மார்ச் 2021

COVID ஆரம்பத்தின் ஒருவருட நில வின்வபாது,

இயக்குநாின் வருடாந்த அ ிக்லக

மன ஆவராக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு
ஆதரவைித்தல்

இயக்குநாின் வருடாந்த அ ிக்லக 2020 கடந்த
வருடம் TDSB பாடசாலைகள் அலனத்திலும்

மார்ச் 11 இல் ஆரம்பமாகும் இந்த வாரம்,

நிகழ்ந்த முக்கியமான விடயங்கள், Multi-Year

எங்கைின் வாழ்க்லகலய முற் ாக

Strategic Plan (பை வருடங்களுக்கான உத்தித்

மாற் ியிருக்கும் உைகைாவிய COVID-19

திட்டம்) இல் ஏற்பட்டுள்ை முன்வனற் ங்கள்

TDSBஇன் மமய்நிகர் ஆரம்பநிலைப்

மதாற்றுவநாய்ப் பரம்பலின் ஒரு வருட

என்பவற்ல க் காட்டுகி து.

பாடசாலைக் குடும்பத்தவர்களுக்கான

நில லவக் கு ிக்கின் து. இந்த வருடம் ஒரு

இலணயத்தில் அ ிக்லகலய வாசியுங்கள்.

மசய்திமடல்

சவாைான ஆண்டாக இருந்திருக்கி து,
அதிகைவிைான நிச்சயமற் தன்லமலயயும்

மவைிக்கைக் கற் லுக்கான புதிய வலைப்பக்கம்

மமய்நிகர் பாடசாலைச் மசய்திமடலின் மார்ச்

மிகப்மபாிய மாற் ங்கலையும் நாங்கள்

பாதுகாப்பாக மவைிவய மசல்வது எப்வபாதும்

2021 இதழுக்கு உங்கலை

எதிர்மகாண்டிருக்கிவ ாம். இந்தத்

இருந்தலதவிட, இப்வபாது மிகவும்

வரவவற்கின்வ ாம்.

மதாற்றுவநாய்ப் பரவல் சமூக ஏற் த்தாழ்வுகலை

முக்கியமானதாக இருக்கி து. மாணவர்கள்,

வகாடிட்டுக்காட்டி அடக்குமுல க்கு எதிரான

குடும்பத்தவர்கள் மற்றும் பணியாைர்கள்

விமர்சனாீதியான உலரயாடல்கலை

மவைிப்பு த்திலிருந்து பாதுகாப்பான மற்றும்

ஆரம்பித்திருக்கி து. மதாற்றுவநாய்ப் பரவல்

கல்விாீதியான வழியில் அதிக பயலனப்

ஏற்படுத்துகின் மன அழுத்தம் மற்றும்

மபறுவதற்கு உதவுவதற்காக, புதிய மவைிக்கைக்

பிரச்சிலனகலை நாங்கள் விைங்கிக்மகாள்கின்

கற் ல் வலைத்தைத்லத TDSB

அவதவவலையில், பைம், சமூக உருவாக்கம்,

அ ிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இந்தப் புதிய

எங்கைின் விடாமுயற்சி ஆகியவற்ல யும்

வலைத்தைத்லத இன்வ பாருங்கள்!

மமய்நிகர் பாடசாலையில் மட்டுமன் ி,
TDSB பாடசாலைகள் அலனத்திலும் என்ன
நடக்கி து என்பது பற் ித் மதாிந்துமகாள்ை
உதவும் தகவல்கள் மற்றும்
இற்ல ப்படுத்தல்கலைக் மகாண்டிருக்கும்
இந்த மாதாந்த மவைியீடு உங்களுக்குப்
பயனுள்ைதாக இருக்குமமன நாங்கள்
நம்புகிவ ாம்
உங்களுக்குத் மதாியும், கல்வி அலமச்சு மார்ச்
விடுமுல லயத் தாமதப்படுத்தியுள்ைது,
ஆதைால் ஏப்ரல் 12 முதல் 16 வலர
வரவிருக்கும் விடுமுல லயத் தற்வபாது
நாங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிவ ாம்.
இந்த வருடம் அலனவருக்கும் பரபரப்பான
மற்றும் சவாைான வருடமாக இருப்பதால்,
மாணவர்கள் மற்றும் குடும்பத்தவர்கள்

எங்கைால் இனம்காணமுடிகின் து.
TDSB உலரயாடல் மதாடர்
பாடசாலைக் கற் ல் எங்கைின் பிள்லைகைில்
ஏற்படுத்தியிருந்த மாற் ங்கள் மற்றும்
சவால்கலை, ஈடுமகாடுக்கும்தன்லம, இரக்கம்,
ஒருவருக்மகாருவர் மற்றும் எங்கைில் நாங்கள்
மசலுத்தும் அக்கல வபான் வற் ின்
உதவியுடன் நாங்கள் எவ்வாறு அந்த வநரத்தில்
எதிர்மகாண்வடாம் என்பலதப் பற் ிச் சிந்திக்க
லவக்க்கி து.

அலனவரும் சற்று ஆறுதைாக இருப்பதற்கு

கல்வி அதிகாாி மற்றும் துலண அதிகாாிகைின்

இந்த வநரத்லதப் பயன்படுத்துவார்கள் என்று

முழுலமயான மசய்திலய வாசியுங்கள்.

நாங்கள் எதிர்பார்க்கிவ ாம்,
நிலனவூட்டல்: மார்ச் விடுமுறை திகதிகளில்
வமைதிக தகவல்கள் மற்றும்

மாற்ைம்

வகள்விப்பட்ட தலைப்புகைில் நிகழும் நீங்கள்
கைந்துமகாள்ைக்கூடிய முல சாரா
மதாடர்ச்சியான உலரயாடல்கைில் எங்களுடன்
இலணயும்படி குடும்பத்தவர்கலை
அலழக்கின்வ ாம். மிகச் சி ந்த நிபுணர்கைின்
வபச்சுக்கலை இலணயத்தில் மசவிமடுங்கள்
அத்துடன் வகள்வி, பதில் அமர்வுகைில்
பங்குமகாள்ளுங்கள்.
வரவிருக்கும் அமர்வுகள் மதாடர்பான திகதிகள்
மற்றும் விபரங்கள்.
மரா ன்வரா மபாதுச் சுகாதாரப் பிாிவினாின்
(TPH) தடுப்புமருந்து பற் ிய சமீபத்திய

இற்ல ப்படுத்தல்களுக்குத் தயவுமசய்து
பார்லவயிடுங்கள்:

மார்ச் விடுமுறைறை கல்வி அறமச்சு

www.tdsb.on.ca/virtualschool

தாமதப்படுத்தியுள்ளது. இந்த விடுமுறை ஏப்ரல் 12

அத்துடன், பின்மதாடருங்கள் Twitter

– 16, 2021 ஆக இருக்கும்.

@tdsbvs.

நீங்கள் வமலும் அ ிய விரும்புவதாக நாங்கள்

அ ிவிப்பு
மரா ன்வரா முழுவதும் தடுப்புமருந்துகள்
கிலடக்கக்கூடியதாக இருப்பதால், அதுபற் ி
வமலும் அ ிவதற்குத் தயவுமசய்து
TPH வலைத்தைத்லதப் பார்லவயிடுங்கள்.
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மனித உாிலமகள் வருடாந்த அ ிக்லக

வம மாத இறுதிவலர (வபாதுமான நிதி இருப்பின்) ஆதரலவத்

TDSB சமீபத்தில் மனித உாிலமகள் மதாடர்பான அதன் வருடாந்த

மதாடர்வதற்கும், முன்னுாிலமக்குாியவர்கைாக அலடயாைம் காணப்பட்ட

அ ிக்லகலய முதன் முதைாக மவைியிட்டிருந்தது. இந்த அ ிக்லகலய

சமூகங்கைில் உள்ை இரண்டாம்நிலைப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு

வாசிப்பதற்கு, ஒரு சம்பவம் பற் ிப் புகாரைிப்பதற்கு, மகாள்லககள் மற்றும்

வகாலடகாை ஆதரவு கிலடப்பலத உறுதிமசய்வதற்காகவும் TFSS

நலடமுல கலை அணுகுவதற்கு மற்றும் Q&A வாசிப்பதற்கு, மனித

மசயல்படுகி து. TDSB பாடசாலைகள் தி ந்திருக்கும் வபாது,

உாிலமகள் வலைத்தைத்லதப் பார்லவயிடுங்கள்.

பாடசாலையில் கற்கும் மாணவர்களுக்கான வபாஷாக்குத் திட்டங்களுக்கும்
TFSS மதாடர்ந்து ஆதரவைிக்கி து.

TDSB கிவரக்க மரபுத் திங்கலைக் மகாண்டாடுகின் து
ரராைன்ரரா மாவட்ட கல்விச் சறபைில், மார்ச் மாதம் கிரரக்க மரபுத்
திங்களாக உள்ளது. கிரரக்க கரேடிைர் கேடாவுக்கு ரசய்த பல
சாதறேகறளயும் பங்களிப்புகறளயும் ரகாண்டாடுவதற்காே ஒரு தருணம்
இதுவாகும், அத்துடன் கிரரக்க கலாசாரத்தின் வரலாற்றை அறடைாளம்
காண்பதற்கும் அது பற்ைி அைிவதற்குமாே ஒரு வாய்ப்பாகவும் இது

மபற்வ ார்/பாதுகாவைர் மற்றும் சமூக தன்னார்வச் மசயல்முல

உள்ளது. வமலும் அ ிக

ஆதரவைிப்பதற்குப் பை மபற்வ ார் / பாதுகாவைர்கள் ஆர்வம்

எங்கைின் பாடசாலைக் குடும்பச் சமூகத்தில் நிபுணத்துவம் மற்றும் வைங்கள்
எங்கைிடம் நில ய இருக்கி து. மமய்நிகர் பாடசாலை வகுப்பல களுக்கு
காட்டியுள்ைனர். வநாில் கற்கும் பாடசாலையில் தன்னார்வத்மதாண்டு

இந்த வருடத்தின் கருப்மபாருள்:

மசய்வதற்குத் வதலவப்படுவது வபாைவவ, "பிரச்சிலனயில்ைாதவர்கள்"

1821-2021

என் மபாலிஸ் சான் ிதலழ மாணவர்களுடன் பணியாற்றுவதற்கு முன்பாக

சுதந்திரம் மற்றும் ஒற்றுலம– Ελευθερíα και Ενóτητα

தன்னார்வைர்கள் வழங்கவவண்டும். தன்னார்வத்மதாண்டு மசய்வதற்கு

எங்கைின் வவர்கைிலிருந்து கற் ல் … எங்கைின் எதிர்காைத்லத

நீங்கள் விரும்பினால், தயவுமசய்து இந்தப் படிவத்லத பூர்த்தி மசய்யுங்கள்:

வடிவலமத்தல்
மபற்வ ார்/பாதுகாவைர்கள் மற்றும் சமூகத் தன்னார்வத்மதாண்டர்கள்
தரம் 8 பாடமந ித் மதாிவு

கற் ல் லமயம், உங்கைின் பிள்லையின் வகுப்புக் கு ியீடு (class code)
மற்றும் ஆசிாியாின் மபயலர வழங்குமாறு இந்தப் படிவம் உங்கலைக்

ஜனவாி மற்றும் மபப்ரவாி முழுவதும், 2021/2022 பாடசாலை ஆண்டுக்கான

வகட்கி து. இந்தத் தகவல்கள் உங்கைிடம் இல்லை என் ால், தயவுமசய்து

அவர்கைின் பாடமந ித் மதாிவுகலை மாணவர்கள் பூர்த்தி

உங்கைின் பிள்லையின் ஆசிாியாிடம் வகளுங்கள்.

மசய்திருக்கின் னர். இந்தச் மசயல்பாட்டின்வபாது குடும்பத்தவர்கள்
மகாடுத்த ஆதரவுக்கு நாங்கள் நன் ி கூறுகின்வ ாம். வகள்விகள் இருப்பின்,

Police Reference Check (PRC) இருக்கின் தா என்பலத

உங்கைின் மமய்நிகர் பாடசாலைக் கற் ல் லமயத்தில் தரம் 8க்குப்

உறுதிப்படுத்தும்படி வகட்கும் வகள்விலய உள்ைடக்கியிருப்பதுடன்

மபாறுப்பாகவிருக்கும் உதவி அதிபலரத் தயவுமசய்து

மசல்லுபடியாகக்கூடிய PRC ஒன்ல எப்படிப் மபற்றுக்மகாள்வது என்பது

மதாடர்புமகாள்ளுங்கள்.

மதாடர்பான தகவல்கலையும் இந்தப் படிவம் வழங்கும். விண்ணப்பத்லதப்
பற் ி உங்களுக்கு ஏதாவது வகள்விகள் இருந்தால், Police Reference Check

மமய்நிகர் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான மைிலகப்மபாருள் அட்லடகள்
கு ிப்பாக COVID -19 காைத்தின் வபாது, உணலவத் மதாடர்ந்து

(PRC) அலுவைகத்லத 416-393-0759 என் இைக்கத்தில்
மதாடர்புமகாள்ளுங்கள் அல்ைது மின்னஞ்சலிடுங்கள்
PoliceReferenceCheckOffice@tdsb.on.ca.

மபற்றுக்மகாள்ைல், அவனகமான TDSB குடும்பத்தவர்களுக்கு நிதர்சனமான
ஒரு பிரச்சிலனயாக இருக்கி து, மாணவர்கைின் மவற் ிக்கான மரா ன்வரா

PRC க்கான மசைலவ($ 20) ஈடுமசய்வதற்கு உங்களுக்கு நிதி உதவி

அலமப்பு (TFSS) வதலவயிருக்கும் மாணவர்களுக்குத் மதாடர்ந்து

வதலவப்பட்டால், மசைவுக்கான மானியத்லதப் மபறுவதற்குத் தயவுமசய்து

ஆதரவைித்து வருகின் து, மமய்நிகர் வழியில் கற்கும் மாணவர்களுக்கு

வநாில் கற்கும் அந்தப் பாடசாலை அதிபருடன் வபசுங்கள். மாற்றுவழியாக,

17,000, $ 50 அன்பைிப்பு அட்லடகளுக்கு அது நிதியைித்திருப்பதுடன்,

416-397-3529 என் இைக்கத்தில் Parent and Community Engagement

அவற்ல த் தபாலில் அனுப்பியும் இருக்கின் து. Food for Kids

Office (மபற்வ ார் மற்றும் சமூக ஈடுபாட்டு அலுவைகம்) ஐயும் நீங்கள்

(சிறுவர்களுக்கான உணவு - FFK) எனும் முன்மனடுப்பு அலமப்பு ஊடாக

மதாடர்புமகாள்ைைாம்.

அலடயாைம் காணப்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் வதலவகலைத் தாமாக
அலடயாைப்படுத்தியவர்கள் என தீர்மானிக்கப்பட்டவர்கலைக் மகாண்ட
சமூகங்களுக்கு முன்னுாிலம அைிக்கப்பட்டது. மமய்நிகர் பாடசாலைகளுக்கு

உங்களுக்கு ஏதாவது வகள்விகள் இருந்தால், உங்கைின் கற் ல்
லமயத்திற்கான அதிபருடன் மதாடர்புமகாள்ளுங்கள்.

மார்ச் 2021

சமூக ஈடுபாடு: ஊடாட்டமுள்ை இலணயக்கருத்தரங்குகள்

Parent Academy என்பதன் கீழ் வமலும் அ ியுங்கள்: tsdbHUB.ca.

குடும்பத்தவர்கள் மற்றும் சமூக உறுப்பினர்களுக்கான இலணயக்

ரதாடரும் ரதாழில்முறைக் கல்வி கற்ைல்

கருத்தரங்குகலை மார்ச் மாதம் முழுவதும் ஆரம்பநிலை மமய்நிகர்
பாடசாலை நடத்தியிருந்தது, அலவ பின்வருவம் தலைப்புகலை
உள்ைடக்கிருந்தன:

•

மமய்நிகர் உைகில் பிள்லைவைர்ப்பு: உைவியைாைர்கள், சமூக
வசலவயாைர்கள் மற்றும் பாடசாலை நிர்வாகிகைால் நடாத்தப்பட்ட
ஊடாட்டமுள்ை ஓர் அமர்வு

•

இலணயத்தில் பாதுகாப்பு: இலணயத்தில் உங்கைின் பிள்லைலயப்
பாதுகாப்பாக லவத்திருப்பது எப்படி

•

மாணவர்கறள கற்ைலில் ஈடுபடுத்தி அவர்கள் ஆழமாகக் கற்பறத
ஊக்குவிப்பதற்காக, தமது அைிறவ விசாலிப்பதற்கும் இலத்திரேிைல்
தளங்கறளயும் கருவிகறளயும் பைன்படுத்தும் ரசைற்பாட்டில்
பைிற்சிரபறுவதற்காகவும் ஆசிாிைர்கள் ரதாடர்ந்தும் ரதாழில்முறை
கற்றகைில் ஈடுபட்டுவருகின்ைேர்.
மார்ச் மாதத்தில் நிகழ்ந்த ரதாழில்முறைக் கல்வி கற்ைலின் சில உதாரணங்கள்
பின்வருவேவற்றை உள்ளடக்கிைிருந்தே:
•

வைாிைம்பருவத்தினாின் மன ஆவராக்கியம்

ஏப்ரல் 7 புதன்கிழலம இரவு 7 மணிக்கு, அடுத்த ஊடாட்டமுள்ை

ஒருங்கிலணக்கும் தி லன வைர்த்தல்
•

Google Education Certification (கூகிைில் கல்வியூட்டல் சான் ிதழ்)
இல் பங்வகற் ல்

இலணயக்கருத்தரங்கில் எங்களுடன் இலணயுங்கள். திலரயில்
மசைவழிக்குக் வநரத்லதக் லகயாைல், இலணயத்தில் விலனத்தி னான

வழிகாட்டப்பட்ட வாசிப்புக்கான உத்திகலைத் தினசாி பயிற்சியில்

•

Virtual Fairs இல் பங்வகற் ல்: திட்டங்களுக்கு ஆதரவைிக்கும்

இருக்கக்கூடிய வழிகலை அலடயாைம் காணல், பிள்லைகள் இலணயத்தில்

இலணயத்திலிருக்கும் வழிவலககலைக் கண்ட ிதல் மற்றும்

மசைவழிக்கும் வநரத்லதச் சி ப்பாகப் பயன்படுத்த அவர்களுக்கு எப்படி

மாணவர்கைின் கருத்துக்கலைப் மப ல் மற்றும் இைத்திரனியல்
தி லமலய வமம்படுத்துதல்

உதவைாம் வபான் தலைப்புகள் இதில் அடங்கும்.
•

Math Leadership Team (கணித தலைலமக் குழு): சி ப்பான

அடிலமப்பட்டிருக்கின் னரா அல்ைது வலுப்மபற் ிருக்கின் னரா?

அ ிவுறுத்தல் ஆதரவுகலை வழங்குவதற்கான உண்லமயான

உங்கைின் பிள்லையின் இலணயக் கற் லுக்கு எப்படி ஆதரவைிக்கைாம்.

இைக்கங்கலைப் பயன்படுத்தல் மற்றும் கணிதாீதியான சிந்தலனலயக்
கவனித்தல் மற்றும் மபயாிடுதல்

TDSB Parent Academy – ஏப்ரல் அட்டவலண
மசவ்வாய்க்கிழலம, மார்ச் 30, 2021, பி.ப. 6:30

ரமய்நிகர் பாடசாறலகளின் பணிைாளர் விபரக்ரகாத்து
இலகுவில் பார்றவைிடுவதற்காக ரமய்நிகர் பாடசாறல நிர்வாகக்

இனத்துவத்துக்கு எதிராக இருத்தல் மதாடர்: எங்கைின் பாடசாலை

குழுவிோின் விபரக்ரகாத்து கீழுள்ளது. ஒவ்மவாரு கற் ல் லமயத்திலும்

சமத்துவம் மதாடர்பாக எப்படித் வதாற் மைிக்கும்

உப அதிபர் மற்றும் அதிபர்கள் தரங்கைின் அடிப்பலடயில்

எங்கைின் பாடசாலை சமத்துவம் மதாடர்பாக எப்படித் வதாற் மைிக்கும்

நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர்.

என்பலத ஆராயுங்கள்; சமத்துவத்தின் இைக்குகள் மற்றும் பாடசாலை
வமம்பாட்டுத் திட்டமிடல் பற் ிக் கைந்துலரயாடுங்கள்.

கற் ல் லமயம் 1 மமய்நிகர் ஆரம்பநிலைப் பாடசாலை
கற் ல் லமயம் 2 மமய்நிகர் ஆரம்பநிலைப் பாடசாலை

மசவ்வாய்க்கிழலம, ஏப்ரல் 27, 2021, பி.ப. 6:30
வவண்டுமமன்வ ா அல்ைது அப்படியில்ைாமவைா
அவமானப்படுத்துவதற்காகச் மசால்ைப்படும் விடயங்கள்
(Microaggressions) மற்றும் மனித உாிலம மீ ல்கலை எப்படிக்
லகயாள்வது
அடக்குமுல லயக் லகயாள்வதற்கான உத்திகள், வவண்டுமமன்வ ா
அல்ைது அப்படியில்ைாமவைா அவமானப்படுத்துவதற்காகச் மசால்ைப்படும்
விடயங்கள் (Microaggressions) மற்றும் மனித உாிலம மீ ல்கலை எப்படிக்
லகயாள்வது என்பது பற் ி நாங்கள் கைந்துலரயாடுகிவ ாம்.

கற் ல் லமயம் 3 மமய்நிகர் ஆரம்பநிலைப் பாடசாலை
கற் ல் லமயம் 4 மமய்நிகர் ஆரம்பநிலைப் பாடசாலை

