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அக்படா ர் 2017

கல்விக் கண்காணிப் ா

ர்

பநாக்கம்:

பள்ளிகளில் தறையில் பபன் (சபடிகுபளாெிஸ்) இருக்கும் குழந்றதகளிடம், பபன்,
ஈறுகள்-இருக்கக்கூடாது என்னும் அணுகுமுறைறய தி ஹால்டன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல்
பபார்ட் ஆதரவிக்கிைது.

பசயல்முலைகள்:

சபற்பைார்கள் தங்களது குழந்றதகளின் தறையில் பபன் உள்ளதா என, குைிப்பாக
பகாறட, பனிக்காைம் மற்றும் மார்ச் சதாடக்க காைம் ஆகிய பருவகாைங்கறளத்
சதாடர்ந்து, எவ்வாறு பொதித்து சதரிந்து சகாள்ள முடியும் என்பது பற்ைி, பள்ளியின்
செய்திக்கடிதத்தில் ஒரு கட்டுறரறய உள்ளடக்குவதற்கு, இந்த பபார்டு பள்ளிகளுக்கு,
குைிப்பாக ஆரம்பப் பள்ளிகளுக்கு பரிந்துறரக்கிைது. அவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதும்,
ெந்பதகப்படும் ஒவ்சவாரு தறைப்பபன் உள்ள குழந்றதயும் பிரித்தைியும் (ஸ்க்ரீனிங்)
முகறமக்கு கண்டிப்பாகப் பரிந்துறரக்கப்பட பவண்டும். அந்த முகறமயானது அந்த
நிறைறமறய உறுதிப்படுத்தும். பிரித்தைியும் முகறம பள்ளிமுதல்வருடன்
கைந்தாபைாெித்து, தறைப்பபன் உள்ளவரது (உள்ளவர்களின்) சபற்பைார்கள்
ஒவ்வாருவருக்கும் தகவல் சதரிவிக்கும். பள்ளிமுதல்வரால் றகசயாப்பமிடப்பட்ட
கடிதம் (இறைப்பு A), ஒவ்சவாரு குழந்றதயின் வட்டிற்கும்
ீ
அனுப்பி றவக்கப்பப்படும்.
குழந்றதகள் திரும்பவும் வகுப்பிற்கு வருவதற்கு முன்பாக, குழந்றதகளிடம்,
பிரித்தைியும் முகறமயினால் அல்ைது ஒரு மருத்துவப் பயிற்ெியாளரால் றகசயாப்பம்
இடப்பட்ட, பள்ளிக்குத்-திரும்பச்-செல்வதற்கு அளிக்க பவண்டிய படிவம் இருக்க
பவண்டும் என்று சபற்பைார்களுக்குத் சதரிவிக்கப்படும்.

1. வகுப் லைப்
•

ரிபசாதலை

வகுப்பறைப் பரிபொதறனக்கு வெதியாக, ஆெிரியர் தன் வகுப்றப ஒழுங்குபடுத்தி
பமற்பார்றவ செய்வார் மற்றும் பள்ளிக்கு வராத மாைவர்களின் சபயர் உள்ள
வகுப்பறைப் பட்டியறை, அந்த பிரித்தைியும் முகறமக்கு அளித்திடுவார்.

•

மத ரீதியில் தறைறய மூடிக்சகாள்ள பவண்டியுள்ள மாைவர்களுக்கு ெிை
ெமரெங்கள் பதறவப்படைாம் என்பறத அந்த பிரித்தைியும் முகறம
அைிந்திருப்பறத பள்ளி முதல்வர் உறுதி செய்வார்.
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•

நிர்வாகச் செயல்முறை

தறையில் பபன் இருப்பதற்கான பநர்மறை ொட்ெி பள்ளி முதல்வருக்குத்
சதரிவிக்கப்பட்டால், அந்த வகுப்பில் இருக்கும் அறனத்து மாைவர்கறளயும்
அவர்களது உடன்பிைப்புகறளயும் துரிதமாக ஆய்வு செய்து முடிப்பதற்கு,
பிரித்தைியும் முகறமக்கு அவர் ஏற்பாடு செய்வார்.

•

பிரித்தைியும் முகறம தாங்கள் என்ன செய்யப் பபாகிபைாம் என்பறத
ஆெிரியருக்கும் வகுப்பிற்கும் விளக்கிடும்.

•

பிரித்தைியும் முகறம எந்த மாைவர்களுக்குத் தறையில் பபன் இருக்கிைது
என்று

•

பள்ளி முதல்வருக்குத் சதரிவிக்கும்.

அறனத்து பநர்மறை மாைவர்களுக்கும், பள்ளி முதல்வர், ஒரு அைிவிப்புக்
கடிதத்றத (இறைப்பு A) நிறைவு செய்வார். அந்த குழந்றதயுடன், அந்த
அைிவிப்புக் கடிதமும் வட்டிற்குச்
ீ
செல்லும்.

•

ஒரு பவறள, பள்ளியில் சபருமளவில் மாைவர்களுக்கு தறையில் பபன்
இருந்தால், பள்ளி முதல்வர் கடிதம் மூைமாக அறனத்து சபற்பைார்களுக்கும்
அைிவிப்பது பரிந்துறரக்கப்படுகிைது.

2. சிகிச்லசக்குப்

ிைகு திரும் ி வருவதற்காை பசயல்முலைகள்

பிரித்தைியும் முகறம மூைமாக மீ ன்டும் பொதிக்கப்பட்ட பிைகு, அந்த மாைவர்
வகுப்புக்குத் திரும்பி வரைாம் என்பறதச் சுட்டிக் காட்டும் வறகயில் வழங்கப்பட்ட
படிவத்தில், பிரித்தைியும் முகறமயின் தனிப்பட்ட பெறவகளின் பைியாளரின்
றகசயாப்பத்றதப் சபற்றுக் சகாண்டு, மாைவர்கள் பள்ளிக்குத் திரும்பைாம்.
மாற்ைாக, சபற்பைார்கள் தங்களது குழந்றதயின் தறைறய ஒரு மருத்துவப்
பயிற்ெியாளரால் அல்ைது குறைந்தபட்ெம் தனிப்பட்ட பெறவப் பைியாளர் ொன்ைளிப்பு
சகாண்ட பதிவு செய்யப்பட்ட பபன் பிரித்தைியும் முகறம ஊழியர் ஒருவரிடம்
பொதிக்கைாம்.
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இலணப்பு A
(மாதிரி)

நிர்வாகச் செயல்முறை

(பள்ளியின் முகவரி சகாண்ட கடிதம்)

(பததி)
அன்புள்ள (சபற்பைாரின் /காப்பாளரின் சபயர்):
இந்த பள்ளியில் தறைப்பபன் இருக்கும் ெந்பதகம் காரைமாக, ெமீ பத்தில் ஒரு
ஆபராக்கிய பிரித்தைியும் பொதறன பவண்டப்பட்டது. அதன் விறளவாக, உங்களது
குழந்றத பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று காைப்பட்டது.

அவரது தறைச்ெருமத்தில் பபன்

மற்றும் /அல்ைது ஈறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காரைத்தால் உங்களது குழந்றத
பள்ளியில் இருந்து விைக்கப்பட்டு இருக்கிைது.

உங்களுக்குத் துறை புரிவதற்காக, தறைப்பபன் பற்ைிய ஒரு தகவல் சதாகுப்பு இந்த
பள்ளியில் கிறடக்கிைது. முறைப்படியான ெிகிச்றெறயத் தீர்மானிப்பதற்கு, தயவுசெய்து
ஒரு மருந்தாளுநறர அல்ைது உங்களது குடும்ப மருத்துவறர ஆபைாெித்திடுங்கள்.
உங்களது குழந்றதயின் பகெத்தில் இருந்து பபன் மற்றும் ஈறுகள் அறனத்தும்

அகற்ைப்பட்டதும், தயவுசெய்து வ ீ பகர் பஹாம் சஹல்த் ெர்வெஸ்
ீ
ஹாட்றைறன (905)
507-6562 என்ை எண்ைில் அல்ைது 1-855-507-6562 என்ை எண்ைில் அறழத்திடுங்கள்.

உங்களது குழந்றதக்கு ஒரு மறுபொதறன நடத்துவதற்கு, உங்களது குழந்றதறய
நீங்கள் எடுத்துச் செல்ை பவண்டிய இடங்கள் பற்ைி அந்த வரபவற்பாளர் உங்களுக்கு

அைிவுறர தருவார். அந்த இடத்திற்கு உங்களால் செல்ை முடியவில்றை என்ைால், வ ீ

பகர் பஹாம் சஹல்த் ெர்வெஸி
ீ
ன் மாற்று இடங்களுக்காக (மதியபவறள)
சதாறைபபெியில் அறழத்திடுங்கள்.

மாற்ைாக, சபற்பைார்கள் தங்களது குழந்றதயின் தறைறய ஒரு மருத்துவப்
பயிற்ெியாளரால் அல்ைது குறைந்தபட்ெம் தனிப்பட்ட பெறவப் பைியாளர் ொன்ைளிப்பு
சகாண்ட பதிவு செய்யப்பட்ட பபன் பிரித்தைியும் முகறம ஊழியர் ஒருவரிடம்
பொதிக்கைாம்.

வ ீ பகர் பஹாம் சஹல்த் ெர்வெஸி
ீ
ன் தனிப்பட்ட பெறவப் பைியாளரால்

(பிஎஸ்டபிள்யூ) (PSW), பதிவு செய்யப்பட்ட மற்சைாரு பபன் பிரித்தைியும் முகறமயால்,
அல்ைது ஒரு மருத்துவப் பயிற்ெியாளரால்

மீ ளாய்வு செய்யப்படும் சபாழுது, உங்களது

குழந்றதயின் பகெத்தில் பபன், முட்றடகள் மற்றும் ஈறுகள் அழிந்துவிட்டன என்ைால்,
உங்களது குழந்றத பள்ளிக்குத் திரும்புவதற்கு அனுமதிக்கின்ை ஒரு படிவம்
உங்களுக்குத் தரப்படும். உங்களது குழந்றதயின் பகெத்தில் இன்னமும் பபன்,
முட்றடகள் மற்றும் ஈறுகள் இருக்கின்ைன என்ைால், கூடுதல் ெிகிச்றெக்கான உதவி
மற்றும் பரிந்துறரகறள அந்த பிரித்தைியும் முகறம (பிஎஸ்டபிள்யூ) உங்களுக்கு
அளித்திடுவார்.
உண்றமயுள்ள,
(பள்ளி முதல்வரின் சபயர்)
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நிர்வாகச் செயல்முறை

இலணப்பு B:
(மாதிரி)

(பள்ளியின் முகவரி சகாண்ட கடிதம்)
(பததி)
அன்புள்ள (சபற்பைாரின் /காப்பாளரின் சபயர்):
கடந்த வாரத்திற்குள், உங்களது குழந்றதயின் வகுப்பில் உள்ள ெிை குழந்றதகளுக்கு
தறையில் பபன் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது குழந்றதயின் பகெத்றத
நீங்கள் தினந்பதாறும் சதாடர்ந்து பரிபொதிப்பது அைிவுறுத்தத்தக்கது.
தறையில் பபன் சமாய்த்திருப்பது சுத்தமான நிறையின் பிரதிபைிப்பு அல்ை; இது
திரும்பத் திரும்ப பநர்கின்ை பிரச்ெிறன ஆகும், இது பநரடித் சதாடர்புள்ள எவறரயும்
பாதிக்கக்கூடும்.
உங்களது குழந்றதக்கு தறையில் பபன் இருக்கின்ைன என்பறத நீங்கள்
கண்டுபிடித்தால், நீங்கள் பள்ளிறயத் சதாடர்பு சகாள்வது பரிந்துறரக்கப்படுகிைது.
தறைப்பபன்களின் பரவறைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு இந்த தகவல் அவெியமாகும்.
தறையில் பபன் இருப்பது காைப்படும் குழந்றதகள், பள்ளியில் இருந்து
விைக்கப்படுவார்கள் மற்றும் பரிந்துறரக்கப்பட்ட ெிகிச்றெறயப் பின்பற்றும்படி அந்த
சபற்பைார்கள் அைிவுறுத்தப்படுகிைார்கள்.

வ ீ பகர் பஹாம் சஹல்த் ெர்வெஸி
ீ
னால் பொதிக்கப்பட்டதும் மாைவர்கள், பள்ளிக்குத்திரும்பச்-செல்வதற்கு அளிக்க பவண்டிய படிவத்தில் அவர்களிடம் ஒரு றகசயாப்பம்
சபற்றுக் சகாண்டு பள்ளிக்குத் திரும்பைாம். மாற்ைாக, சபற்பைார்கள் தங்களது
குழந்றதயின் தறைறய ஒரு மருத்துவப் பயிற்ெியாளரால் அல்ைது குறைந்தபட்ெம்
தனிப்பட்ட பெறவப் பைியாளர் ொன்ைளிப்பு சகாண்ட பதிவு செய்யப்பட்ட பபன்
பிரித்தைியும் முகறம ஊழியர் ஒருவரிடம் பொதிக்கைாம்.

பதிைளிக்கப்படாத பகள்விகள் எதுவும் உங்களிடம் இருந்தால், தயவுசெய்து பள்ளியில்
என்றன அறழத்திடுங்கள்.
உண்றமயுள்ள,
(பள்ளி முதல்வரின் சபயர்)
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நிர்வாகச் செயல்முறை

இலணப்பு C
அைிமுகம்

தறைப்பபன் (சபடிக்குபளாெிஸ்) கட்டுப்பாட்டில், வகுப்பறையில் பிரித்தைியும்
பெறவறய அளித்திடுகின்ை ஒரு தனிப்பட்ட செவிைியர் முகறமயின் பெறவகளின்
ஒருங்கிறைப்பு மற்றும் கண்காைிப்பு உள்ளடங்குகிைது.

ங்குகளும் ப ாறுப்புகளும்

1. ப ாது சுகாதார பசவிைியர் (905) 825-6000
•

பவண்டுபகாளின் பபரில், தறைப்பபன் சதாடர்பான தற்சபாழுறதய விஷயங்கள்
பற்ைி, ஊழியர்களுடன் ஆபைாெறன பெறவ அளிக்கிைது

•

2.

தறைப்பபன் பற்ைிய தகவல்கறள ஊடகங்களுக்கு அளிக்கிைது.

ள்
•

ி முதல்வர்

பள்ளிச் சூழைில் தறைப்பபன் கட்டுப்பாட்டிற்கான தடுப்பு நடவடிக்றககறள
ஊக்குவிக்கிைது மற்றும் நிறுவுகிைார்.

•

துரிதமான வகுப்பறைச் பொதறனக்காக, தனியார் பிரித்தைியும் முகறமயிடம்
தறைப்பபன் இருப்பது பற்ைி ெந்பதகப்படுவறத /உறுதி செய்யப்பட்டறத
சதரிவிக்கிைார்.

•

மத ரீதியில் தறைறய மூடிக்சகாள்ள பவண்டியுள்ள குழந்றதயின்
(குழந்றதகளின்) சபற்பைாருடன் (சபற்பைார்களுடன்) ெமரெங்கள் பற்ைி
விவாதிப்பதற்காக, சதாடர்பு சகாள்கிைார்.

•

பபன் பீடிப்பு பற்ைி அறடயாளம் காைப்பட்ட அந்த குழந்றதயின்

சபற்பைார்

(சபற்பைார்கள்) சதரிவிக்கப்படுவறதயும் பள்ளிக்குத் திரும்புவதற்கான
பதறவப்பாடுகள் குைித்து தகவல் சதரிவிக்கப்படுவறதயும் உறுதி செய்கிைார்.
•

பபன் பீடிப்பு பற்ைி அறடயாளம் காைப்பட்ட குழந்றதறய விைக்குகிைார்.

•

ெிகிச்றெறயத் சதாடர்ந்து, மற்றும் பபன் ஈறுகளும் அழிந்து விட்டன என்று
அந்த பிரித்தைியும் முகறமயால் அல்ைது மருத்துவப் பயிற்ெியாளரால் தரப்பட்ட,
எழுதப்பட்ட உறுதியாக்கத்றதப் சபற்றுக் சகாண்டு, அந்த குழந்றத வகுப்பில்
மறுபடியும் நுறழவதற்கு அனுமதிக்கிைார்.

3. ஆசிரியர்
•

வகுப்பறையில் தறைப்பபன் கட்டுப்பாட்டிற்கான தடுப்பு நடவடிக்றககறள
முறனப்பாக ஊக்குவிக்கிைார் மற்றும் நிறுவுகிைார்

•

தறைப்பபன் பீடிப்றபச் சுட்டிக் காட்டுகின்ை அைிகுைிகள் பற்ைிய விழிப்புைர்வு
சகாண்டுள்ளார் (இறைப்பு D)

•

மத ரீதியில் தறைறய மூடிக்சகாள்ள பவண்டியுள்ள, வகுப்பு மாைவர்களுக்கு
ெமரெங்கள் பதறவப்படுவது பற்ைி, பள்ளிமுதல்வருக்கு சதரியப்படுத்துகிைார்
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•

•

நிர்வாகச் செயல்முறை

ஒரு ெந்பதகப்படும் பீடிப்பு பற்ைி பள்ளிமுதல்வருக்கு சதரியப்படுத்துகிைார்
தறைப்பபன் பற்ைிய அச்ெம் மற்றும் தவைான தகவல் ஆகியவற்ைின் அளறவக்
குறைப்பதற்காக, கல்வி வாய்ப்புகள் மற்றும் ஆதார வளங்கறள அளிப்பதற்காக
சபற்பைார்களுடன் சதாடர்பு சகாள்கிைார்.

4. ப ற்பைார்/காப் ா
•

ர்

தறைப்பபன் பீடிப்றபச் சுட்டிக் காட்டுகின்ை அைிகுைிகள் பற்ைிய விழிப்புைர்வு
சகாள்வது

•

ஒரு ொத்தியமான பபன் பீடிப்பு இருக்கிைதா என்று பார்ப்பதற்காக குழந்றதயின்
தறைறய வாரம் ஒரு முறை பரிபொதிப்பது, குைிப்பாக பள்ளியாண்டின்
துவக்கத்தில், பள்ளி விடுமுறைக்குப் பிைகு மற்றும் பநாய்த்தாக்கத்தின் சபாழுது

•

ஒரு தடுப்பு நடவடிக்றகயாக, குழந்றத தனது பகெத்றத ெீ ப்பினால்
சமன்றமயாக வாரிக் சகாள்வறத /ெீ வுவறத ஊக்குவிப்பது

•

பபன் பீடிப்பு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அந்த பள்ளிக்கும் மற்றும் பிை
ொத்தியமான ெமுதாயத் சதாடர்புகளுக்கும் சதரிவிப்பது

•

ெிகிச்றெ முறைகள் பமற்சகாள்ளப்படுவறத உறுதி செய்வது

•

ஒரு மறுபொதறனக்காக, அந்த குழந்றதறய பிரித்தைியும் முகறமயிடம்
அல்ைது மருத்துவப் பயிற்ெியாளரிடம் சகாண்டு செல்வது

•

பிரித்தைியும் முகறம அல்ைது மருத்துவப் பயிற்ெியாளர், அந்த குழந்றத
பள்ளிக்குத் திரும்பைாம் என்பறதச் சுட்டிக் காட்டுகின்ை மறுபரிபொதறனப்
படிவத்றத பள்ளிமுதல்வரிடம் அளிப்பது.

•

5. தைியார் முகலம ஊழியர்கள்
•

பபன் பீடிப்பு இருக்கிைது என்று ஒரு பள்ளியால் அைிவிக்கப்படுவதற்கு,
ொத்தியமான அளவில் துரிதமாக பிரதிவிறன புரிகிைார்

•

வகுப்பறைறயத் துரிதமாக பரிபொதிப்பதற்காக, பள்ளிமுதல்வருடன் பெர்ந்து
பநரம் மற்றும் ஏற்பாடுகறளச் செய்கிைார்

•

பள்ளிமுதல்வரால் குைிப்பிட்டபடி, மத ரீதியில் தறைறய மூடிக்சகாள்ள
பவண்டியுள்ள, மாைவர்களுக்கு ெமரெங்கள் பமற்சகாள்கிைார்

•

பரிந்துறரக்கப்பட்ட ெிகிச்றெ முறைகறள, சபற்பைாருக்குத் சதரிவிக்கிைார்

•

அந்த குழந்றதக்கு பநரிடும் தடுமாற்ைம் எறதயும் குறைக்கும் வறகயிலும்,
அந்த சபற்பைாருக்கு ஏற்படும் மனக்கைக்கத்றத தீர்ப்பதிலும், பள்ளி

•

ஊழியர்களுடன் சநருக்கமாகப் பைி புரிகிைார்
ஈறு மற்றும் பபன் அறனத்தும் அழிந்த பிைகு, ஒரு றகசயாப்பமிட்ட மீ ள்அனுமதிப் படிவத்றத, பள்ளிக்கு சகாண்டு செல்லும் வறகயில், அந்த
சபற்பைாருக்கு அளிக்கிைார்.
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6.

ள்

நிர்வாகச் செயல்முறை

ி நிர்வாகத்துடன் ஒத்துலழப் ில், முகலம ஊழியர்களுக்காை

ிரித்தைியும் பநைிமுலை

தறைப்பபன் உள்ளன என்று ஒரு குழந்றத அல்ைது குழந்றதகளுக்கு அறடயாளம்
காைப்படும் சபாழுது:
•

அந்த குழந்றதயின் வகுப்பில் உள்ள குழந்றதகள் அறனவறரயும் பரிபொதிப்பது

•

ஒரு குழந்றதயின் தறையில் பபன் இருப்பது அறடயாளம் காைப்பட்டால்,
அதன் உடன்பிைந்தவர் படிக்கின்ை வகுப்பில் உள்ள குழந்றதகள் அறனவறரயும்
பரிபொதிப்பது

தறைப்பபன் இருப்பதாக பத்து அல்ைது அதற்கு பமற்பட்ட குழந்றதகள் அறடயாளம்
காைப்பட்டால்:
•

•

அந்த பள்ளியில் உள்ள கின்டர்கார்ட்டன் முதல் நான்காம் கிபரடு வறர உள்ள
வகுப்புகள் அறனத்றதயும் பரிபொதிப்பது
பமபை விளக்கியவாறு, அறடயாளம் காைப்பட்ட குழந்றதக்கு (குழந்றதகளுக்கு)
சதாடர்பான பிை வகுப்புகறளயும் பரிபொதிப்பது

7. பசயல்முலை
•

ொத்தியம் என்ைால், நல்ை சவளிச்ெமான நிறைறமகறளயும் அந்தரங்கத்றதயும்
உறுதி செய்யுங்கள்

•

ஒரு ப ாடி அப்ளிபகட்டர்கறளப் பயன்படுத்தி, முடிக்கற்றைகறளத்
தனித்தனியாகப் பிரித்திடுங்கள்

•

பயன்படுத்தியறதத் சதாடர்ந்து, அப்ளிபகட்டர்கறள அகற்ைி விடுங்கள்

•

தறைச்ெருமம் 1 செமீ க்கு (1/2 அங்குைம்)

உள்ளாக, உயிருள்ள பபன் அல்ைது

உயிர்வாழும் முட்றடகளால் சமாய்த்திருப்பது காைப்பட்டால் மட்டுபம, அந்த
குழந்றத பபன் பீடிக்கப்பட்டு இருக்கிைது என்று அறடயாளம் காணுங்கள்
•

சபற்பைாருக்கு (சபற்பைார்களுக்கு) /காப்பாளருக்கு (காப்பாளர்களுக்கு)த்
சதரிவியுங்கள் மற்றும் ொத்தியமான அளவில் துரிதமாக அந்த குழந்றதக்கு
ெிகிச்றெ எடுத்திடுங்கள் என்று அைிவுறுத்துங்கள்

•

சபற்பைார் (சபற்பைார்கள்) /காப்பாளர் (காப்பாளர்கள்), ெிகிச்றெ பற்ைிய
தற்சபாழுறதய தகவல்கறளப் சபறுவறதயும், பின்-சதாடர்ச்ெி
செய்யப்படுவறதயும் மற்றும் சதாடர்பாளரின் தடம் அைியப்படுவறதயும் உறுதி
செய்யுங்கள்

•

வகுப்பறைக்கு சவளிபய அந்தரங்கமான பகுதியில், உடன்பிைப்புத்
சதாடர்பாளர்கறளப் பரிபொதியுங்கள்
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ஹால்டன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல் ப ார்டு

நிர்வாகச் செயல்முறை

இலணப்பு D
தலைப்ப ன் அைிகுைிகள்

தங்களது குழந்றதகளின் தறைகளில் பபன் இருக்கின்ைனவா என்று வாரம் ஒரு முறை
சபற்பைார்கள்/கவனிப்பாளர்கள் பொதிப்பது மிக முக்கியம் ஆகும்.
தறைப்பபனின் ஒரு அைிகுைியாக தறை அரிக்கும் வறர காத்திருக்காதீர்கள். அரிப்பறத
உைர்வதற்கு முன்பாக, குழந்றதகளுக்கு பை வாரங்களுக்கு முன்பப அவர்களது
தறையில் பபன் இருக்கக்கூடும்.
பின்வருவனவற்றை நீங்கள் பார்த்தால், உங்களுக்கு தறைப்பபன் இருந்து
வந்திருக்கின்ைன என்பறத நீங்கள் அைிவர்கள்:
ீ
•

முடியில் உயிருள்ள பபன் இருப்பது. தறைப்பபன் மிகச் ெிைியன, இைக்றக
இல்ைாதறவ, ொம்பல் கைந்த பழுப்பு நிைம் சகாண்ட பூச்ெிகள் ஆகும். முடிறய
விைக்கும் சபாழுது அறவ சவகு துரிதமாக நகர்ந்து விடுவதால், அவற்றைப்
பார்ப்பது ெிரமமாக இருக்கிைது.

•

தறைப்பபனின் முட்றடகள். புதிதாக இடப்பட்ட முட்றடகள், முடியின்
தண்டுப்பாகத்துடன் ஒட்டிக் சகாண்டுள்ளன மற்றும் அறவ தறைச்ெருமத்திற்கு
மிக சநருக்கமாக இடப்படுகின்ைன. அந்த முட்றடகள் ஊெிமுறனறயக்
காட்டிலும் ெிைியதாக இருக்கின்ைன, நீள்வட்ட வடிவம் சகாண்டறவ மற்றும்
ொம்பல் நிைம் முதல் பழுப்பு நிைம் வறர நிைம் சகாண்டுள்ளன. இந்த
முட்றடகள் 7-10 நாட்களில் சபாரிக்கின்ைன. பபன், தறையின் மீ து
எந்தபாகத்திலும் முட்றட இடக்கூடும் என்ைாலும் கூட, அதற்குப் பிடித்தமான
இடங்களாக காதுகறளச் சுற்ைிலும் உள்ள பகுதிகள் மற்றும் கழுத்தின் பின் பகுதி
ஆகியறவ ஆகும்.

சபாது சுகாதார செவிைியர்
ஹால்டன் சபாது சுகாதாரப் பிரிவு
ஹால்டன் பிராந்தியம்
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