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COVIDஐ செரைித்தல்
உைகைரவிய இந்த வநரய்த் பதரற்றுப்
ெரவலின்வெரது ெனநை ஆவரரக்கியம்
ெற்றும் உடல்நைம் ெற்றி
உலரயரடுவதற்கரக குடும்ெங்கள்
பெப்ரவரி 11 அன்று TDSB
ெனநை ஆவரரக்கிய நிபுணர்களுடன்
இலணந்தன. இலணய ஒைிெரப்புப் ெதிவு
ஒன்லற இங்வக ெரர்க்கவும்.

TDSBஇன் பெய்நிகர் ஆரம்ெநிலைப்
ெரடசரலைக் குடும்ெத்தவர்களுக்கரன
பசய்திெடல்
பதரடர்ந்து நரம் அலனவரும் சவரைரன
இந்தக் கரைகட்டத்தில் ெயணித்துக்
பகரண்டிருக்கும் வவலையில், குடும்ெ
தினத்துடன் கூடிய வரர இறுதி நரட்கலை
ெகிழ்வுடன் கைிக்கவும் சற்று
ஓய்பவடுக்கவும் ஒன்றரக இனிவத
இருக்கவும் ஒவ்பவரருவருக்கும் ஒரு
சந்தர்ப்ெம் கிலடத்திருக்கும் என நரங்கள்
நம்புகின்வறரம்.
பெய்நிகர் ஆரம்ெநிலைப் ெரடசரலை
ெரணவர்களும் ெணியரைர்களும் இந்த
பெய்நிகர் சூழலில் இருந்து முடிந்தைவில்
அதிக ெயலனப் பெறவும் பவவ்வவறு
வழிகைில் பதரடர்ந்து கற்றும் கற்ெித்தும்
வருகின்றனர். ஒவ்பவரரு ெரதமும் கடந்து
பசல்லும்வெரது, வகுப்ெலறகைில்
கற்றலுக்கரன புதிய ெற்றும் ஆக்கபூர்வெரன
கற்றல் பசயற்ெரடுகள் வகுப்ெலறகைில்
இடம்பெறுவலத நரங்கள்
வகள்விப்ெடுகின்வறரம்.
இந்த ெரதம் பெய்நிகர் ஆரம்ெநிலைப்
ெரடசரலையில் நரங்கள் சிை புதிய
ெரணவர்கலை வரவவற்றதுடன்
ஒவ்பவரருவரும் சகெரணவர்களுடன்
சகஜெரக இலணந்து தெது பெய்நிகர்
வகுப்புகலை இனிவத அனுெவிக்கின்றனர்
என நம்புகின்வறரம்.

வெைதிக தகவல்கள் ெற்றும் அண்ெித்த
தகவல்களுக்குத் தயவுபசய்து

ெனஅழுத்ததலதக் லகயரளும் வழிகலை
ஆரரய்தல், உடல்ரீதியரன
பசயல்ெரடுகலை உறுதிபசய்தல், திலர
வநரத்லதக் லகயரளுதல் வெரன்ற
தலைப்புகைில் கைந்துலரயரடும் உைவியல்
ெற்றும் சமூகப் ெணி பதரழில்சரர்
நிபுணர்களுடன் இலணந்து ஒரு சமூக
இலணயக் கருத்தரங்லகயும் இந்த
பெய்நிகர் ெரடசரலை நடத்தியது.
ஒைிெரப்புப் ெதிவு ஒன்லற இங்வக
ெரர்க்கவும்.

முன்ெதிவின்றி பெய்நிகர் நிகழ்சிகளுக்கு
எங்களுடன் இலணயுங்கள்!
TDSB பதரழில்சரர் ஆதரவுச்
வசலவகைிலுள்ை ெணியரைருடன்
வநரடியரக இலணயுங்கள். உங்களுலடய
ெிள்லையின் ெனநைம் ெற்றும்
நல்வரழ்வுக்கு எவ்வரறு ஆதரவு
வழங்கைரம் என்ெது ெற்றிய வகள்விகள்
வகட்ெதுடன் அவற்றுக்கரன ெதில்கலைப்
பெற்றுக்பகரள்ளுங்கள்.

இருக்கும். ெரர்ச் ெரதம் பூரரவும் வழலெயரன
வகுப்புகள் பதரடர்ந்து நலடபெறும்.

ெரணவர்கள் ெற்றும்
பெற்வறரர்/ெரரெரிப்பு
வழங்குநர்களுக்கு புதிய
குடிவரவரைர்களுக்கரன ஆதரவுகள்
ெரடசரலைகைிலுள்ை குடியெர்வு
ெணியரைர்கள் கனடரவுக்குப் புதிதரக
வந்துள்ை குடும்ெங்களுக்கும்
ெரடசரலையின் satellite ெற்றும் வரவவற்பு
லெயங்கைிலுள்ை இரண்டரம்நிலைப்
ெரடசரலை ெரணவர்களுக்கும் குடியெர்வுச்
வசலவகலை வழங்குகின்றனர்.
ெங்வகற்ெரைர்கள் கல்வி முலறலய
விைங்கிபகரண்டு பவற்றிகரெரக
நிலைெரறுவதற்கும் குடியெர்வு
பசயல்முலறலய துரிதப்ெடுத்துவதற்கும்
உதவும் தனிப்ெட்ட/குடும்ெ வசலவகலை
அல்ைது குழு பசயல்திட்டங்கலை குடியெர்வு
ெணியரைர்கள் வழங்குகின்றனர். வெைதிக
தகவல்கள்: www.tdsb.on.ca/New-toCanada/Settlement-Workers.

Brightspace கண்வணரட்டம் ெற்றும்
பதரழில்நுட்ெ ஆதரவு
பெய்நிகர் ெரடசரலை ெற்றும் Brightspace
கண்வணரட்டம்:
www.youtube.com/watch?v=MSw4IJSPvi4
பெய்நிகர் கற்லக பதரழில்நுட்ெ ஆதரவு:
www.tdsb.on.ca/வநரில் கற்றல் /ெரணவர்-





பசவ்வரய்க்கிழலெகைில் கரலை 10:00 - 11:00

பெய்நிகர்-கற்லக-பதரழில்நுட்ெம்-ஆதரவு

வியரழக்கிழலெகைில் இரவு 7:00 - 8:00

ெரர்ச் விடுமுலறத் திகதிகைில் ெரற்றம்

ெரர்லவயிடுங்கள்:

பெரதுச் சுகரதரர அதிகரரிகைின்

www.tdsb.on.ca/virtualschool

ஆவைரசலனயின்வெரில், சமூகத்தில் COVID-

அத்துடன், ெின்பதரடருங்கள் Twitter

19 ெரவுதலைத் குலறப்ெதற்கு

@tdsbvs.

உதவும்பெரருட்டு ெரர்ச் விடுமுலறலய கல்வி
அலெச்சு தரெதப்ெடுத்தியுள்ைது. இந்த
விடுமுலற ஏப்ரல் 12 – 16, 2021 ஆக

VS நடத்லத விதிமுலறகள்
ெரடசரலைகள்/கல்வி புகட்டுவவரர்,
ெரணவர்கள் ெற்றும்
பெற்வறரர்/ெரதுகரவைர்களுக்கரன
வழிகரட்டுதல்கள் ெற்றும் எதிர்ெரர்ப்புகலை
வழங்கும் TDSB பெய்நிகர் ெரடசரலை
விதிமுலறகலை தயவுபசய்து
ெரர்லவயிடுங்கள்.

பெப்ரவரி 2021

TDSB ஆெிரிக்க ெரபுத் திங்கலைக் பகரண்டரடுகின்றது

ெரர்ச் 1, 2021 அன்று இரவு 7 ெணிக்கு அடுத்த விவசட கல்வி
ஆவைரசலனக் குழு கூட்டத்தில் இலணயுங்கள். வெலும் அறிக.

பெப்ரவரி ெரதத்தில், ஆெிரிக்க ெரபுத் திங்கலை அங்கீகரித்து
அதலனக் பகரண்டரடுவதில் TDSB பெருெிதெலடகின்றது.

பெய்நிகர் நூைக ஆதரரவைங்கள்

ஆெிரிக்க வம்சரவைி ெக்கள் கனடரவுக்கும் இந்த உைகுக்கும்
பசய்த ெை சரதலனகலையும் ெங்கைிப்புகலையும்

வீட்டிலிருந்து கற்கும்வெரது TDSB வழங்கும் இைத்திரனியல்

பகரண்டரடுவதற்கரன ஒரு தருணம் இதுவரகும். 2020-2021 ஆம்

புத்தகங்கள், கலைக்கைஞ்சியங்கள், வீடிவயரக்கள் ெற்றும் ஏலனய

ஆண்டுக்குரிய பதரிவுபசய்யப்ெட்ட கருப்பெரருள் Kujichagulia:

தகவல்கலை ெரணவர்கைரல் அணுகமுடியும் என்ெது உங்களுக்குத்
பதரியுெர?

சுய உறுதிப்ெரடு ஆகும். வெலும் அறிக

TDSB சீன ெரபுத் திங்கலைக் பகரண்டரடுகின்றது
சீன ெரபுத் திங்கலை (CHM) பெப்ரவரி ெரதத்தில் அங்கீகரிப்ெதில்
TDSB பெருெிதெலடகின்றது. இந்த வருடம் எருது வருடெரகும்:

TDSB பெய்நிகர் நூைகத்தில் ெரணவர்கள் கற்ெதற்கு
ஆதரவைிப்ெதற்கரக கவனெரகத் பதரிவுபசய்யப்ெட்ட,
எந்வநரமும் எங்கிருந்தும் அணுகக்கூடிய எண்ணிெ
ஆதரரவைங்கள் உள்ைன.

விசுவரசம், வநர்லெ, பெரறுப்பு, கடின உலழப்பு ெற்றும்
ெகுத்தறிவு. சந்திரப் புத்தரண்டு என்ெது வசந்தகரை விழர என்றும்

ெின்வருவனற்லற ெரணவர்கள் கண்டறிவதற்கு பெய்நிகர் நூைகம்
உதவுகின்றது:

அலழக்கப்ெடுகிறது, அத்துடன் இது சந்திர நரட்கரட்டியின்ெடி



ெரடத்திட்டத்துடன் பதரடர்புலடய இலணயவழி

சந்திரன் முதலில் வதரன்றி 15 நரட்கள் கழித்து வரும் சந்திர

ஆதரரவைங்கள்/ உதவிகள்- ெரைர் வகுப்பு முதல் தரம்12

நரட்கரட்டியின் முதைரவது பூரலண தினத்தன்று முடிவலடகிறது.
வெலும் அறிக.

வலர கற்வெரருக்கு பசயல்திட்டங்கள் ெற்றும் வீட்டுப்ெரட
வவலைகைில் உதவுவதற்கும், வரசிப்ெலத
ஊக்குவிப்ெதற்கும் ெரர்லவயிடுவதற்குபென ெல்வவறு
வடிவங்கைில் இைத்திரனியல் புத்தகங்கள், தரவுத்தை
கட்டுலரகள், ஊடக ஒைிெரப்புகள், ெற்றும் இலணயக்

சமூக ஆதரவு லெயம்
சமூக ஆதரவுப் ெணியரைர் (CSW) குழுவினரரல் பரரறன்வரர

கருவிகள் (Read Watch Learn and Find என்ெலதப்

முழுவதற்கும் வழங்கப்ெடும் தகவல்கள், வைங்கள் ெற்றும்

ெரர்லவயிடுங்கள்)

எழுச்சியூட்டும் வவலைகளுக்கரன அணுகலைப்
பெற்றுக்பகரள்ளுங்கள்.



வவலைகைில் உதவுவதற்கரன ெரடங்களுடன்

‘முன்ெதிவின்றி பசவ்வரய்கிழலெகைில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு’

பதரடர்புலடய வலைய இலணப்புகள் (Find என்ெலதப்

கரலை 9:00 முதல் 11:00 ெணிவலர CSWs களுடன் அந்த

ெரர்லவயிடுங்கள்)

வநரத்தில் வநரடியரக இலணவதற்கு வருெரறு குடும்ெங்கலை
அலழக்கின்வறரம். வெலும் அறிக அத்துடன் ெரர்லவயிடுங்கள்
tdsbHUB.ca.



ெரத முற்ெகுதியில் ெின்னியல் வழியரக வீடுகளுக்குச்
பசன்றுள்ைன. இந்த IEP உங்களுக்குக் கிலடக்கரதிருந்தரல்,
தயவுபசய்து உங்கள் ெிள்லையின் ஆசிரியர் அல்ைது அதிெருடன்
ஏதரவது வகள்விகளுக்கரகத் பதரடர்புபகரள்ளுங்கள்.

வகட்டறிதல் அல்ைது ஆரரய்ச்சி பசயல்திட்டம் ஒன்லறத்
பதரடங்குவதற்கரன ஆதரரவைங்கள் (Inquiry and Find

விவசட கல்வி ெற்றிய அண்ெித்த தகவல்கள்
புதுப்ெிக்கப்ெட்ட தனிப்ெட்ட கல்வித் திட்டங்கள் (IEP) பெப்ரவரி

ஆரரய்ச்சி, கணிதப் ெயிற்சி, விலையரட்டுகள், வீட்டுப்ெரட

என்ெலதப் ெரர்லவயிடுங்கள்)


வரசித்தலுக்கரன ஆவைரசலனகள் ெற்றும் புத்தகங்கள்
ெற்றிய ெரணவரது கருத்துலரகள் (‘Read and Just Read It’
என்ெலதப் ெரர்லவயிடுங்கள்)

பெய்நிகர் நூைகத்லத www.tdsb.on.ca/library என்ற
வலைத்தைத்தில் அல்ைது உங்களுலடய ெரடசரலையின்
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வலைப்ெக்கம் அல்ைது ெரணவருக்கரன உங்களுலடய
Brightspace வகுப்ெலறயூடரகத் வதடிப்ெரருங்கள்.

ஒருவருடன் ஒருவர் இலணந்து பசயைரற்றும் வவலையில்
ெரணவர்கள் கற்றலில் தீவிரெரக ஈடுெட்டிருந்தனர்.

வீட்டில் ெரணவர்களுடன் வசர்ந்து பெய்நிகர் நூைகத்லத எப்ெடிப்

பெய்நிகர் ெரடசரலைகைின் ெணியரைர் விெரக்பகரத்து

ெயன்ெடுத்துவது என்ெது ெற்றிய வெைதிக தகவல்களுக்கு, Parent
என்ற buttonஐ இடதுெக்க toolbarஇல் வதடிப்ெரருங்கள்.
பெய்நிகர் நூைக ஆதரரவைங்கள் ெைவற்லற வீட்டிலிருந்து
அணுகுவதற்கரகத் தயவுபசய்து உங்களுலடய ெிள்லையின்
ஆசிரியரிடம் பெய்நிகர் நூைக கடவுச்பசரல் தகவல்கள் ெக்கம்
ஒன்லறக் வகளுங்கள்.

இைகுவில் ெரர்லவயிடுவதற்கரக பெய்நிகர் ெரடசரலை நிர்வரகக்
குழுவினரின் விெரக்பகரத்து கீழ்வருெரறு. ஒவ்பவரரு கற்றல்
லெயத்திலுெிருக்கும் அதிெர்கள் ெற்றும் துலண அதிெர்கள்
தரங்களுக்கலெய அெர்த்தப்ெட்டுள்ைனர்.
கற்றல் லெயம் 1 பெய்நிகர் ஆரம்ெநிலைப் ெரடசரலை
கற்றல் லெயம் 2 பெய்நிகர் ஆரம்ெநிலைப் ெரடசரலை

பெப்ரவரி ெரதம் ெரைர் வகுப்புகளுக்குப் ெதிவுபசய்யும்
ெரதெரகும்

கற்றல் லெயம் 3 பெய்நிகர் ஆரம்ெநிலைப் ெரடசரலை

வெைதிக தகவல்களுக்கும் ெதிவு பசய்வதற்கரன பதரிவுகள் ெற்றி

பதரடரும் பதரழில்முலறக் கற்றல்

அறிவதற்கும் : www.tdsb.on.ca/kindergarten.

பெய்நிகர் கைப் ெயணங்கள் ெற்றும் சிறப்புக் கூட்டங்கள்
அண்லெயில், தரம் 3 ெற்றும் தரம் 6 ஆசிரியர்கள் ெைர் பதரழில்சரர்
கற்றல் வரய்ப்புகலைத் பதரடர்ச்சியரகப் ெயன்ெடுத்தியிருந்தனர்.
ெரணவர்களும் நிகழ்வநர, ஊடரட்டமுள்ை பெய்நிகர் கூட்டங்கள்
ெற்றும் கைப்ெயணங்கைில் ெங்குெற்றினர். எழுச்சியூட்டும் இந்த
வரரங்கைில், 3,000 க்கு வெற்ெட்ட ெரணவர்களும்160 க்கு வெற்ெட்ட
ஆசிரியர்களும் இந்த நிகழ்சி மூைம் ெயனலடந்தனர்.

கற்றல் லெயம் 4 பெய்நிகர் ஆரம்ெநிலைப் ெரடசரலை

ெரணவர்கலை கற்றலில் ஈடுெடுத்தி எழுத்தறிவு ெற்றும் கணிதத்லத
அவர்கள் ஆழெரகக் கற்ெலத ஊக்குவிப்ெதற்கரக, ஆசிரியர்கள் தெது
அறிலவயும் இைத்திரனியல் தைங்கலையும் கருவிகலையும்
ெயன்ெடுத்தும் பசயற்ெரட்லட ஆழெரக்கும்பெரருட்டு பதரடர்ந்தும்
பதரழில்முலற கற்லகயில் ஈடுெட்டுவருகின்றனர்.
ஆசிரியர்கள் தங்கைது தரம் சரர்ந்த குழுவினருடன்
கற்றுக்பகரண்டிருக்கும் அவதவநரத்தில், ெரணவர்கள் ெின்வருெலவ
உள்ைடங்கைரக சிை வியக்கத்தக்க சமூக ெங்கரைருடன் இலணந்து
பெய்நிகர் கைப்ெயணங்கைில் ெங்குெற்றினர்: பரரறன்வரர பெரது
நூைகம், பரரறன்வரர பவைிப்புறக் கல்வி நிலையங்கள் ெற்றும் நரம்

தரம் 3 பெய்நிகர் கூட்டங்கைில்

அறிவியல் வெசுவவரம் (Let’s Talk Science). வழலெயரன பெய்நிகர்

ெலடப்ெரற்றல்ெிக்க கலை
நிகழ்வுகளும், சவரைரன இந்தக்
கரைகட்டத்தில் உடல்ரீதியரகச்
சுறுசுறுப்ெரக இருக்கவவண்டியதன்
முக்கியத்துவம் ெற்றி அறிந்து
பகரள்வதற்கரன அடிப்ெலட உடல்
அலசவுக்கரன நிகழ்வுகளும்
உள்ைடங்கியிருந்தன.

வகுப்ெலறக்கு பவைிவய வருவதற்கும் புதிய இடங்கலைச்

தரம் 6 பெய்நிகர் ெயணங்கள்,
ஸ்கரவெரவரர பவைிப்புறக் கல்விப்
ெரடசரலையுடன் ெல்லுயிர்
வரழ்நிலை ெற்றிக் கவனம் பசலுத்தும் பவைிப்புறப்
ெயணங்களுடன் பதரடர்புெட்டிருந்தன.
புதிய திறன்கலைக் கற்றறிந்து பகரள்ளும் பெரருட்டு ஆசிரியர்கள்

சுற்றிப்ெரர்ப்ெதற்கும் பெய்நிகர் கலதவநரங்கள், campfire இல்
(சுடபரரைிக் கைியரட்டத்தில்) ஒன்றிலணந்து ெரடுதல் ெற்றும் STEM
வடிவலெப்பு சவரல்கள் வவடிக்லகயரன வழிமுலறகைரக இருந்தன.
பெப்ரவரி ெரதத்தில் சிை பதரழில்முலற கற்றல் உதரரணங்கள்
ெின்வருவனவற்லற உள்ைடக்கின:



வரசிப்ெதற்கரன உத்திகள் & வழிகரட்டப்ெட்ட வரசித்தல்
விவசட கல்வி: பெய்நிகர் கற்றலில் ெரணவர்களுக்கு
ஆதரவைித்தல்



சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் IEP எழுதுதல் ெற்றும் பசயற்ெடுத்தல்




கற்றலுக்கரன உைகைரவிய வடிவலெப்பு
கைரச்சரரரீதியரக எதிர்விலனயரற்றும் ெற்றும்
ெிரதிெலிக்கும் கற்ெித்தல் கலை



அத்துடன் இன்னும் ெை!
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பசய்திகைில் பெய்நிகர் ெரடசரலைகள்
TDSB பெய்நிகர் ஆரம்ெநிலைப் ெரடசரலை ெற்றிய
ஆர்வமூட்டும் சிை பசய்திகலை அறியுங்கள்:


TDSB ெரணவர்கள் வீட்டிலிருந்தவரறு இலணயத்தில்
பசய்தித்தரலை உருவரக்குகின்றனர் (உைகைரவிய பசய்தி)

