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ென ஆபரரக்கியம் ெற்றும் நல்வரழ்க்லக:

ஒழுங்குபடுத்துங்கள். 5 நிெிடங்களின் பின்னர்

அலெதிலயக் கண்டறிதல்

ஒலிமயழுப்பும் வலகயில் உங்களின்
பநரக்கட்டுப்படுத்திலயத் (timer) தயரர்மசய்யுங்கள்.

எங்களின் அன்றரட வரழ்க்லகயில், குறிப்பரக

உங்களின் பவலையிடத்லத

மெய்நிகர் கற்றலில் பங்பகற்பதற்கரக

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கரன ஓய்வுபநரமெரன்லற

இலணயத்தில் நரங்கள் அதிகெரக இருக்கும்பபரது

எடுத்துக்மகரள்ளுங்கள்.

அலெதிலயக் கண்டறிவது சவரைரனதரக
இருக்கைரம். உங்கலளக் கவனித்துக்மகரள்வதில்

உங்களிடம் 10 நிெிடங்கள் இருந்தரல்:

TDSBஇன் மெய்நிகர் ஆரம்பநிலைப்

ென அலெதி முக்கியமதரரு பங்மகடுக்கிறது -

பரடசரலைக் குடும்பத்தவர்களுக்கரன

எங்களுக்கரக ஒரு கணம் எடுத்துக்மகரள்வது

நரள்குறிப்பு. நீங்கள் நன்றியரக இருக்கும் 10

மசய்திெடல்

எங்களின் கவனத்லத ெீளலெயப்படுத்தவும்

விடயங்கலள எழுதுங்கள்.

மெய்நிகர் ஆரம்பநிலைப் பரடசரலைக்
குடும்பத்தவர்கள் அலனவருக்கும் புத்தரண்டு
வரழ்த்துகள் !
இந்த ஆண்டின் ஆரம்பம் சவரைரனதரக
இருப்பினும், அலனத்து ெரணவர்களும்

எங்களின் சக்திலய ெீட்மடடுக்கவும் உதவுகிறது.
உறிஞ்சுங்கள். சுலவயுங்கள். உங்களுக்குப்
உங்களின் நரளில் அலெதிலயக் கண்டறிவதற்கு

பிடித்தெரன ஒரு குவலள பதநீர் அல்ைது ஏலனய

ஒன்ரரறிபயரப் பரடசரலைகளுக்கரன ென

பரனங்கலளத் தயரரித்து அருந்துங்கள்.

ஆபரரக்கிய அலெப்பின் சிை ஆபைரசலனகள்
இபதர.

பிரச்சிலனலய நடந்து தீர்த்தல். நீங்கள் வரழும்
இடத்லதச் (block) சுற்றி ஓர் உைரப் பபரங்கள்.

உங்களிடம் ஒரு நிெிடம் இருந்தரல்:

குடும்பத்தவர்களும் தற்பபரலதய

நடனெரடுங்கள். உங்கலள ஆடலவக்கும்

சூழ்நிலைலயச் சிறப்பரகக்

நிகழ்கரைத்தில் இருங்கள். இலடநிறுத்துங்கள்.

உங்களுக்குப் பிடித்த ஒரு பரடல் இருக்கிறதர?

லகயரள்கிறரர்கள் என நரங்கள்

உங்களின் கரைணிகளுக்குள் உங்களின்

அலதக் பகளுங்கள். ெீளவும் அலதக் பகளுங்கள்.

நம்புகிபறரம்.

பரதங்கலள உணருங்கள். உட்கரர்ந்திருந்தரல்,

வகுப்பலறகளில் நிகழ்கின்ற சிறப்பரன
விடயங்கலளப் பற்றித் மதரடர்ந்தும் நரங்கள்
அறிந்துமகரண்டிருக்கிபறரம், அத்துடன்
ெரணவர்களின் விடரமுயற்சிலய நரங்கள்
மெச்சுகிபறரம். மதரடர்ந்து, இலணயக்
கற்றல் சூழலைத் நரங்கள் வழிநடத்தும்பபரது
மதரடர்ச்சியரகக் கிலடக்கின்ற மபற்பறரர்/
பரதுகரவைர்களின் கூட்டரண்லெக்கு

உங்கள் பரதங்கலளத் தலரயில் பைசரக

உங்களிடம் 30 அல்ைது அதற்கும் அதிகெரன

அழுத்துங்கள்.

நிெிடங்கள் இருந்தரல்:

நிலனவுமகரள்ளுங்கள். உங்களின் முகத்தில்

நண்பர் ஒருவலரத் மதரலைபபசியில்

சிரிப்லப வரவலழப்பவர் யரர்? ஒரு கணத்துக்பகர

அலழயுங்கள். அவர் எப்படி இருக்கிறரர் எனக்

அல்ைது சிை கணங்களுக்பகர அவலர ெனதில்

பகளுங்கள். அத்துடன் உங்களின்

நிலனயுங்கள்.

எண்ணங்கலளயும் அனுபவங்கலளயும் பகிருங்கள்.

உங்களிடம் ஐந்து நிெிடங்கள் இருந்தரல்:

வியர்க்க வழிமசய்யுங்கள். நடவுங்கள், ஓடுங்கள்,
பரரங்கள் தூக்குங்கள். நீங்கபள மதரிவுமசய்யுங்கள்.

அலனத்து ஆரம்பநிலை மெய்நிகர்

நன்றி மசரல்லுங்கள். நண்பர் ஒருவர் உங்களுக்கு

பரடசரலைப் பணியரளர்களின் சரர்பிலும்

உதவிய விடயம் ஒன்றுக்கு நன்றிமதரிவித்து

உடலை நீட்டி ெடக்குங்கள். இலணயத்தில் இைவச

நரங்கள் நன்றி மதரிவிக்க விரும்புகிபறரம்.

அவருக்குக் குறுஞ்மசய்தி அனுப்புங்கள்.

பயரகர வகுப்பு ஒன்லறக் கண்டறியுங்கள்.

பெைதிக தகவல்கள் ெற்றும்

மசவிெடுங்கள். ஆறுதைரக இருக்கும்பபரது, நீங்கள்

சிரியுங்கள். பவடிக்லக நிலறந்த படம், நிகழ்ச்சி

இற்லறப்படுத்தல்களுக்குத் தயவுமசய்து

பகட்கும் உங்களுக்குப் பிடித்த ஒரு பரட்டு

அல்ைது YouTube வீடிபயர ஒன்லறப் பரருங்கள்.

பரர்லவயிடுங்கள்:
www.tdsb.on.ca/virtualschool
அத்துடன், பின்மதரடருங்கள் Twitter
@tdsbvs.

இருக்கிறதர? அலதக் பகளுங்கள்!

உங்களின் ெனநைம் ெற்றும் நல்வரழ்க்லகக்கு
அந்தக் கணத்தில் இருங்கள். வழிகரட்டலுடனரன
இைவச mindfulness/meditation (தியரனம்)
பயிற்சிகலள இலணயத்தில் கண்டறியுங்கள்.
உங்களுக்கு ஏற்றவலகயில் (style)
இருப்பனவற்லறத் பதடிப்பரருங்கள்.

ஆதரவளிக்கும் ஆதரரவளங்கள் சிைவற்லறப்
பரருங்கள்.
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TDSBஇல் இலணயத்தில் கற்றல்: Google Meet & Zoom மதரடர்பரன

அலனவரும் சிரெப்பட்டுக் மகரண்டிருக்லகயில் குடும்பத்தவர்களுக்கு பெலும்

பரதுகரப்பு அம்சங்கள்

ெனத்தலகப்லப வழங்க நரங்கள் விரும்பவில்லை. அலனத்து ஆசிரியர்களும்
தினமும் இரண்டு முலற வருலகலயத் மதரடர்ந்தும் பதிவிடுகின்றனர்.

ெரணவர்களின் பரதுகரப்புக்கு TDSB முன்னுரிலெயளிக்கிறது, அத்துடன்
இலணயக் கற்றல் அெர்வுகள் அலனத்தும் பத்திரெரக இருப்பலதயும், அதில்
பங்குமகரள்ளும் ெரணவர்கள் ெற்றும் பணியரளர்கள் பரதுகரப்பரக
இருப்பலதயும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு எங்களரல் முடிந்த அலனத்லதயும்
நரங்கள் மசய்கிபறரம்.
Google Meet அல்ைது Zoom இலணய உலரயரடல் கருவிகலளப்
பயன்படுத்தும்பபரது எடுக்கபவண்டிய நடவடிக்லககலளப் பற்றி TDSBஇன்
அலனத்து ஆசிரியர்களும், அதிபர்களும், உப அதிபர்களும்
அறிந்திருக்கிறரர்கள். அத்துடன் ெரணவர்களுடனரன சந்திப்புக்களின்பபரது
பதலவயற்ற நபர்கள் நுலழவலதத் தடுப்பதற்கரகப் பின்வரும் பரதுகரப்பு
நடவடிக்லககலள அவர்கள் மசயல்படுத்துகிறரர்கள்:

•

Google Meet: TDSBஐச் சரர்ந்திரரதவர்கள் சந்திப்புக்களுக்குள்
நுலழவலத அலத நடத்துபவர்/ஆசிரியர் தடுக்கமுடியும்.
பதலவப்பட்டரல், பங்குபற்றுபவர்கள் திலரலயப் பகிர்வலதயும்
தங்களுக்குள் உலரயரடுவலதயும்கூட அவர்கள் தடுக்க முடியும்.

•

Zoom: அலத நடத்துபவர்/ஆசிரியர் கரத்திருப்பு அலறகலள
உருவரக்கைரம் ெற்றும் TDSBஐச் சரர்ந்திரரதவர்கள் சந்திப்புக்களுக்குள்
நுலழவலதத் தடுக்கைரம். கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பல்பவறு பரதுகரப்புக்
கட்டுப்பரடுகள் சந்திப்புக்களுக்குள்பளபயகூட இருக்கின்றன (உ+ம்.
பபசும் ஒலி பகட்கரெல் மசய்தல், பங்பகற்பரளர்கலள நீக்குதல்
பபரன்றலவ).

ஆரம்பத் திகதி உறுதிமசய்யப்பட்டதும் பெைதிகத் தகவல்கள் பகிரப்படும்.
மெய்நிகர் பரடசரலைகளின் பணியரளர் விபரக்மகரத்து
மெய்நிகர் பரடசரலை நிர்வரகக் குழுவினர் விபரக்மகரத்துக்கள்
இலணயத்தில் உள்ளன, அலவ மதரடர்ந்து இற்லறப்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்த ஜனவரியில், பை புதிய பணியரளர்கள் குழுக்களில் இலணந்துள்ளனர்.
செீபத்திய விபரக்மகரத்துக்களுக்குத் மதரடர்ந்து கீபழ பகிரப்பட்டிருக்கும்
இலணப்புகலளத் தயவுமசய்து பரருங்கள். ஆரம்பநிலைப் பரடசரலைகளின்
ஒவ்மவரரு கற்றல் லெயத்திலும் உப அதிபர் ெற்றும் அதிபர்கள் தரங்களின்
அடிப்பலடயில் நியெிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கற்றல் லெயம் 1 மெய்நிகர் ஆரம்பநிலைப் பரடசரலை
கற்றல் லெயம் 2 மெய்நிகர் ஆரம்பநிலைப் பரடசரலை
கற்றல் லெயம் 3 மெய்நிகர் ஆரம்பநிலைப் பரடசரலை
கற்றல் லெயம் 4 மெய்நிகர் ஆரம்பநிலைப் பரடசரலை
நிலனவூட்டல்: மெய்நிகர் பரடசரலை நடத்லத விதி
பநரில் கற்றலின்பபரது, ஆசிரியர்களுக்கு, ெரணவர்களுக்கு ெற்றும்
மபற்பறரர்/பரதுகரவைர்களுக்கு இருக்கும் அபத மபரறுப்புகள் ெற்றும்
எதிர்பரர்ப்புகள், வீட்டிபைபய மெய்நிகர் கற்றல் நலடமபறுலகயிலும்
இருக்கும். ஏற்கனபவ இருக்கும் TDSB இலணயக் கற்றல் நடத்லத விதிகள்
பபரன்ற சலபக் மகரள்லககள் ெற்றும் நலடமுலறகலளயும் இது
உள்ளடக்குகிறது.

Google Meet அல்ைது Zoom அெர்வின்பபரது ஆசிரியர் ஒருவருக்கு

பரடசரலைகள்/கல்வி புகட்டுபவரர், ெரணவர்கள் ெற்றும்

ெற்றும்/அல்ைது ெரணவர்களுக்கு பரதுகரப்புத் மதரடர்பரன ஏதரவது

மபற்பறரர்/பரதுகரவைர்களுக்கரன வழிகரட்டுதல்கள் ெற்றும்

பிரச்சிலன ஏற்பட்டரல், அந்தப் பிரச்சிலன ஆரரயப்பட்டு ஆதரவுகள்

எதிர்பரர்ப்புக்கலள வழங்கும் TDSB இலணயக் கற்றல் நடத்லத விதிகள்

வழங்கப்படுவதற்கரக அதிபர் ெற்றும் தகவல் மதரழில்நுட்பச் பசலவகளுக்கு

என்பலதயும் தயவுமசய்து பரருங்கள்.

உடனடியரக அது அறிவிக்கப்படும். இலணயக் கற்றல் பநரத்தில், நரங்கள்
அலனவரும் விழிப்புணர்வுடன் இருத்தலும் ெரணவர்கள் ெற்றும்

ஜனவரி தெிழ் ெரபுத் திங்களரக இருக்கிறது

பணியரளர்களின் பரதுகரப்லப உறுதிப்படுத்துவதற்கரகத் மதரடர்ந்து
ஒன்றிலணந்து மசயல்படலும் அவசியம்.

ஒக்பரரபர் 2016 முதல் பதசியரீதியரகவும், ெரர்ச் 2004 முதல்
ெரகரணரீதியரகவும், ஜனவரி 2016 முதல் TDSB இலும் தெிழ் ெரபுத் திங்கள்

சமூகெளித்தல் ெற்றும் பரதுகரப்பரன வரவு

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. தெிழ்ப் பரரம்பரியத்லதக் மகரண்ட
கபனடியர்களின் ெிகவும் முக்கியெரன மகரண்டரட்டங்களில் ஒன்றரன,

ெரணவர்களின் வருலகலயக் கண்கரணிப்பதற்கு உதவுவதற்கரக

அறுவலடக் மகரண்டரட்டெரகிய லதப் மபரங்கலுடன் இது

அலழப்புக்கலள தரனரகத் தினசரி மசயல்படுத்தும் அலெப்பின் மசயல்பரடு

இலணந்திருப்பதரல் ஜனவரி ெரதம் மதரிவு மசய்யப்பட்டிருந்தது.

ஒத்திலவக்கப்பட்டுள்ளது என்பலத நிலனவூட்டுகிபறரம். ஒன்ரரறிபயரவில்

உைமகங்கிலும் உள்ள ெில்லியன் கணக்கரன தெிழ் ெக்கள் ெத பவறுபரடுகள்

தற்பபரது இருக்கும் அவசரகரைநிலைப் பிரகடனத்லதக் கருத்தில்மகரண்டு,

எதுவுெின்றித் லதப் மபரங்கலைக் மகரண்டரடுகிறரர்கள், அத்துடன்

வரழ்க்லக, பவலை, மதரலைநிலைக் கற்றல், பிள்லளப் பரரெரிப்பு ெற்றும்

அபரிதெரன அறுவலடக்கு நன்றி மதரிவிக்கின்றரர்கள்.

எண்ணற்ற பிற விஷயங்கலள செநிலையில் லவத்திருப்பதற்கரக

ஜனவரி 2021

திட்டெிடலுக்கரன தன்னரர்வத் மதரண்டர்கள் குழுவினரரல்

மதரடரும் மதரழில்முலறக் கற்றல்

மதரிவுமசய்யப்பட்ட இந்த வருடத்துக்குரிய கருப்மபரருள்கள், உண்லெ உரிலெ – ஒற்றுலெ: Truth - Rights – Unity. Unmai (உண்லெ) எங்களின்

நரன்கு மெய்நிகர் பரடசரலைக் கற்றல் லெயங்களிலும், பின்வரும்

வரழ்க்லக அனுபவங்கள்தரன் எங்களின் உண்லெகள் என்பலத

உதரரணங்கள் உள்ளடங்கைரன மதரழில்முலறக் கற்றலுக்கரன

அங்கீகரிக்கிறது, அத்துடன் இந்த உண்லெகள் எங்கலளச் சுற்றியுள்ள

வரய்ப்புகளில் ஆசிரியர்கள் மதரடர்ந்து பங்பகற்கின்றனர்:

உைகத்லதப் பற்றிய எங்களின் புரிதலை உருவரக்குகின்றன. பெலும்
•

மதரடர்ந்துமகரண்டிருக்கும் தனிப்பட்ட உதவி-வழிகரட்டுதல்

•

வரசிப்பில் ஆரம்பத்திபைபய இலடயீடு மசய்வதற்கரன பயிற்சி

•

உள்ளடக்கத்துக்கரன வரசிப்பு

•

உதவிவழங்கும் மதரழில்நுட்பம்

தற்பபரதிருக்கும் ெரகரணரீதியரன அவசரகரைநிலைச் சூழல்

•

பிமரஞ் மெரழிப் பரடத்தில் செத்துவம் ெற்றும் உள்ளடக்கல்

கட்டுப்பரடுகளின் கீழ் விருப்பத்துக்குரிய பரடசரலைக்குச் சமூகெளித்தல்

•

பிமரஞ் மெரழி மூைெரன கற்றலில் எழுத்தறிவுக்கரன புதிய

அறியுங்கள்.
2021-22 இல் விருப்பத்துக்குரிய பரடசரலைக்குச் சமூகெளித்தல்

வளங்கள்

மதரிவுக்கு எவ்வரறு விண்ணப்பிப்பது என்பலதத் மதளிவுபடுத்தும்
ெின்னஞ்சல்கள் இந்த ெரதத் மதரடக்கத்தில் குடும்பத்தவர்களுக்கு

•

கலைப் பட்டலறகள்

அனுப்பப்பட்டிருந்தன. 2021-2022 பரடசரலை ஆண்டில் பவமறரரு

•

பதின்ெவயதினரின் ஆபரரக்கியம் ெற்றும் நல்வரழ்வு

பரடசரலைக்கு அல்ைது திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் அலனத்து

•

மதரடங்குபவர்களுக்கரன குறியீட்டு முலற

ெரணவர்களும்/குடும்பத்தவர்களும் அவ்வரறு மசய்யமுடியும் என்பலத

•

அத்துடன் இன்னும் பை!

இந்தச் மசயல்முலறயில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ெரற்றங்கள் உறுதிமசய்யும்.
பெலும் அறியுங்கள்.
பரைர்வகுப்புகளுக்கரன பதிவுகள்
TDSBஇல், மபப்ரவரி ெரதம் பரைர் வகுப்புகளுக்குப் பதிவுமசய்யும்
ெரதெரகும்! பெைதிக தகவல்களுக்கும் பதிவுமசய்வதற்கரன மதரிவுகள் பற்றி
அறியவதற்கும் தயவுமசய்து பரர்லவயிடுங்கள்
www.tdsb.on.ca/kindergarten.

மசய்திகளில் மெய்நிகர் பரடசரலைகள்
TDSB மெய்நிகர் ஆரம்பநிலைப் பரடசரலைகள் பற்றிய ஆர்வமூட்டும் சிை
மசய்திகலள அறியுங்கள்:
•

CTV: Front-line workers join Grade 1 virtual class

•

CTV News at 6

•

CBC Metro Morning: Virtual gym class gets creative

மதரழில்நுட்பரீதியரன விடயங்கள்
மெய்நிகர் கற்றலுக்கரன IT ஆதரலவ அணுகுவதற்கு, பரர்லவயிடுங்கள்:
www.tdsb.on.ca/In-Person-Learning/Student-Virtual-Learning-IT-Support

