
 

 

 
 

டிசம்பர் 21, 2020 

 

அன்பான பபற்ற ாறே/பாதுகாவலர்கறே மற்றும் மாணவர்கறே, 

COVID-19 பேவலல றமலும் குல ப்பதற்காக, ஒன்ோ ிற ா மாகாணம் சாம்பல் (அடங்கல்/முடக்கல்) நிலலக்கு (Grey/Lockdown) 

Zone) டிசம்பர் 26 சனிக்கிழலம அன்று பசல்கி பதன ஒன்ோ ிற ா அேசு இன்று அ ிவித்துள்ேது. போ ன்றோவிலும், பதற்கு 

ஒன்ோ ிற ாவின் ஏலன  பகுதிகேிலும் இந்த அடங்கல்/முடக்கல் நிலல 28 நாட்களுக்குத் பதாடர்ந்திருக்கும். இந்த அ ிவித்தலின் 

ஒரு பகுதி ாக, TDSB பாடசாலலகள் உள்ேடங்கலாக, பதற்கு ஒன்ோ ிற ாவிலுள்ே ஆேம்பப் பாடசாலலகள் அலனத்தும் 

மாணவர்களுக்கு ஜனவாி 11 திங்கள்வலே மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும், இேண்டாம்தேப் பாடசாலலகள் அலனத்தும் மாணவர்களுக்கு 

ஜனவாி 25 திங்கள்வலே மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் அேசாங்கம் கூ ியுள்ேது. இந்த றநேத்தில் பமய்நிகர் பாடசாலலகள்  ாவும் 

வழலமறபால இ ங்கும் அறதறவலே ில் றநாில் கற்கும் பாடசாலலகள்  ாவும் பதாலலநிலலக் கற் ல் பாடசாலலகோக 

மாற் ப்படும். 

TDSB பாடசாலலகேில் பதாலலநிலலக் கற் ல் பதாடர்பான இந்த மாற் ம் கு ித்த றமலதிக தகவல்கலேத் த வுபசய்து கீறழ 

கண்ட ியுங்கள். 

ஆேம்பப் பாடசாலலகள்  

றநாில் கற்கும் பாடசாலலகள்: பதாலலநிலலக் கற் லல அவர்கேின் வழக்கமான பாடசாலல ஆசிாி ாிடமிருந்து மாணவர்கள் 

அவர்கேின் வீட்டிலிருந்தபடி பபற்றுக்பகாள்வார்கள். அவர்கேின் வழக்கமான பாடசாலல அட்டவலண/றநேசூசிலகல  ஆேம்பப் 

பாடசாலலகள் பின்பற்றும். சில சந்தர்ப்பங்கேில் சி ி  மாற் ங்கலேச் பசய் றவண்டி ிருக்கலாம், ஜனவாி 4 திங்கள் அன்று அந்த 

மாற் ங்கள் குடும்பத்தவர்களுக்குத் பதாிவிக்கப்படும் 

பமய்நிகர் பாடசாலலகள்: பதாடர்ந்தும் வழலமறபால இ ங்கும். 

இேண்டாம் தேப் பாடசாலலகள்  

றநாில் கற்கும் பாடசாலலகள்: இேண்டாம்தேப் பாடசாலலகள் மாற் ப்பட்ட றநேசூசிலக ஒன்ல ப் பின்பற்றும்: 

றநேம் நாள் 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் 4 

 மு.ப. 8:45 – மு.ப. 

10:00  

பாடபந ி 1 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 

பாடபந ி 1 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 

பாடபந ி 2 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 

பாடபந ி 2 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 

https://news.ontario.ca/en/release/59790/ontario-announces-provincewide-shutdown-to-stop-spread-of-covid-19-and-save-lives
https://news.ontario.ca/en/release/59790/ontario-announces-provincewide-shutdown-to-stop-spread-of-covid-19-and-save-lives


 

 

 
 

மு.ப. 10:00 – 

மு.ப. 10:30  

பாடபந ி 1 

Asynchronous/ 

Independent Learning 

(ஏககாலத்தில் நிகழாத 

கற் ல்/ 

சு  கற் ல்) 

பாடபந ி 1 

Asynchronous/ 

Independent Learning 

(ஏககாலத்தில் நிகழாத 

கற் ல்/ 

சு  கற் ல்) 

பாடபந ி 2 

Asynchronous/ 

Independent Learning 

(ஏககாலத்தில் நிகழாத கற் ல்/ 

சு  கற் ல்) 

பாடபந ி 2 

Asynchronous/ 

Independent Learning 

(ஏககாலத்தில் நிகழாத கற் ல்/ 

சு  கற் ல்) 

மு.ப. 10:30 – 

மு.ப. 11:45  

பாடபந ி 1 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்} 

பாடபந ி 1 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 

பாடபந ி 2 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 

பாடபந ி 2 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 

மு.ப.11:45 –  

பி.ப. 12:30  

பாடபந ி 1 

Asynchronous/ 

Independent Learning 

(ஏககாலத்தில் நிகழாத 

கற் ல்/ 

சு  கற் ல்) 

பாடபந ி 1 

Asynchronous/ 

Independent Learning 

(ஏககாலத்தில் நிகழாத 

கற் ல்/ 

சு  கற் ல்) 

பாடபந ி 2 

Asynchronous/ 

Independent Learning 

(ஏககாலத்தில் நிகழாத கற் ல்/ 

சு  கற் ல்) 

பாடபந ி 2 

Asynchronous/ 

Independent Learning 

(ஏககாலத்தில் நிகழாத கற் ல்/ 

சு  கற் ல்) 

பி.ப. 12:30 – 

பி.ப. 1:10  

மதி  உணவு றநேம் 

பி.ப. 1:10 –  

பி.ப. 2:00  

APA/PMA (ஆசிரியர்களரல் தீர்மரனிக்கப்படும் ஒப்படைகள்/சசயல்பரடுகள்) 

பி.ப. 2:00 –  

பி.ப. 3:15  

பாடபந ி 2 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 

பாடபந ி 2 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 

பாடபந ி 1 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 

பாடபந ி 1 

Synchronous (ஏககாலத்தில் 

நிகழும் கற் ல்) 



 

 

 
 

கு ிப்பு: காலல 8:45 மணி முதல் மதி ம் 12:30 மணிவலே பாடறநேம் 1 பதாடரும், அத்துடன் 150 நிமிட ஏககாலத்தில் நிகழும் 

கற் ல்/இலண க் கற் லலயும் 75 நிமிட ஏககாலத்தில் நிகழாத கற் ல்/சு  கற் லலயும் அது உள்ேடக்கும். காலல 8:45 மணிக்கு 

ஏககாலத்தில் நிகழும் இலண  மூலமான கற்பித்தலல ஆசிாி ர்கள் ஆேம்பிப்பார்கள். றமலுள்ே றநேசூசிலக ில் காட்டப்பட்டுள்ே  

ஏககாலத்தில் நிகழாத கற் லுக்கான றநேங்கள் அவற்ல  எவ்வாறு அட்டவலணப்படுத்தலாம் என்பதற்கான ஓர் உதாேணமாகும். 

ஏககாலத்தில் நிகழும் மற்றும் ஏககாலத்தில் நிகழாத கற் லுக்கான றநேங்கலே எவ்வாறு அட்டவலணப்படுத்துவது என்பது பற் ி 

அவர்கேின் நிபுணத்துவத்லதப் ப ன்படுத்தி ஆசிாி ர்கறே தீர்மானிப்பார்கள்.  

பமய்நிகர் பாடசாலலகள்: பதாடர்ந்தும் வழலமறபால இ ங்கும். 

EdVance (துரிதப்படுத்தப்பட்ை பரைத்திட்ைங்கள்) மற்றும் வேர்ந்றதார்களுக்கான பகல்றநேப் பாடசாலலகள் 

றநாில் கற்கும் பாடசாலலகள்: வேர்ந்றதாருக்கான பகல்றநேப் பாடசாலலகள் மற்றும் EdVance திட்டங்கேில் உள்ே மாணவர்கள் 

பின்வரும் இலண க் கற்லக அட்டவலணல ப் பின்பற்றுவார்கள்: 

 

நாள் 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் 4 

பாடறநேம் 1: 3 

மணித்தி ாலம் 

1AB (குழுக்கள்) Synchronous 

(ஏககாலத்தில் நிகழும் கற் ல்) 

1AB Synchronous 

(ஏககாலத்தில் நிகழும் 

கற் ல்) 

2AB Synchronous 

(ஏககாலத்தில் நிகழும் 

கற் ல்) 

2AB Synchronous 

(ஏககாலத்தில் நிகழும் 

கற் ல்) 

பாடறநேம் 2: 1 

மணித்தி ாலம் 

2AB Synchronous 

(ஏககாலத்தில் நிகழும் கற் ல்) 

2AB Synchronous 

(ஏககாலத்தில் நிகழும் 

கற் ல்) 

1AB Synchronous (1AB 

ஏககாலத்தில் நிகழும் 

கற் ல்) 

1AB Synchronous 

(ஏககாலத்தில் நிகழும் 

கற் ல்) 

பாடறநேம் 3: 2 

மணித்தி ாலம் 

3AB Synchronous 

(ஏககாலத்தில் நிகழும் கற் ல்) 

3AB Synchronous (3AB 

ஏககாலத்தில் நிகழும் 

கற் ல்) 

3AB Synchronous 

(ஏககாலத்தில் நிகழும் 

கற் ல்) 

3AB Synchronous 

(ஏககாலத்தில் நிகழும் 

கற் ல்) 

பாடசாலலகள்  ாவற் ிலும் ஆேம்ப றநேம் மற்றும் மதி  உணவு றநேம் என்பன பதாடர்ந்தும் அறதறபால இருக்கும்.  

பமய்நிகர் வழி ில் கற் ல்: பதாடர்ந்தும் வழலமறபால இருக்கும். 

 

 



 

 

 
 

Alternative Schools/Programs (மாற்றுவழிக் கற் லுக்கான பாடசாலலகள்/திட்டங்கள்) 

றநாில் கற்கும் பாடசாலலகள்: பாடசாலலச் சலபகள் உருவாக்கி  மாற் ி லமக்கப்பட்ட றநேசூசிலகல ப் ப ன்படுத்தாத 

பாடசாலலகள் (மாற்றுவழி ில் கற்பிக்கும் பாடசாலலகள்-திட்டங்கள், விசசை கற்றல் சதடவகளுக்கரக ஒருங்கிலணப்பட்ட 

வகுப்புகள், தீவிே ஆதேவு வழங்கப்படும் திட்டங்கள் (ISP) றபான் லவ) அந்தந்தப் பாடசாலலகேில் உருவாக்கப்பட்ட 

பதாலலநிலலக் கற் ல் அட்டவலணகலேச் பச ல்படுத்தும் 

பமய்நிகர் வழி ில் கற் ல்: பதாடர்ந்தும் வழலமறபால இருக்கும். 

 

விறசட கற் ல் றதலவயுள்ேவர்களுக்காக ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட வகுப்புகள் 

ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட வகுப்புகள் (கீறழ பட்டி லிடப்பட்டுள்ேன) அந்தந்தப் பாடசாலலகேில் உருவாக்கப்பட்ட பதாலலநிலலக் 

கற் ல் அட்டவலணகலேச் பச ல்படுத்தும். 

ஆேம்பப் பாடசாலலகேிலுள்ே ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட வகுப்புகள்: Beverly School, Lucy McCormick Senior School, Seneca 

School, Sunny View Jr. & Sr. PS, Parklane PS, William J. McCordic School 

இேண்டாம்தேப் பாடசாலலகேிலுள்ே ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட வகுப்புகள்: Central Etobicoke, Drewry Secondary School, Frank 

Oke, Maplewood High School, Sir William Osler, York Humber HS  

மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடி வர்கலேப் பாதுகாப்பதற்கான அேசாங்கத்தின் மு ற்சிகேின் ஒரு பகுதி ாக, பதாலலதூேக் கற் ல் 

மூலம் கற்கமுடி ாத விறசட கற் ல் றதலவகலேக் பகாண்ட மாணவர்களுக்கு, சாத்தி மானறபாது மாணவர்கேின் றதலவகேின் 

அடிப்பலட ில், றநாில் கற்பதற்கான ஆதேவுகலேப் பாடசாலலச் சலபகள் வழங்கும் என்பலதத் த வுபசய்து கவனியுங்கள். இது 

றதலவப்படலாம் என நீங்கள் நிலனத்தால் உங்கேின் பிள்லே ின் அதிபருடன் த வுபசய்து கலதயுங்கள். 

 

பிள்லேப் போமாிப்பு (Child Care)/ விாிவுபடுத்தப்பட்ட பகல்றநே நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் (Extended Day Programs) 

TDSB பாடசாலலகளுக்குள் அலமந்திருக்கும், சி ி  பிள்லேகள் (toddler) மற்றும் பாடசாலலக்குச் பசல்லும் வ துக்குக் குல வான 

பிள்லேகளுக்குச் றசலவபசய்யும் பிள்லேப் போமாிப்பு நிலல ங்கள்  ாவும் முடக்க காலத்தின்றபாது தி ந்திருப்பதற்கு 

அனுமதிக்கப்படும், இருப்பினும் பபற்ற ார்/பாதுகாவலர்கள் அவர்கேின் பிள்லேப் போமாிப்பு நிலல த்தினருடன் அந்த 

விபேங்கலே உறுதிப்படுத்துதல் அவசி மாகும். பாடசாலலகள் மூடப்பட்டிருக்கும் றபாது, TDSBஇன் விாிவுபடுத்தப்பட்ட பகல்றநே 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் பாடசாலலக்கு முன்பான – மற்றும் பின்பான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்  ாவும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். 

 

 

 



 

 

 
 

அடுத்தகட்டப் படிமுல கள் 

இந்த வருடம் 70,000 க்கும் அதிகமான சாதனங்கலே மாணவர்களுக்கு TDSB விநிற ாகித்திருந்தாலும்கூட, சில மாணவர்களுக்கு 

இந்தத் பதாலலநிலலக் கற் ல் காலத்தின்றபாது ஒரு சாதனம் றதலவப்படலாம் என்பது எங்களுக்குத் பதாியும். பாடசாலலகள் 

மீேத்தி க்கப்படும்றபாது, அவர்கேின் பாடசாலலல த் பதாடர்புபகாள்ளும்படி அப்படி ான றதலவயுள்ே குடும்பத்தவர்கள், 

ஊக்குவிக்கப்படுகின் ார்கள். கிலடப்பதன் அடிப்பலட ில் சாதனங்கள் வழங்கப்படும் என்பலதயும், அவற்ல  

விநிற ாகிக்கிப்பதற்கு றநேபமடுக்கலாம் என்பலதயும் த வுபசய்து விேங்கிக்பகாள்ளுங்கள்.  

பாடசாலலகள்  ாவும் குேிர்கால விடுமுல  ில் இருக்கும் இந்த றநேத்தில் இன்ல   பசய்தி வந்திருப்பதால், இந்தச் பசய்தி 

குழப்பத்லத ஏற்படுத்தும், உங்கேில் பலருக்கு அடுத்தகட்டப் படிமுல கள் பதாடர்பான றகள்விகள் எழலாம் என்பலத நான் 

அ ிறவன். ஜனவாி 4 திங்கள் அன்று, றநாில் கற்கும் பாடசாலலகள் பதாடர்பான றமலதிகத் தகவல்கலே வழங்குவதற்காக 

மாணவர்கள் மற்றும் குடும்பத்தவர்கலே ஆசிாி ர்கள் பதாடர்புபகாள்வதுடன், ஒப்பீட்டேவில் விலேவானதாக இருக்குபமன 

எதிர்பார்க்கப்படும் பதாலலதூேக் கற் லுக்கு மாணவர்கலே இடமாற்றும் பச ல்முல ல யும் ஆேம்பிப்பார்கள். பமய்நிகர்  

பாடசாலல ில் உள்ே மாணவர்களுக்கான கற்பித்தல் ஜனவாி 4 திங்கள் அன்று வழலமறபாலத் பதாடரும்.  

எதிர்பாோத பசய்தி ாக இது இருப்பதால், பலருக்கு இந்தச் பசய்தி சிேமத்லதக் பகாடுக்கலாம் என்பலத நான் அ ிறவன். கடந்த 9 

மாதங்கேில் பதாலலதூேக் கற் ல் பற் ி நாங்கள் நில  றவ கற் ிருக்கிற ாம், இனியும் சவால்கள் இருக்கக்கூடும் எனினும், 

முடிந்தவலே சுமூகமான ஒரு இடமாற் த்லத உறுதிப்படுத்துவதற்காக எங்கேின் மாணவர்களுக்கும் குடும்பத்தவர்களுக்கும் நாங்கள்  

ஆதேவேிப்றபாம் என்பலத உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்த நான் விரும்புகிற ன். 

 

 

உண்லமயுள்ே, 

 

 

Kathy Witherow 

Interim Director of Education (இலடக்காலக் கல்வி அதிகாாி) 


