ஜூன் 19, 2020

அன்புள்ள பெற்ற ோரே மற்றும் ெோதுகோவலரே,
பெப்ரேம்ெர் மோதம் பாடசாலைக்குத் திரும்பிச்ரசல்வதற்கோன ஒன்ரோ ிற ோ அரெோங்கத்தின் வழிகோட்டுதல்கலை
(Government of Ontario’s guidelines) மாகாண முதல்வரும் கல்வி அமமச்ெரும் இன்று அ ிவித்திருக்கிறார்கள்.
அந்த றேரத்தின் ரபாதுச் சுகாதாே ேிமலமமகலைப் பெோறுத்திருக்கக்கூடிய ெோத்தி மோன மூன்று
நிலைலமகளுக்குத் தயாோக இருக்குமாறு ஒன்ரோ ிற ோ முழுவதிலும் உள்ள பாடசாலைச் சலபகைிடம்
றகட்கப்ெட்டிருக்கிறது:
•

றமம்ெடுத்தப்பட்ட பெோதுச் சுகோதோர பே ிமும களுடனான சாதாேணமான பாடசாலை நாளுக்குாிய
நலடமுலறகள்: விதிமும கமளப் ெிரதிெலிக்கும் வலகயிைான மோணவர் எண்ணிக்லகலயக் ரகாண்ட
வகுப்புகளுக்குத் தினமும் மோணவர்கள் பெல்லல்.

•

மாற்றியலமக்கப்பட்ட பாடசாலை நாளுக்குாிய நலடமுலறகள்: உடல்ோீதி ோன தூரம், மாணவர்
குழுக்கள் என்பவற்லற அனுமதிக்கும் வமக ிைான மாற்றியலமக்கப்பட்ட கற்பித்தல் மோதிோி ஒன்று
பெோதுச் சுகோதோரப் பிாிவின் ஆறலோெமன ின் அடிப்ெமட ில் வடிவமமக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்த
மோதிோி ின்கீழ், குறித்தரவாரு றேரத்தில் வழக்கமோன வகுப்ெம ரயான்றில் இருக்கும் மோணவர்களின்
எண்ணிக்லகலய 15 ஆக வலேயறுக்கும்படியும், பாடசாலை ேோைின்ரபாது முடிந்தவமரக்கும் வகுப்புத்
றதோழர்களுடனும், ஒரு ஆெிோி ருடனும் மட்டும் மோணவர்கள் ரதாடர்பில் இருப்பதற்கு
அனுமதிக்கும்வலகயில் றேரசூசிலகலய மாற்றியலமக்கும்படியும் பாடசாலைச் சலபகைிடம்
றகட்கப்ெட்டுள்ைது. குறித்தரதாரு றேரத்தில் வகுப்ெின் ஒரு ெகுதியினருக்கு மட்டும் கற்பிக்கும் இந்த
மோதிோியின் றேரசூசிலக மோற்று ேோட்கள் அல்லது மோற்று வோரங்கலைக் ரகாண்டதாகவிருக்கும்.

•

வீட்டில் கற் ல்: பாடசாலைகள் ரதாடர்ந்தும் மூடப்பட்டிருக்க ரவண்டியிருந்தால் அல்லது ெில
பெற்ற ோர்கள் அவர்கைின் பிள்லைம
ரதாிவுபெய்தோல், பதோமலதூரக் கல்விம

மீண்டும் பாடசாலைக்கு அனுப்பாமலிருப்பலதத்
வழங்குவதற்குப் பாடசாலைச் சலபகள் த ோரோக

இருக்கறவண்டும். ஒரே றேரத்தில் அவர்களுலடய ஆெிோி ருடன் மோணவர்கள் கிேமமான முலறயில்
றேரடித் பதோடர்மெக் பகோண்டிருப்ெதற்கோன கும ந்தெட்ெ எதிர்ெோர்ப்புகமள ஏற்படுத்தலை
உள்ைடக்கிய பதோமலதூரக் கல்வி இலணயத்தில் முடிந்தவலேக்கும் வழங்கப்ெட றவண்டும், இது,
ஒத்திமெவோன கற் ல் என்றும் அமழக்கப்ெடுகி து. முழு வகுப்புாீதியான அல்ைது சிறிய

குழுக்கள்ாீதியான, மற்றும்/அல்லது ஒருவருக்பகோருவர்ாீதியான கற்பித்தலின் ஒரு ெகுதி ோக
ஒத்திமெவோன கற் ல் அலமயலோம்.
கடந்த ெல வோரங்களோக, TDSB இந்தச் ெோத்தி க்கூறுகள் அமனத்மதயும் ஆரோய்ந்து திட்டமிட்டுக்
ரகாண்டிருந்தது, இன்ம

அ ிவிப்ெின் அடிப்ெமட ில், திட்டங்கள் பற்றிய தீர்மானரமடுத்தலை ரநாக்கி அது

இனிச் பெ ல்ெடும். எங்களுலடய திட்டங்களுக்கு றமலும் உதவிரசய்வதற்கும், அலவ பற்றி அறிந்திருப்பதற்கும்,
இலணயக் கருத்தாய்வுகலைப் பூர்த்திரசய்வதன் மூைம் பெப்டம்ெர் மோதத்திற்கோன திட்டமிடல் பற்றிய அவர்கைது
எண்ணங்கமள ெகிர்ந்துபகோள்ளும்படி பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர்கள், பணியாைர்கள் மற்றும் மோணவர்கலை TDSB
றகட்டுக்பகோள்கி து. பெப்ரேம்ெர் மோதத்திற்கோன திட்டங்கமள ேோங்கள் தீர்மோனிக்கும்றெோது, TDSB இன்
ெணிகமள வழிேடத்துவதற்கு முக்கி மோன இந்தப் பின்னூட்டல் உதவியாக இருக்கும்.
பெற்ற ோர்/பாதுகாவைர்களுக்கான கருத்தாய்லவ அணுகுவதற்குத் தயவுரசய்து இங்ரக அழுத்துங்கள், தரம் 7
முதல் 12 வலேயான மோணவர்களுக்கான கருத்தாய்லவ அணுகுவதற்குத் தயவுரசய்து இங்ரக அழுத்துங்கள்.
அவர்கைது திட்டங்கமள ஆகஸ்ட் 4, 2020 அைவில் கல்வி அமமச்சுக்குச் ெமர்ப்ெிக்கும்படி பாடசாலைச்
சலபகைிடம் றகட்கப்ெட்டுள்ளது, திட்டங்கள் அங்கீகாிக்கப்பட்டவுடன், பாடசாலைகள் ஆேம்பிப்பதற்கு
முன்பாகரவ, பாடசாலைச் ெமூகங்களுடன் அவற்லறப் ெகிர்ந்து பகோள்வதற்கு TDSB உறுதிபூண்டுள்ளது.
பெப்ரேம்ெர் மோதம் பாடசாலைக்குத் திரும்பிச்ரசல்லும்றெோது எவற்லற எதிர்ெோர்க்கைாம் என்ெலத அமனத்து
மோணவர்களும் குடும்ெத்தினரும் ேன்கு அறிந்திருப்ெமதயும், அதற்கு அவர்கள் தயாோக இருப்பலதயும்
உறுதிப்படுத்த நாங்கள் விரும்புகிற ோம்.
எப்றெோதும் றெோல, ரமைதிக தகவல்கள் கிமடக்கும்றெோது அவற்லற உங்களுக்கு ேோங்கள் ரதாடர்ந்தும்
அறிவிப்றெோம்.
உண்லமயுள்ை,

John Malloy
Director of Education (கல்வி அதிகாாி)

