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COVID ஆரம்பத்தின் ஒருவருட நில வின்வபாது,

ொணவாின் 3ம் காைாண்டு அலடவுகள் பற் ிய

ென ஆவராக்கியம் ெற்றும் நல்வாழ்வுக்கு

மதாடர்பாடல்

ஆதரவைித்தல்
3ம் காைாண்டில் முல சார் இலடக்காைத்

TDSBஇன் மெய்நிகர் இரண்டாம்நிலைப்
பாடசாலைக் குடும்பத்தவர்களுக்கான
மசய்திெடல்
மெய்நிகர் பாடசாலைச் மசய்திெடலின் ொர்ச்
2021 இதழுக்கு உங்கலை

ொர்ச் 11 இல் ஆரம்பொகும் இந்த வாரம்,

வதர்ச்சிய ிக்லக வழங்கப்படொட்டாது

எங்கைின் வாழ்க்லகலய முற் ாக

எனினும், தற்வபாலதய புள்ைிகலை

ொற் ியிருக்கும் உைகைாவிய COVID-19

வழங்குவதற்காக, ொணவர்களுடனும்

மதாற்றுவநாய்ப் பரம்பலின் ஒரு வருட

குடும்பத்தவர்களுடனும் ொர்ச் 22-26 வாரத்தில்

நில லவக் கு ிக்கின் து. இந்த வருடம் ஒரு

ஆசிாியர்கள் மதாடர்புமகாண்டிருந்தனர்.

சவாைான ஆண்டாக இருந்திருக்கி து,
அதிகைவிைான நிச்சயெற் தன்லெலயயும்

முல சார் மபற்வ ார்/ பாதுகாவைர்-ஆசிாியர்

ெிகப்மபாிய ொற் ங்கலையும் நாங்கள்

கைந்தாவைாசலனகள் இருக்கொட்டாது.

எதிர்மகாண்டிருக்கிவ ாம். இந்தத்

எனினும், ொணவாின் முன்வனற் த்லதப் பற் ிக்

மதாற்றுவநாய்ப் பரவல் சமூக ஏற் த்தாழ்வுகலை

கைந்துலரயாடுவதற்குப் பரஸ்பரம் வசதியான

வரவவற்கின்வ ாம். மெய்நிகர்

வகாடிட்டுக்காட்டி அடக்குமுல க்கு எதிரான

ஒரு வநரத்லத ொர்ச் 29க்கும் ஏப்ரல் 1க்கும்

பாடசாலையில் ெட்டுென் ி, TDSB

விெர்சனாீதியான உலரயாடல்கலை

இலடயில் மதாிவுமசய்யும்படி மபற்வ ார் /

பாடசாலைகள் அலனத்திலும் என்ன

ஆரம்பித்திருக்கி து. மதாற்றுவநாய்ப் பரவல்

பாதுகாவைர்கலை வகட்டுக்மகாள்கிவ ாம்.

நடக்கி து என்பது பற் ித் மதாிந்துமகாள்ை

ஏற்படுத்துகின் ென அழுத்தம் ெற்றும்

சந்திப்லப ஒழுங்கு மசய்வதற்காக உங்களுலடய

உதவும் தகவல்கள் ெற்றும்

பிரச்சிலனகலை நாங்கள் விைங்கிக்மகாள்கின்

பிள்லையின் ஆசிாியலர/ஆசிாியர்கலைத்

இற்ல ப்படுத்தல்கலைக் மகாண்டிருக்கும்

அவதவவலையில், பைம், சமூக உருவாக்கம்,

தயவுமசய்து ெின்னஞ்சல் மூைம்

இந்த ொதாந்த மவைியீடு உங்களுக்குப்

எங்கைின் விடாமுயற்சி ஆகியவற்ல யும்

மதாடர்புமகாள்ளுங்கள்.

பயனுள்ைதாக இருக்குமென நாங்கள்

எங்கைால் இனம்காணமுடிகின் து.

நம்புகிவ ாம்.

இயக்குநாின் வருடாந்த அ ிக்லக

பாடசாலைக் கற் ல் எங்கைின் பிள்லைகைில்

இயக்குநாின் வருடாந்த அ ிக்லக 2020 கடந்த

உங்களுக்குத் மதாியும், கல்வி அலெச்சு ொர்ச்

ஏற்படுத்தியிருந்த ொற் ங்கள் ெற்றும்

வருடம் TDSB பாடசாலைகள் அலனத்திலும்

விடுமுல லயத் தாெதப்படுத்தியுள்ைது,

சவால்கலை, ஈடுமகாடுக்கும்தன்லெ, இரக்கம்,

நிகழ்ந்த முக்கியொன விடயங்கள், Multi-Year

ஆதைால் ஏப்ரல் 12 முதல் 16 வலர

ஒருவருக்மகாருவர் ெற்றும் எங்கைில் நாங்கள்

Strategic Plan (பை வருடங்களுக்கான உத்தித்

வரவிருக்கும் விடுமுல லயத் தற்வபாது

மசலுத்தும் அக்கல வபான் வற் ின்

திட்டம்) இல் ஏற்பட்டுள்ை முன்வனற் ங்கள்

நாங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிவ ாம்.

உதவியுடன் நாங்கள் எவ்வாறு அந்த வநரத்தில்

என்பவற்ல க் காட்டுகி து.

இந்த வருடம் அலனவருக்கும் பரபரப்பான

எதிட்மகாண்வடாம் என்பலதப் பற் ிச் சிந்திக்க

இலணயத்தில் அ ிக்லகலய வாசியுங்கள். .

ெற்றும் சவாைான வருடொக இருப்பதால்,

லவக்க்கி து.

ொணவர்கள் ெற்றும் குடும்பத்தவர்கள்
அலனவரும் சற்று ஆறுதைாக இருப்பதற்கு

கல்வி அதிகாாி ெற்றும் துலண அதிகாாிகைின்

இந்த வநரத்லதப் பயன்படுத்துவார்கள் என்று

முழுலெயான மசய்திலய வாசியுங்கள்..

நாங்கள் எதிர்பார்க்கிவ ாம்.
வெைதிக தகவல்கள் ெற்றும்

நிலனவூட்டல்: மார்ச் விடுமுறை திகதிகளில்

இற்ல ப்படுத்தல்களுக்குத் தயவுமசய்து

மாற்ைம்
மார்ச் விடுமுறைறை கல்வி அறமச்சு
தாமதப்படுத்தியுள்ளது. இந்த விடுமுறை ஏப்ரல்

பார்லவயிடுங்கள்:
www.tdsb.on.ca/virtualschool
அத்துடன், பின்மதாடருங்கள் Twitter
@tdsbvs.

12 – 16, 2021 ஆக இருக்கும்.

மரா ன்வரா மபாதுச் சுகாதாரப் பிாிவினாின்
(TPH) தடுப்புெருந்து பற் ிய செீபத்திய
அ ிவிப்பு
மரா ன்வரா முழுவதும் தடுப்புெருந்துகள்
கிலடக்கக்கூடியதாக இருப்பதால், அதுபற் ி
வெலும் அ ிவதற்குத் தயவுமசய்து
TPH வலைத்தைத்லதப் பார்லவயிடுங்கள்.
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மவைிக்கைக் கற் லுக்கான புதிய வலைப்பக்கம்

இந்த வருடத்தின் கருப்மபாருள்:

பாதுகாப்பாக மவைிவய மசல்வது எப்வபாதும் இருந்தலதவிட, இப்வபாது

1821-2021

ெிகவும் முக்கியொனதாக இருக்கி து. ொணவர்கள், குடும்பத்தவர்கள்

சுதந்திரம் ெற்றும் ஒற்றுலெ– Ελευθερíα και Ενóτητα

ெற்றும் பணியாைர்கள் மவைிப்பு த்திலிருந்து பாதுகாப்பான ெற்றும்

எங்கைின் வவர்கைிலிருந்து கற் ல் … எங்கைின் எதிர்காைத்லத

கல்விாீதியான வழியில் அதிக பயலனப் மபறுவதற்கு உதவுவதற்காக, புதிய

வடிவலெத்தல்

மவைிக்கைக் கற் ல் வலைத்தைத்லத TDSB அ ிமுகப்படுத்தியுள்ைது.
இந்தப் புதிய வலைத்தைத்லத இன்வ

பாருங்கள்!

ஒன்ரா ிவயா இரண்டாம்நிலை ொணவர் எழுத்த ிவுப் பாீட்லச (OSSLT)

வழிகாட்டல் (Guidance) குழுவினாின் மசய்திகள்
இரண்டாம்நிலைக்குப் பின்பான கற்லக பற் ிய நிலனவூட்டல்கள்

இற்ல ப்படுத்தல்

•

OCAS அல்ைது OUAC இலுள்ை வகாப்பிலுள்ை கல்வி மதாடர்பான

இந்த வருடம், புதிய இலணய ஒன்ரா ிவயா இரண்டாம்நிலைப் பாடசாலை

தகவல்கலைப் பாிசீலிப்பதற்காக, இலணய மூைொன விண்ணப்பத்லத,

எழுத்த ிவுப் பாீட்லச வசாதலன (OSSLT) ஒன்ல EQAO பாீட்சித்துப்

OCAS வலைத்தைத்தில் அல்ைது OUAC வலைத்தைத்தில் கிரெொகப்

பார்க்கி து. இந்தக் கைப் பாீட்லசயில் பங்வகற்பது கட்டாயெில்லை &

பார்லவயிடும்படி ஒன்ரா ிவயா கல்லூாிகளுக்கு அல்ைது

இதில் பங்வகற்பதில்லை என்று TDSB முடிவு மசய்திருக்கின் து.

பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விண்ணப்பித்திருக்கும் ொணவர்கள்

வெலும் அ ிக.

அ ிவுறுத்தப்படுகி ார்கள். ொற் ங்கள் வதலவப்பட்டால், மெய்நிகர்
இரண்டாம்நிலைப் பாடசாலை OCAS/OUAC கணக்குத் மதாடர்பான
பிரச்சிலனகளுக்கான Google Form ஐப் பயன்படுத்தி, VSS Guidance

TDSB உலரயாடல் மதாடர்

(வழிகாட்டல்) குழுவினலரத் மதாடர்புமகாள்ளும்படி ொணவர்கள்
அ ிவுறுத்தப்படுகி ார்கள்

நீங்கள் வெலும் அ ிய விரும்புவதாக நாங்கள் வகள்விப்பட்ட தலைப்புகைில்
நிகழும் நீங்கள் கைந்துமகாள்ைக்கூடிய முல சாரா மதாடர்ச்சியான
உலரயாடல்கைில் எங்களுடன் இலணயும்படி குடும்பத்தவர்கலை

•

ஒன்ரா ிவயாவிற்கு மவைிவயயுள்ை ஒரு கல்லூாிக்கு அல்ைது

அலழக்கின்வ ாம். ெிகச் சி ந்த நிபுணர்கைின் வபச்சுக்கலை இலணயத்தில்

பல்கலைக்கழகத்திற்கு நீங்கள் விண்ணப்பித்திருப்பதுடன் உங்கைின்

மசவிெடுங்கள் அத்துடன் வகள்வி, பதில் அெர்வுகைில் பங்குமகாள்ளுங்கள்.

விண்ணப்பம் மதாடர்பாக உங்களுக்கு உதவி வதலவப்பட்டால்,
தயவுமசய்து உங்கைின் பாடசாலை வழிகாட்டுதல் ஆவைாசகருடன்

வரவிருக்கும் அெர்வுகள் மதாடர்பான திகதிகள் ெற்றும் விபரங்கலை

மதாடர்புமகாள்ளுங்கள். ஒன்ரா ிவயாவிற்கு மவைிவய உள்ை

அ ிவதற்கு அந்த வலைத்தைத்லதப் பார்லவயிடுங்கள்.

கல்லூாிகள் அல்ைது பல்கலைக்கழகங்கள் உங்கைிடெிருந்து Mident
இைக்கத்லதக் வகாரக்கூடும், TDSB மெய்நிகர் பாடசாலைக்கான Mident
இைக்கம் 936990 ஆகும்.

ெனித உாிலெகள் வருடாந்த அ ிக்லக
TDSB செீபத்தில் ெனித உாிலெகள் மதாடர்பான அதன் வருடாந்த
அ ிக்லகலய முதன் முதைாக மவைியிட்டிருந்தது. இந்த அ ிக்லகலய
வாசிப்பதற்கு, ஒரு சம்பவம் பற் ிப் புகாரைிப்பதற்கு, மகாள்லககள் ெற்றும்
நலடமுல கலை அணுகுவதற்கு ெற்றும் Q&A வாசிப்பதற்கு, ெனித
உாிலெகள் வலைத்தைத்லதப் பார்லவயிடுங்கள்.
TDSB கிவரக்க ெரபுத் 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
உள்ளது. வெலும் அ ிக.

தரம் 11 ெற்றும் 12 ொணவர்கைின் 3ம் காைாண்டு ப்பாடமந ிகள் பற் ிய
முழுலெயான மவைிப்படுத்தல்

•

ஏப்ரல் 6, 2021 மசவ்வாய்க்கிழலெ, VSS இல் தரம் 11 ெற்றும் 12
பாடமந ிகைில் பதிவுமசய்த ொணவர்கைின் 3ம் காைாண்டுக்கான
புள்ைிகலை மவைிப்படுத்தும் திகதி என்பலத நிலனவூட்டுகிவ ாம்.

•

பதிவுமசய்திருந்த தரம் 11 அல்ைது 12 பாடமந ிகைில் ஏதாவது
ஒன் ிலிருந்து விைக விரும்புவதுடன், அவர் விைக விரும்பும் அந்தப்
பாடமந ி அவாின் உத்திவயாகபூர்வ எழுத்துப்படியில் (transcript)
வரக்கூடாது என ொணவர் ஒருவர் விரும்பினால், ஏப்ரல் 6, 2021,
மசவ்வாய்க்கிழலெ பி.ப. 3 ெணிக்கு முன்பாக அதிலிருந்து அவர்
விைகிவிட வவண்டும். தரம் 11 அல்ைது 12 பாடமந ிகைில்
பதிவுமசய்திருந்த ொணவர் ஒருவர், முழுலெயாக மவைிப்படுத்தப்படும்
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•

திகதிக்குப் பின்னர் ஏதாவது ஒரு பாடமந ியிலிருந்து விைகினால்,

இலணயப் பட்டல கைாக இருந்தன. Dr. Kenneth's Fung இன்

அவரது உத்திவயாகபூர்வ அவர் விைகிய திகதியில் அவருக்கு இருந்த

பதிவுமசய்யப்பட்ட உலரலய இங்கு பாருங்கள்: மதாற்றுவநாய்ப் பரவல்

புள்ைிகளுடனும் அதற்குப் பக்கத்தில் W (பின்வாங்கல்) என்

காைத்தின்வபாது ஈடுமகாடுக்கும் தன்லெலயயும் ெகிழ்ச்சிலயயும்

அலடயாைத்துடனும் அந்தப் பாடமந ி இருக்கும்.

வைர்த்மதடுத்தல்.

பாடமந ி ஒன் ிலிருந்து பின்வாங்குவதற்கு (விைகுவதற்கு), அவாின்
OSR பாடசாலையின் (வழலெயான பாடசாலை) வழிகாட்டுதல்
ஆவைாசகருடன் மதாடர்புமகாண்டு பாடமந ியிலிருந்து
விைகுவதற்கான அனுெதிலய ொணவர் வகாரவவண்டும். ொணவர் 18
வயதிற்குட்பட்டவராக இருந்தால், அவாின் மபற்வ ார்/பாதுகாவைர்
OSR பாடசாலையின் (வழலெயான பாடசாலை) வழிகாட்டுதல்
வழிகாட்டல் ஆவைாசகலரத் மதாடர்புமகாண்டு அதற்கான ஒப்புதலை
அைிக்கவவண்டும்.

Co-Op at VSS: நிஜ உைகம், இலணயத்தில்
VSSஇல் மதாழிலுடன் இலணந்த பாடசாலைக் கல்விலயப் பல்வவறு
துல கைில் ொணவர்கள் மபற்றுக்மகாள்கின் னர். தகவல்மதாடர்புத்
தி ன்கலைச் மசம்லெப்படுத்துவதுடன் அவர்கைின் சுயவிபரக்
வகாலவகலை (resumes) உருவாக்கும்வபாது உ வுகலை வைர்ப்பதற்கான
நம்பிக்லகலயயும் தி ன்கலையும் ொணவர்கள் வைர்த்துவருகின் னர்.
கருத்தில்மகாள்ைப்படும் உற்சாகொன வவலைகைில் சிை: ஆசிாிய
உதவியாைர், சுகாதாரத் துல யில் எழுத்தர் உதவியாைர், பத்திாிலகயியல்,

மெய்நிகர் வகுப்புக்கைில் VSS நிர்வாகிகள் இலணதல்

நிதிப் பகுப்பாய்வு, இைாப வநாக்கற் பணி, உள்ைக வடிவலெப்பு,
சுற்றுச்சூழல் அ ிவியல், வபாக்குவரத்து, சட்ட அமுைாக்கம் ெற்றும்

வநாில் கற்கும் வகுப்புக்கைில் நிகழ்ந்தலதப் வபாைவவ VSS நிர்வாகிகள்

கட்டுொனம் ெற்றும் வடிவலெப்பு மதாடர்பான ஆய்வு. ொணவர்கள்

வகுப்புகைில் அடிக்கடி இலணகி ார்கள். பின்வரும் அனுபவத்லத ஒரு

காட்டும் அர்ப்பணிப்பு ெற்றும் உறுதிப்பாட்டில் ொணவர்கைின்

நிர்வாகி பகிர்ந்துமகாண்டார்:

வெற்பார்லவயாைர்கள் ெிகுந்த திருப்தியலடந்திருப்பதாக ஆசிாியர்கள்
மதாடர்ந்து மதாிவிக்கின் னர். பாராட்டுக்கள்!

“எனது ஆசிாிய சகாக்கைின் வகுப்பல கலைப் பார்லவயிடும் வாய்ப்பு
எனக்குக் கிலடத்திருந்தது. ஹவாயில் எாிெலைச் மசயல்பாடு,

Co-Op ொணவர்களுக்கான அனுபவ அெர்வுகலை மெய்நிகர் வழியில்

பாகிஸ்தானில் பூகம்பங்கள் ெற்றும் காைநிலை ொற் ம் என்பவற்றுடன்

வழங்குவதற்கு ெிகவும் சவாைாக இருந்த பகுதிகைில் ஒன் ாக மதாழில்துல

மதாடர்பாக chat இல் குறுஞ்மசய்தி அனுப்புதல் முதல் நன்கு ஆய்வு

இருந்தது, ஆனால், வபாக்குவரத்து துல யில் ஆர்வமுள்ை ொணவர்கைின்

மசய்யப்பட்ட ெற்றும் ஒழுங்கலெக்கப்பட்ட குழு விைக்கக்காட்சிகள் மசய்தல்

வதலவகலைப் பூர்த்திமசய்வதற்கான, “Co-Op வபாக்குவரத்து அனுபவத்லத”

வலர ொணவர்கள் காட்டும் ஈடுபாட்லடப் பார்க்கும் பரந்த அனுபவங்கள்

உருவாக்குவதற்காக Co-op ஆசிாியர் ஒருவர் Auto ஆசிாியருடன் இலணந்து

எனக்குக் கிலடத்திருந்தன.

சற்று ஆக்கபூர்வொன வழியில் மசயற்பட்டுள்ைார்.

மெய்நிகர் சூழலில் எதிர்மகாள்ைப்பட்ட சவால்கலை நான் கவனித்வதன்,

Ontario Youth Apprenticeship Program (ஒன்ரா ிவயா இலைஞர் பயிற்சி

இருப்பினும், ொணவர்களுக்குத் தலடயற் கற் ல் அனுபவங்கலை

திட்டம்), விவசடொன TDSB auto திட்டங்கள், Centennial College

வழங்குவதற்காக ஆசிாியர்கள் நிலைலெக்குத் தக்கதாக, மதாழில்நுட்பத்லத

திட்டங்கள் ெற்றும் மரா ன்வரா நகர் Fleet Services (வாகனங்கைின்

நன்கு லகயாண்டலதப் பார்த்வதன்.

லகயாள்லக) உள்ைடங்கைான இடங்கைிலிருந்து வாரா வாரம்
வபச்சாைர்கலை உள்ைடக்கி, வபாக்குவரத்துத் துல யிைான அனுபவத்லத
இரண்டாவது காைாண்டில் அது விாிவுபடுத்தியிருந்தது. இந்தத்

Mindfest
இரண்டாம்நிலை ெற்றும் இரண்டாம்நிலைக்குப் பின்பான ொணவர்கைின்
ென ஆவராக்கியத்லத வெம்படுத்துவதற்காக மரா ன்வரா
பல்கலைக்கழகத்தின் உைவியல் துல வருடாந்தம் ஒழுங்குமசய்யும்

Mindfest (ொர்ச் 8-12) எனப்படும் நிகழ்வில் கைந்துமகாள்வலத Family
Studies பிாிவு ஊக்குவித்திருந்தது. இந்த வருடம், மதாற்றுவநாய்ப்
பரவலின்வபாது ென ஆவராக்கியத்லதப் வபணுவதிலுள்ை சவால்கள்
வபான் வற் ில் கவனம்மசலுத்தும் விடயங்கைில் பட்டல கள் முற் ிலும்

திட்டத்துக்கான ொணவர்கள் வபாக்குவரத்துடன் மதாடர்பான பல்வவறு
பின்புைங்கலைக் மகாண்டிருந்தனர், அத்துடன் அவற்ல ப் பற் ி வெலும்
அ ிவதற்கு அவர்கள் மதாிவுமசய்திருந்த அைகுகள் ெற்றும் தலைப்புகைில்
அவர்கள் அலனவரும் ஈடுபட்டிருக்கின் னர்.
யாவுவெ ொ ியிருக்கும் இந்த வருடத்தில், Co-Op கல்விலய இலணய
உைகில் அணுகக்கூடியதாகவும், உற்சாகொனதாகவும் ொற்றுவதற்காக,
இலசவாக்கப்பட்ட, வெம்படுத்தப்பட்ட, புதிய உத்திகலை ெீைக் கற்பலன
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மசய்து ொணவர்களும் ஆசிாியர்களும் உருவாக்கியுள்ைனர், இது

தயாாித்தல் ெற்றும் வபாஷாக்கான உணவு உண்ணலை ஊக்குவிக்கும்

எதிர்காைத்தில் Co-Opஇல் ஈடுபடும் ொணவர்களுக்காகத் மதாடரும்!

எங்கைின் ெகத்தான கு ிக்வகாளுடன் ொணவர்கள் என்ன
தயாாிக்கின் ார்கள் என்பதில் நில ய மநகிழ்வுத்தன்லெ உள்ைது!

DD பிாிவு “March Fake” ஐக் மகாண்டாடுகி து
விவசட கல்விப் பிாிவின் திட்டங்கள் முன்வநாக்கிச் மசல்கின் ன
"March Fake" என்று அலழக்கப்படும், பாடசாலையில் ஒருவபாதுவெ
இருக்காத ொர்ச் விடுமுல , pyjama நாள், jersey நாள், St. Paddy நாள்

VSS விவசட கல்விப் பிாிவு தனித்துவொன கற் ல் வதலவகலைக் மகாண்ட

மகாண்டாட்டம், விவனாதொன மதாப்பி நாள், beach (கடற்கலர) நாள்

ெற்றும் coding (கு ியீட்டு முல ), podcasting, visual arts, நடனம் ெற்றும்

ெற்றும் மவள்ைிக்கிழலெ dance party *ஆகியவற்ல உள்ைடக்கியிருந்தது.

சங்கீதம் உள்ைடங்கைான பல்வவறு தி லெகலைக் மகாண்டுள்ை

காலை வாழ்த்துக்கூறும் மூன்று குழுக்கைிலடவய நடனொடல் வபாட்டிலய

ொணவர்கலை ஆதாிப்பதில் ஆர்வொக உள்ைது.

இந்தப் பிாிவு லவத்திருந்தது, ொணவர்கள் அதிக ஈடுபாட்டுடன்
பங்குபற் ியதுடன் ெிகுந்த சந்வதாஷொக இருந்தனர்!

ொணவர்கைின் ஆவராக்கியம், செத்துவம், தனக்கான பாிந்துவபசல்,
நிலைொற் ங்கள் ஆகியவற் ில் இந்தப் பிாிவு தற்வபாது கவனம்

Hospitality goes to Duck Cooking School

மசலுத்துகி து, அத்துடன் 11 ெற்றும் 12ம் தர ொணவர்களுக்கு,
இரண்டாம்நிலைக்குப் பின்பான பாலதகலைப் பற் ிய அெர்வுகலை

எங்கைின் VSS culinary program (உணவு தயாாிப்பு)இன் ஒரு பகுதியாக,

வழங்குவதற்கும் அலவ முயற்சிக்கின் ன. கற் ல்ாீதியான வலுவிழப்புகள்,

மெய்நிகர் வழியிைான கைப் பயணங்கலை ஆசிாியர் Michael Varty

Autism Spectrum ெற்றும்/அல்ைது உடல்ாீதியான வலுவிழப்புகள் உள்ை

ஒழுங்குமசய்திருந்தார். ொர்ச் 19 அன்று, Stouffville இல் உள்ை King Cole

ொணவர்களுக்குக் கிலடக்கும் ஆதரவுகள் ெற்றும் அனுசரலணகள் பற் ி

Ducks இன், Chris Conzellmann உடன் வாத்து ஒன்ல ச் சலெக்கும்

Sheridan College ெற்றும் வயார்க் பல்கலைக்கழகத்தின் பிரதிநிதிகள்

மெய்நிகர் வழிச் மசய்முல யில் hospitality ொணவர்கள் கைந்துமகாண்டனர்

வபசவுள்ைனர்.

ஆர்வமூட்டும் இந்த விைக்கக்காட்சியின் வநாக்கம் உள்ளூர்ாீதியான,
மந ிமுல க்குட்பட்ட நிலையாகச் மசய்யக்கூடிய வவைாண்லெ ஆக

ொணவர்கைின் மவற் ிலய ஆதாிப்பதில் விவசட கல்வி ஆசிாியர்கள்

இருந்தது. Hospitalityஇன் இலணய வடிவம், சலெயைல அலெப்பில்

உறுதியுடன் உள்ைனர்! கற் ல்ாீதியான உத்திகள் பற் ிய வகுப்புகள்

மவற் ிமப ப் மபரும்பாலும் கடினொக இருக்கும் பாடமந ியின்

ொணவர்கைின் கற் லைக் ஊக்குவிப்பதற்குத் மதாடர்ச்சியாக,

வகாட்பாடுசார்ந்த எதிர்பார்ப்புகலை அலடவதற்கான சி ந்தமதாரு சூழைாக

ஆக்கபூர்வொன வழிகலை வழங்குகின் ன. எங்கைின் ொணவர்கைில்

இருந்தது.

மபரும்பாைாவனார் மசப்மரம்பர் ொதத்தில் ெீண்டும் வநாில் கற்கும்
பாடசாலைக்கு நிலைொறுவார்கள் என்பலத நிலனவில் மகாள்ைவவண்டும்,

மெய்நிகர் வழியில் வழிகாட்டப்படும் இந்தச் சுற்றுப்பயணங்கைின் ஊடாக,

ொணவர்கைின் சுயெதிப்பு ெற்றும் தனக்காகப் பாிந்துலரக்கும் தி ன்கலை

இயக்காீதியான ெற்றும் ஊடாட்டமுள்ை மசயல்பாடுகைில் ொணவர்கள்

நாங்கள் திட்டெிட்டு உருவாக்குகிவ ாம். அ ிவவ ஆற் ல்!

ஈடுபடுகின் னர். மதாழில்ாீதியான பங்காைர்களுடனான
உலரயாடல்களுடன் சலெயைல யில் இருந்து சலெயல்காரர்

VSS இல் கற் வர்கைின் கல்வியில் பங்காைிகைாக சி ந்தலதச் மசய்வதற்கு

இலணயத்தில் சலெயல் மசய்துகாட்டுவதன் மூைம், மெய்நிகர் சூழலில் நிஜ

நாங்கள் மதாடர்ந்து ஊக்குவிக்கிவ ாம்.

வாழ்க்லக அனுபவங்கலை ொணவர்கள் மபற்றுக்மகாள்கின் னர்.

உணலவப் பற் ிப் வபசும்வபாது …

VSS Debate & Public Speaking Club
ஒக்வராபர் 2020 முதல், ொணவர்கலை ஈடுபடுத்துவதும், முடங்கியிருத்தல்

ொணவர்கள் வீட்டில் இருக்கைாம், ஆனாலும் food labs (உணவு

ஆரம்பொன வநரம் முதல் இந்த வநரம் மதாடர்பான ொணவர்கைின்

ஆய்வகங்கள்) இல் அவர்களுக்கு அனுபவங்கள் கிலடக்கின் ன!

கருத்துக்கலை வழங்குவதற்கு உதவுவதும் ஒரு கனவாக இருந்தது. VSS

மவவ்வவறு வழிகைில் அவர்கள் முயற்சித்தாலும், பாதுகாப்புக்கு எப்வபாதும்

அ ிவுறுத்தல்கள் ஊடாக, ஆசிாியர்கைின் வாய்மொழி மூைொன

முன்னுாிலெ மகாடுக்கப்படுகி து, Family Studies Foods programs (HFN,

விைம்பரொக, Debate & Public Speaking Club ஒன்ல உருவாக்குவது

HFC ெற்றும் HFA) இல் இப்வபாதும் சலெயலை அவர்கள் பயிற்சிமசய்ய

இைக்காக இருந்தது, 180 ொணவர்களுடன் club மதாடங்கப்பட்டது! பை

முடிகி து. Vegan சிற்றுண்டி, பீசா, சர்வவதச உணவுகள் என அலனத்தும்

அர்ப்பணிப்புெிக்க ஆசிாியர்களும் முன்வந்தனர், 300 ஆர்வமுள்ை

வருடம் முழுவதும் முயற்சிக்கப்பட்டுள்ைது. ஆவராக்கியொன, வீட்டு உணவு

ொணவர்கலைக் மகாண்டதாக club வைர்ந்துள்ைது!
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Reaching for the Top Club
பை பாணிகைிைான சுய மவைிப்பாட்டுக்கான வாய்ப்லப club வழங்குகி து.
நாங்கள் club இல் முதல் வழங்கிய சந்தர்ப்பம் பிாிட்டிஷ் பாராளுென் /

இந்த வருடம் தனது Reach for the Top Clubஐ மெய்நிகர் பாடசாலை

கவனடிய நாடாளுென் விவாதம் ெற்றும் ொதிாி ஐக்கிய நாடுகள்

நடத்தியிருந்தது.

விவாதொக இருந்தது. ஒக்வராபர் முதல், நாங்கள் மூன்று ொதிாி ஐ.நா.
கருத்தரங்குகலையும் இரண்டு பிாிட்டிஷ் பாராளுென் விவாதப்
வபாட்டிகலையும் நடத்தியிருக்கிவ ாம். Scarborough U of T ொதிாி ஐக்கிய
நாடுகள் கருத்தரங்கில் (SMC) எங்கைின் TDSB VSS ொதிாி ஐ.நா
ொணவர்கள் செீபத்தில் நான்கு (!) விருதுகலை மவன் ிருக்கின் னர். இந்தக்
clubஇன் பிாிட்டிஷ் பாராளுென் விவாதப் பங்வகற்பாைர்கள் Halifax
Warriors Cupக்குப் வபாட்டியிட்டனர், அங்கு நாங்கள் பத்து அணிகைாகப்
வபாட்டியிட்வடாம்! எங்கைின் ஆசிாிய ஆவைாசகக் குழுவினர் ெற்றும் U of T
ெற்றும் Queen's University Debate Unionகைின் மவைிப்பு
வழிகாட்டிகளுடன் பை பட்டல கள் ெற்றும் கருத்தரங்குகலையும்
நடத்துகிவ ாம். ொணவர்கள் பங்குபற் லுடன் நின்றுவிடவில்லை,

Reach for the Top மதாடர்பான நீண்ட வரைாறு கனடாவுக்கு உண்டு. 1961
இல், பிாிட்டிஷ் மகாைம்பியாவின் CBC இலண நிறுவனம் இந்தத்
திட்டத்லத உருவாக்கியது, இது UKஇன்Top of the Form நிகழ்ச்சிலய
அடிப்பலடயாகக் மகாண்டது. CBC இந்த நிகழ்ச்சிலய நடத்தியது, அது
பிரபைெலடந்தது. Alex Trebek சிை வருடங்கள் இதலன மராவ ான்ராவில்
மதாகுத்து வழங்கினார். வெல்நிலைப் பாடசாலை அணிகள் சவாைான
வகள்விகளுக்கு பதிைைிப்பலத நாடு முழுவதும் உள்ை குடும்பத்தவர்கள்
வாரந்வதாறும் பார்த்தனர். அதிக புள்ைிகள் மபற் அணி மவற் ியலடகி து.
ஜனவாி ொதத்தில் RFTT குழுலவ உருவாக்கிய 200 ொணவர்களுக்கும்

சி ப்பாகச் மசய்கி ார்கள்!

எட்டுப் பணியாைர்களுக்கும், VSS Reach for the Top (RFTT) Club

எங்கைின் club யாப்பு ெற்றும் செத்துவக் மகாள்லகலய உருவாக்குவதற்கும்

தர ெட்ட ொணவர்கலையும் 32 அணிகைாகப் பிாித்துள்ைார் - 16 சிவரஷ்ட

Public Speakingஐ விாிவுபடுத்தி மூன்று புதிய வலகயான public speakingஐ
வழங்குவதற்காகவும் மபாியமதாரு பணிச்சுலெலயயும் மபாறுப்லபயும்
சுெக்கும் பை ொணவ தலைவர்கலை இந்தக் club மதாிந்மதடுத்துள்ைது:
Toastmasters, the Munk Debates, ெற்றும் Spoken Word.
ஆசிாிய ஆவைாசகர்கைின் எதிர்விலனகள்:

“பாடசாலையில் வநாில் கற் ல் ெீைவும் ஆரம்பொகும்வபாது, debate ஆசிாிய
ஆவைாசகர்கள் இல்ைாத பாடசாலைகளுக்கு இந்த club உதவிமசய்ய
முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிவ ாம். ஒருவவலை இது ஏவதாமவாரு மபாிய
விஷயத்தின் மதாடக்கொக இருக்கைாம்!”
– Mark Woo

“Debateஇல் ொணவர்கள் காட்டும் ஆர்வமும் உற்சாகமும் ஒவ்மவாரு
வாரமும் மெய்நிகர் பாடசாலைலய ெிகச் சி ந்த இடொக ொற்றுகி து.
ஒவ்மவாரு வபாட்டியிலும் அவர்கைின் வாதங்கலைக் வகட்பது, அவர்கைின்
வைர்ச்சிலயப் பார்ப்பது எங்கைின் ொணவர்கள் ஆக்கபூர்வொனவர்கள்
ெற்றும் ஆழொன அ ிவுள்ைவர்கள், நலகச்சுலவயான ெற்றும் ெிகவும்
ஈடுமகாடுக்கும் தன்லெெிக்கவர்கள் என்பலத ஞாபகப்படுத்துகி து.”
- Debbie Lerech

சி ந்தமதாரு அனுபவொக உள்ைது. Staff sponsor Mr.Goldberg அலனத்து
ெற்றும் 16 இலடநிலை அணிகள். பின்னர் இந்த அணியினர் Reach for the

Top வரைாற் ில் இல்ைாத ெிகப் மபாிய பாடசாலைசார் round-robin
tournamentஐ நில வு மசய்தனர் - மொத்தம் 104 games, வாரத்திற்கு 15
games.
ொர்ச் நடுப்பகுதியில் playoffs அலனத்தும் முடிந்துவிட்டன, உலரகள்,
மெய்நிகர் விருதுகள் ெற்றும் ஒரு ஆசிாியரால் தயாாிக்கப்பட்ட trivia Kahoot
ஆகியவற்றுடன் நில வு விழா நில வலடயும்! இந்த வயாசலனலயக்
கூ ிய ொணவர் பங்வகற்பாைர் இந்த நிகழ்வில் வபசவிருக்கி ார்.

