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Translation Note:  Please leave all text highlighted in YELLOW in English unless there is an appropriate in language alternative (or include both English and 
target language). 

 

English Tamil 

GENERAL INFORMATION ப ொதுவொன தகவல் 

Jobs for Canberrans கன் ரொவொசிகளுக்கொன வவலைவொய்ப்பு 

The ACT Government has created the Jobs for Canberrans Fund, 
which will provide work opportunities for people in the casual or 
semi-skilled workforce who have lost their jobs due to COVID-19. 

COVID-19 பரவல் காரணமாக வவலைகலை இழந்த casual அல்ைது 

semi-skilled ததாழிைாைர் பிரிவில் உள்ைவர்களுக்கு வவலை 

வாய்ப்புகலை வழங்கும் வலகயில் Jobs for Canberrans Fund -ஐ ACT 

அரசு உருவாக்கியுள்ைது. 

Roles will be made available to people most in need. Highest 
priority will be given to people ineligible for any Australian 
Government support. 

மிகுந்த வதலவயிலுள்ைவர்களுக்வக வவலைவாய்ப்பு 

வழங்கப்படும். ஆஸ்திவரலிய அரசின் எந்ததவாரு உதவிலயயும் 

தபறுவதற்கு தகுதிதபறாதவர்களுக்கு அதிக 

முன்னுரிலமயளிக்கப்படும். 

Steps to sign-up  திவுபெய்வதற்கொன  டிமுலைகள் 

To sign up, people will need to have an ACT Digital account so 
they can: 

பதிவுதெய்வவார் ஒரு ACT Digital கணக்லக லவத்திருக்க வவண்டும், 

இதன்மூைம்: 

• receive notifications on new jobs vacancies 

• apply for job vacancies online 

• easily update your contact details. 

• புதிய வவலை தவற்றிடங்கள் குறித்த அறிவிப்புகலைப் 

தபறைாம் 

• வவலை தவற்றிடங்களுக்கு இலணயவழி விண்ணப்பிக்கைாம் 

• உங்கள் ததாடர்பு விவரங்கலை எளிதாக புதுப்பிக்கைாம். 

To apply for any roles, you may be asked to submit an online 
application and a CV listing skills and experience. 

ஏவதனும் வவலைகளுக்கு விண்ணப்பிக்க, உங்கைது திறன் மற்றும் 

அனுபவத்லத உள்ைடக்கிய CV மற்றும் இலணயவழி 

விண்ணப்பத்லத ெமர்ப்பிக்கும்படி வகட்கப்படுவீர்கள். 

Apply here: myaccount.act.gov.au/casualjob/s/ இங்வக விண்ணப்பிக்கவும்: myaccount.act.gov.au/casualjob/s/ 

https://www.myaccount.act.gov.au/casualjob/s/
https://www.myaccount.act.gov.au/casualjob/s/
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Are schools closed?  ள்ளிகள் மூடப் ட்டுள்ளனவொ? 

From Term 2, commencing Tuesday 28 April, ACT public schools 
will be moving to a remote delivery of learning. 

ஏப்ரல் 28 தெவ்வாய்க்கிழலம முதல், ACT அரெ பள்ளிகள் 

இரண்டாம் தவலணக்கான ததாலைதூர கற்றல் 

நடவடிக்லககளுக்தகன ஆரம்பிக்கப்படும். 

For families who are unable to have their children at home, 
supervision will be provided at a small number of school sites. 

These sites will be announced prior to Term 2. 

குழந்லதகலை வீட்டில் லவத்திருக்க முடியாத குடும்பங்களுக்தகன, 

குலறந்த எண்ணிக்லகயிைான பள்ளித் தைங்களில் 

மாணவர்களுக்கான வமற்பார்லவ வழங்கப்படும். இந்த தைங்கள் 

எலவதயன்பது இரண்டாம் தவலண ஆரம்பமாவதற்கு முன்னதாக 

அறிவிக்கப்படும். 

For more information on how Term 2 will be delivered, visit the 
ACT Education Directorate website. 

இரண்டாம் தவலண கற்றல் நடவடிக்லக எவ்வாறு 

இடம்தபறுதமன்பது பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, ACT Education 

Directorate வலைத்தைத்லதப் பார்லவயிடவும். 

Non-government schools have similar arrangements in place. 
Parents should check with their school directly. 

அரசு ொரா பள்ளிகளில் இவத வபான்ற ஏற்பாடுகள் உள்ைன. 

தபற்வறார்கள் தங்கள் பள்ளிகலை வநரடியாக ததாடர்புதகாள்ை 

வவண்டும். 

COVID-19 testing criteria expanded for two weeks 
COVID-19 வெொதலன வலரமுலைகள் இரண்டு வொரங்களுக்கு 

விரிவு டுத்தப் ட்டுள்ளன. 

The ACT Government is expanding its COVID-19 testing criteria 
for the next two weeks. Expanded testing will begin on Friday 24 
April. 

ACT அரசு தனது COVID-19 வொதலன வலரமுலறகலை அடுத்த 

இரண்டு வாரங்களுக்கு விரிவுபடுத்துகிறது. விரிவாக்கப்பட்ட 

வொதலன நடவடிக்லக ஏப்ரல் 24 தவள்ளிக்கிழலம ததாடங்கும். 

You will still need to have COVID-19 symptoms in order to be 
tested. These symptoms are: 

வொதலனக்கு உட்படுத்தப்படுபவர்கள் COVID-19 அறிகுறிகலைக் 

தகாண்டிருக்க வவண்டும். இந்த அறிகுறிகள்: 
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• Fever of 38 degrees or greater (or recent history of fever such 
as chills or night sweats); or 

• Respiratory infection (such as shortness of breath, cough, or 
sore throat). 

• 38 டிகிரி அல்ைது அதற்கு வமற்பட்ட காய்ச்ெல் (அல்ைது 

ெமீபத்தில் காய்ச்ெல் ஏற்பட்டிருந்தால் -குளிர் அல்ைது இரவில் 

வியர்த்தல்) அல்ைது 

• சுவாெக்வகாைாறு (மூச்சுத் திணறல், இருமல் அல்ைது 

ததாண்லட வநாவு வபான்றலவ). 

You will no longer need to have travelled recently or have been in 
close contact with another confirmed case. 

இப்பரிவொதலனலய தெய்துதகாள்வதற்கு நீங்கள் ெமீபத்தில் 

பயணம் தெய்திருக்கவவா  அல்ைது ததாற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

மற்தறாரு நபவராடு தநருங்கிய ததாடர்பில் இருந்திருக்கவவா 

வவண்டியதில்லை. 

People who have COVID-19 symptoms are encouraged to call 

their general practitioner or to attend one of the designated testing 
services: 

COVID-19 அறிகுறிகலைக் தகாண்டவர்கள் தங்கைது குடும்ப 

மருத்துவலரத் ததாடர்புதகாள்ளுமாறு  ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். 

அல்ைது பின்வரும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வொதலன லமயங்களில்  

ஒன்றுக்குச் தெல்ைைாம்.   

• The Weston Creek Walk-in-Centre 

• The EPIC drive through testing site 

• The Weston Creek Walk-in-Centre 

• The EPIC drive through testing site 

   


