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மாணவர்களின் பெற் றறார்

மார்ச் 30, 2020
க ொர ொனொ வை ஸ் க ொற் றுர ொய்
குழ ் வ
ொம ி ் பு ரேவை ள்

ளின் ர ொது க ொவைதூ

ற் றை் மற் றும்

அன் புள் ள பெற் றறார்கறள,
மார்ச் 13, 2020 இன் பெடரல் கவுன் சிலின் முடிவின் ெடி, றேருக்கு றேர் கற் பித்தல்
வகுெ் புகள் , எனறவ அனனத்து ெள் ளிகளிலும் வழக்கமான வகுெ் புகள் மார்ச் 16, 2020
முதல் தனடபசய் யெ் ெட்டுள் ளன. ஏெ் ரல் 19, 2020 அன் று வசே்த கால (Frühling)
இனடறவனள முடிவனடயும் வனர இே்த உத்தரவு பசல் லுெடியாகும் . ஆர்காவ்
மண்டலத்தில் , வழக்கமான ெள் ளி வகுெ் புகள் வசே்த கால இனடறவனள வனர
தற் காலிகமாக ேிறுத்தி னவக்கெ் ெட்டுள் ளன. றமலும் , வீட்டில் குழே் னத ெராமரிெ் பு
உத்தரவாதம் இல் லாத மாணவர்களுக்காக ஒரு குழே் னத ெராமரிெ் பு றசனவ
அனமக்கெ் ெட்டுள் ளது, ஏபனனில் எடுத்துக்காட்டாக, பெற் றறார் றவனல பசய் ய
றவண்டும் அல் லது குழே்னத ெராமரிெ் பு ஆெத்திற் குட்ெட்ட ஒரு பிரிவுக்கு
மாற் றெ் ெெடும் ேினல ஏற் ெடலாம் .
தற் றொனதய அசாதாரண ேினலனம ேீ ண்ட காலத்திற் கு பதாடரும் என் றும் , வசே்த
கால இனடபவளிக்குெ் பிறகும் ெள் ளிகளில் றேருக்கு றேர் கற் பிக்கும் வகுெ் புகனள
பெடரல் கவுன் சில் பதாடர்ே்து தனட பசய் ய றவண்டும் என் றும் கருதலாம் .
அதனால் தான் கல் வித்துனற, கலாச்சாரத்துனற மற் றும் வினளயாட்டுத் துனற
ஆகியவற் னற ஒருங் கினணத்த பி.றக.எஸ்(BKS)இன் று 2020 ஏெ் ரல் 20 முதல்
"பதானலதூரக் கல் வி" வடிவத்தில் கற் பிெ் ெனதக் கட்டுெ் ெடுத்தும் ஒரு
அறிவுறுத்தனல பவளியிட்டது
றமலும் , வசே்த கால இனடபவளியிலும் ெள் ளிகள் பதாடர்ே்து பகாறரானா னவரஸ்
பதாற் றுறோய் களின் றொது அனமக்கெ் ெட்ட குழே் னத ெராமரிெ் பு றசனவகனள
பதாடர்ே்து பசயலாற் ற ெள் ளிகள் அறிவுறுத்த ெடுகின் றன.
பதானலதூரக் கற் றல் என் ெது மாணவர்கள் வழக்கம் றொல் வீட்டில்
கற் றுக்பகாள் வதும் றவனல பசய் வதுமாகும் மற் றும் அறிவு ெரிமாற் றம்
தூரத்திலிருே் து பசய் யெ் ெடும் . கற் பிெ் ெதற் கு எெ் றொதும் றொல ெள் ளிறய
பொறுெ் பு. ஆனால் வழக்கத்திற் கு றேர்மாறாக, பெற் றறார்கள் தங் கள்
குழே் னதகளுடன் தினசரி ேனடமுனறபயாழுங் குகனள திட்டமிடுவதற் கும் ,
சுயாதீனமான கற் றலுக்காக வீட்டிறலறய மிகவும் பொருத்தமான ெணியிடங் கனள
அவர்களுக்கு வழங் குவதற் கும் பொறுெ் ொவார்கள் . ஒருபுறம் , உள் ளூர் ெள் ளிகள்
பதானலதூரக் கல் வினய ெள் ளியின் சாத்தியங் கள் மற் றும் றதனவகள் மற் றும்

ெள் ளி ேினலகள் , மற் றும் மறுபுறம் , வீட்டில் உள் ள மாணவர்களின் றதனவகளுக்கு
ஏற் ெ அமுலுக்குக் பகாண்டு வருகின் றன.
உங் கள் புரிதலுக்கும் ேல் ல ஒத்துனழெ் பிற் கும் ேன் றி. தற் றொனதய சூழ் ேினலனய
சமாளிக்க ேீ ங் கள் ஒரு முக்கிய ெங் களிெ் னெ பசய் கிறீர்கள் .
அன் புடன்
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