொரு
நொளும் ததொடக்கத்திலும் முடிவிலும் ஒரு சுைபமொன
வருறகப் பதிதவொன்றூடொக பிள்றளகள் தமது
ஆசிொியர்கள் மூைம் தபற்றுக்தகொண்ட
அைிவுறுத்தல்கறளச் சிைப்பொகச் தசயற்படுத்த முடியும்,
தபொருத்தமொன முறையில் தம்றம ஒழுங்கு தசய்ய முடியும்
அத்துடன் முன்னுொிறமகறள அறமக்க முடியும்.
இரண்டொம் நிறை மொணவர்கள் இந்த வருறகப்
பதிவுகறள விரும்பொதிருக்கைொம் (அது இயல்பொனறத!),
எனினும் அவர்கறளயும் பதிவு தசய்யுமொறு நொங்கள்
பொிந்துறரக்கின்றைொம்.

பிள்றளகளுக்கு அவர்களின் கவறை, பதட்டம் மற்றும்
உணர்வறைகறளச் சமொளிப்பதற்கு உதவிதசய்ய
முயற்சி தசய்யுங்கள். உடல்ொீதியொகத் தூர
விைகியிருத்தல் என்பது உங்களுறடய
குழந்றதகளுடன் இறணந்து கற்பதற்கும் அதிகொித்த
குடும்ப றநரத்துக்குமொன ஒரு சந்தர்ப்பமொகப்
பொர்க்கப்படும். சமூக ஊடகங்கள், ததொறைறபசி
அறழப்பு அல்ைது வீடிறயொ அறழப்பு மூைம்
குடும்பத்துடனும் நண்பர்களுடனும்
இறணந்திருங்கள். எங்களுறடய மனநை
ஆறரொக்கியம் மற்றும் சமூக ஆதரவு வளங்கறளயும்
நீங்கள் பொர்றவயிடைொம்.

உங்களுறடய பிள்றளயின் கல்வி கற்றலில்

இறணயத்தில் தசைவழிக்கப்படும் றநரத்றதக்
கண்கொணியுங்கள்

ஈடுபாட்டடக் காட்டுங்கள்
சிை வழறமயொன பொடசொறை றநரச் சமூக ஊடொடல்கள்
மமய்நிகர் இறணய தளங்களில் (virtual platforms)
மீண்டும் உருவொக்கப்படும் அறதறவறளயில்,
ஏறனயவற்றில் அப்படி இருக்க மொட்டொது. கிரமமொக
அருகில்மசன்று உங்களுறடய பிள்றள என்ன
கற்கின்ைொர் என்பதில் ஈடுபொடு கொட்டுங்கள். ஆனால்,
உங்களுறடய பிள்றள தனது றவறைறயத் தொனொகறவ
தசய்கின்ைொர் என்பது முக்கியமொகும்; அவர்களுக்கு அது
ஒரு சவொைொக இருந்தொலும், தகொடுக்கப்பட்ட றவறைறய
அவர்களுக்கொக நீங்கள் பூர்த்திதசய்ய றவண்டொம்.

உடற்பயிற்சி வகுப்தபொன்றைக் கருத்திதைடுங்கள்.

இறணயத்தில் உங்கள் பிள்றள தசைவிடும் றநர
அளறவக் கண்கொணியுங்கள். ததொடர்பொடல்
முக்கியமொனது அத்துடன் றதறவயொன சமநிறைறயக்
கண்டைிவதற்கொக ஆசிொியர்களுக்கு உங்களுறடய
பின்னூட்டல் றதறவப்படும்.
சமூகமொக இருங்கள், ஆனொல் சமூக ஊடகங்களுக்கு
வரறரயறைகறள வகுத்துக்தகொள்ளுங்கள்
உங்களுறடய பிள்றளயின் சமூக ஊடகப்
பொவறனறயயும் அவர்கள் பயன்படுத்தும்
தளங்கறளயும் கண்கொணித்துக்தகொள்ளுங்கள்.
உங்களுறடய பிள்றளக்கு/பதின்ம வயதினருக்கு
அவர்களுறடய இறணயத் ததொடர்பொடல்களில்
பணிவொகவும், கண்ணியமொகவும் அத்துடன்
தகுந்தவிதத்தில் இருக்குமொறும் மற்ைவர்களுடனொன
அவர்களுறடய ஊடொடல்களில் உங்களுறடய
குடும்பத்தின் தபறுமொனங்கள் பிரதிபலிக்க
றவண்டுதமன்பறதயும் நிறனவுபடுத்துங்கள்.
இறணயத்தில் ஊடொடல்கள் இந்தப் பொடசொறை
மற்றும் சறபயின் தபறுமொனங்கள் மற்றும்
ததொழில்நுட்பப் பொவடனக்கான உாிடமக்
தகொள்றகக்றகற்ப அறமயறவண்டும்.

