
 

 

 
 

ஆகஸ்ட்  21, 2020 

அன்பான பபற்ற ாறே/பாதுகாவலறே மற்றும் குடும்பத்தினறே, 

 

நன் ி என்று பணிவாகக் கூ ி நாங்கள் ஆேம்பிக்க விரும்புகின்ற ாம். பணிபுாிறவாரும் 

மாணவர்களும் பாதுகாப்பாகப் பாடசாலலக்கும் பணிக்கும் திரும்புவதற்குத் றதலவயான 

திட்டமிடல்கள் மற்றும் கல்வி அலமச்சின் அங்கீகாேங்கள் ஆகிய அலனத்தின் ஊடாகவும் நாங்கள்  

பசயற்பட்டுக்பகாண்டிருக்கும்றபாது பதாடர்ந்து நீங்கள் காட்டும் பபாறுலமக்கு உங்கள் 

ஒவ்பவாருவருக்கும் நன் ி.  இது ஒரு எளிதான அல்லது றநேடியான பசயல்முல யாக 

இருக்கவில்லல. TDSB பாடசாலலகலள நாங்கள் தி ந்து மாணவர்கலள மீண்டும் 

வேறவற்கும்றபாது எலத எதிர்பார்க்கலாம் என றமலும் அ ிவதற்கு நீங்கள் ஆவலாக இருப்பீர்கள் 

என்பது எங்களுக்குத் பதாியும். நாங்கள் முன்றனாக்கிச் பசல்லும்றபாது பதாடரும் உங்களுலடய 

புாிந்துணர்லவயும் நம்பிக்லகலயயும் நாங்கள் மனதாேப் பாோட்டுகின்ற ாம். பாதுகாப்பாகப்  

பாடசாலலக்குத் திரும்புதலல விலனத்தி னுலடயதாகத் திட்டமிடுவதற்காக நாங்கள் எங்களால் 

இயன்  அலனத்லதயும் பசய்துபகாண்டிருக்கின்ற ாம். அத்துடன் பணியாளர்கள், மாணவர்கள் 

மற்றும் குடும்பத்தினலேப் பாதுகாப்பாகவும் நலமுடனும் லவத்திருப்பதற்காக நாங்கள் மிகுந்த 

கவனத்துடன் சாத்தியமான யாவற்ல யும் பசய்துபகாண்டிருக்கின்ற ாம். 

 

பாடசாலலகளில் மாணவர் மற்றும் பணியாளர்களுலடய பாதுகாப்லப றமம்படுத்த 

உதவுவதற்பகன ஆேம்பநிலல வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களின் அளவுகலளக் குல க்கும்பபாருட்டு 

றமலதிகமாக 366 ஆசிாியர்கலளப் பணிக்கமர்த்துவதற்காக நிதியுதவி வழங்குவதில் $30 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான அங்கீகாிப்பு உள்ளடங்கலாக, பல முக்கிய முடிவுகலள 

றநற்ல யதினம் அ ங்காவலர்கள் எடுத்துள்ளனர் என்பது உங்களுக்குத் பதாியும்.  எங்களுலடய 

இேண்டாம்நிலல மற்றும் ஆேம்பநிலலக் கற்லக மாதிாிகலள எங்களுலடய பணியாளர்கள் 

இப்றபாது முடிவுபசய்துவிட்டனர், அத்துடன் பாடசாலலகலள மீண்டும் தி ப்பதற்குத் றதலவயான 

முக்கியமான திட்டமிடலுடனும் தயார்படுத்தல்களுடனும் நாங்கள் முன்றனாக்கிச் 

பசன்றுபகாண்டிருக்கின்ற ாம். 

 

தாமதமாகத் பதாடங்குதல்:  பசவ்வாய்க்கிழலம, பசப்படம்பர் 15 

பாடசாலலக்கு மீண்டும் திரும்புதலுக்குத் றதலவப்படும் றநேத்லதக் கருத்தில்பகாள்ளும்றபாது. 

பாடசாலல பதாடங்கும் முதல் நாலள (ஆேம்பநிலல, இேண்டாம்நிலல மற்றும் பமய்நிகர் 

பாடசாலல) பசவ்வாய்க்கிழலம, பசப்படம்பர் 15 ஆம் திகதிக்கு TDSB மாற் றவண்டியுள்ளது.  

அலனத்து வகுப்புகளினதும் நுலழவு மூன்று நாட்களுக்கு ஊடாக நிகழும் வலகயில் அப்றபாது 

மாற் ப்படும். இந்த றமலதிக றநேம் பாடசாலலகலள ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் ஒழுங்கான 



 

 

 
 

முல யில் தி ப்பதற்கு உதவும்.  பாடசாலல ஆேம்ப நாளுக்கு முன்னதாக றமலதிக தகவல்களும் 

கு ிப்பிட்ட விபேங்களும் உங்கள் பிள்லளயின் பாடசாலலயிலிருந்து றநேடியாக 

பபற்ற ார்/குடும்பத்தினருடன் பகிர்ந்துபகாள்ளப்படும்.  

 

முகக் கவசம்/முக மல ப்பு வழிகாட்டிகள் 

பாடசாலலகளில் ஆறோக்கியத்லதயும் பாதுகாப்லபயும் றமம்படுத்துவதற்காக, மாணவர்கள் 

மற்றும் பணியாளர்கள் அலனவரும் TDSB கட்டிடங்கள் மற்றும் பாடசாலலப் றபரூந்துகளில் முகக் 

கவசங்கள்/முக மல ப்புகள் அணியுமாறு றவண்டப்படுவர். இேண்டு வயதுக்கு றமற்பட்ட 

அலனவரும் – மருத்துவக் காேணங்களுக்காக விதிவிலக்களிக்கப்பட்டவர்கள் தவிர்ந்த  

ஏலனயவர்கள்  – தமது பசாந்த முகக் கவசங்கள்/முக மல ப்புகலள அணியறவண்டும் என்  

போ ன்றோ நகாின் ஒட்டுபமாத்தத் றதலவக்கிணங்க இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்படுகின் து. 

றதலவப்பட்டால் மாணவர்களுக்கு முகக் கவசங்கள் பாடசாலலகளில் கிலடக்கும் என் ாலும், 

தமது பசாந்த முகக்கவங்கள்/முக மல ப்புகலள அவர்கள் அணிவார்கள் என்பறத எதிர்பார்ப்பாகும். 

முக்கியமாக இளவயது மாணவர்களுக்கு, பவளிப்பு த்தில் இலடறவலளகள் இருக்கும் என்பலத 

நாங்கள்  உறுதிப்படுத்துறவாம், எனறவ மாணவர்கள் பல மணித்தியாலங்களுக்குத் பதாடர்ந்து 

ஒறேயடியாக முகக்கவசங்கலள அணிந்துபகாண்டிருக்கமாட்டார்கள்.  முகக் கவசம்/முகமல ப்புகள் 

பற் ிய றமலும் விபேங்கள் விலேவில் பவளிவரும். 

 

கற்லக மாதிாிகள்  
 

ஆேம்பநிலல  (பாலர் வகுப்பு முதல் தேம் 8  வலே) 

மாணவர்கள் (விறசட கல்வி மற்றும் முற்றுமுழுதாக பிபேஞ்சு & நீடிக்கப்பட்ட பிபேஞ்சு திட்டங்கள் 

உள்ளடங்கலாக) வாேபமான்றுக்கு 5 நாட்கள், இலடறவலள மற்றும் மதிய உணவு இலடறவலள 

உள்ளடங்கலாக, முழு நாளும், ஒரு பிாிவு/குழு அலமப்பில், பாடசாலலக்குச் சமூகமளிப்பார்கள். 

அதிகபட்சம் உடல்ாீதியாக விலகி இருப்பதற்கு உதவுவதற்காக சி ிய வகுப்பு அளவுகள் 

உள்ளடங்கலாக றமம்படுத்தப்பட்ட ஆறோக்கிய மற்றும் பாதுகாப்பு பந ிமுல கள் நலடமுல யில் 

இருக்கும். COVID-19 பதாற்று ஏற்படும் ஆபத்து அதிகமாக உள்ளபதன போ ன்றோ பபாதுச் 

சுகாதாேத் தேவுகள் இனம்காணும் போ ன்றோ சமூகங்களில் அலமந்துள்ள ஆேம்பநிலலப் 

பாடசாலலகள் ஏலனய ஆேம்பநிலலப் பாடசாலலகலளவிட வகுப்புக்களில் குல ந்தளவு 

மாணவர்கலளக் பகாண்டிருக்கும்.  ஆேம்பநிலல வகுப்பு அளவுகள் பற் ிய முக்கிய தகவல்கள் 

உள்ளடங்கலாக, றமலதிக தகவல்களுக்கு எங்களுலடய வலலத்தளத்லதப் பார்லவயிடுங்கள். 

 

 

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary


 

 

 
 

 

இேண்டாம்நிலல (தேம் 9 முதல் 12 வலே) 

மாணவர்கள்  (விறசட கல்வி மற்றும் முற்றுமுழுதாக பிபேஞ்சு & நீடிக்கப்பட்ட பிபேஞ்சு திட்டங்கள் 

உள்ளடங்கலாக) அதிகபட்சம் உடல்ாீதியாக விலகி இருப்பதற்கு உதவுவதற்காக சி ிய வகுப்பு 

அளவுகள் உள்ளடங்கலாக அமுலில் இருக்கும் றமம்படுத்தப்பட்ட சுகாதாே நலடமுல களுடன், 

ஒன்று விட்டு ஒரு நாலளக்கு வகுப்புக் கற்லக மற்றும் ஏக காலத்தில்  (றநேடியாக, இலணயக் 

கற்லக) அத்துடன் ஏக காலத்தில் இல்லாமல் (சுயமாகச் பசயற்படல்) தினசாி கற் ல் அவர்களுக்கு 

இருக்கும். றமலதிக தகவல்களுக்கு, தயவுபசய்து இந்த வலலதளத்லதப் பார்லவயிடவும். 

 

பமய்நிகர் பாடசாலல (பாலர்வகுப்பு முதல் தேம் 12 வலே) 

தங்களுலடய பிள்லள வீட்டிலிருந்து கற்பலத விரும்பும் பபற்ற ார் பதாலலதூேக் கற்லக 

முல லயத் றதர்ந்பதடுக்கலாம். றமலதிக தகவல்களுக்கு, தயவுபசய்து ஆேம்பநிலல மற்றும் 

இேண்டாம்நிலல வலலத்தளங்கலளப் பார்லவயிடவும். 

 

பாடசாலலயில் றநாில் அல்லது பமய்நிகர் கற்லகக்கான பதிவு  

எந்த மாணவர்கள் பசப்படம்பர் மாதத்தில் பாடசாலலக்குச் சமூகமளிக்கத் திட்டமிட்டார்கள் 

எனவும் எந்த மாணவர்கள் முழுலமயான பதாலலதூே (வீட்டிலிருந்து)  கற்லக முல யில் 

பங்குபற் த் திட்டமிட்டனர் எனவும் அ ிவதற்கு இந்த மாத முற்பகுதியில் முன்பதிவு பசயல் முல  

ஒன்ல  நாங்கள் ஆேம்பித்திருந்றதாம் என்பது உங்களுக்குத் பதாியும். அந்த றநேம் முதல், கற்லக 

மாதிாிகளில் பல மாற் ங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதுடன் இந்தத் தீர்மானத்லத எடுப்பதற்கு பபற்ற ாருக்கு 

உதவும்பபாருட்டு றமலதிக தகவல்கள் கிலடக்கின் ன.  ஆகறவ, அடுத்தபுதன்கிழலம, 

பபற்ற ார்/பாதுகாவலலே ஒரு இறுதி முடிவு எடுக்குமாறும் அவர்களுலடய பிள்லளகள்  

பாடசாலலக்குச் சமூகமளிக்குமளிப்பதற்குப் பதிவு பசய்யுமாறு அல்லது பமய்நிகர் பாடசாலல 

ஊடாக பதாலலதூேக் கற்லகலயத் பதாிவுபசய்யுமாறு மின்னஞ்சல் மூலம் TDSB 

றகட்டுக்பகாள்ளும். ஒவ்பவாரு மாணவருக்கும் இலணயப் பதிவுப் படிவத்திற்கான தனிப்பட்ட 

இலணப்பபான்ல  அந்த மின்னஞ்சல் உள்ளடக்கும்.  ஒன்றுக்கு றமற்பட்ட பிள்லளகள் இருக்கும் 

பபற்ற ார்/பாதுகாவலருக்கு ஒவ்பவாரு பிள்லளக்கும் ஒரு மின்னஞ்சல் கிலடக்கும், அத்துடன் 

ஒவ்பவாரு பிள்லளக்கும் தனித்தனியான பதிலவப் பூர்த்திபசய்யுமாறு றவண்டப்படுவார்கள். 

இலணயப் பதிவு இருபது வித்தியாசமான பமாழிகளில் கிலடக்கப்பபறும்.  

 

அலனத்துப் பபற்ற ார்/பாதுகாவலரும் இந்த இலணயப் பதிலவப் பூர்த்திபசய்வது  மிகவும் 

முக்கியமாகும், கடந்த வாேம் முன்பதிவுத் பதாலலறபசி அலழப்பிற்கு ஏற்கனறவ 

பதிலளித்திருந்தவர்களும் கூட இலதச் பசய்யறவண்டும்.  றகாப்பில் மின்னஞ்சல் முகவாி ஒன்று 

இல்லாத அல்லது இலணயப் பதிலவப் பூர்த்தி பசய்யாத பபற்ற ார்/பாதுகாவலருக்கு மாத்திேம் 

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary


 

 

 
 

தமது பதாிலவச் பசய்யுமாறு றகட்கும் பதிவுக்கான பதாலலறபசி அலழப்பு ஒன்று 

கிலடக்கப்பபறும். றமலதிக தகவல்களுக்கும்  பதிவுக்கான றவறுபட்ட பதாிவுகள் பற் ி 

அ ிவதற்கும் TDSB வலலத்தளத்லதப் பார்லவயிடுமாறு அலனத்துப் 

பபற்ற ாலேயும்/பாதுகாவலலேயும் நாங்கள் ஊக்குவிக்கின்ற ாம்.  

 

புதன்கிழலம, ஆகஸ்ட் 26: அலனத்துப் பபற்ற ார்/பாதுகாவலருக்கும் மின்னஞ்சல் 

அனுப்பப்படுவதுடன் பதிவுபசய்தல் ஆேம்பமாகும்  

சனிக்கிழலம, ஆகஸ்ட் 29: பதிவுபசய்தல் முடிவலடயும்  

 

அடுத்த படிமுல கள்  

எதிர்வரும் நாட்களில், நாங்கள் குடும்பத்தினருக்குத் பதாடர்ந்து அ ிவிப்பதுடன் அண்மித்த 

தகவல்கலளயும் வழங்குறவாம்.  பணியாளர்கலளயும் மாணவர்கலளயும் வேறவற்பதற்கு நாங்கள் 

பாடசாலலகலளத் தயார்படுத்திக்பகாண்டிருக்கின்ற ாம். முதலாவது படிமுல யாக, பசயல்திட்டம் 

மற்றும் பசயற்பாட்டு வழிக்காட்டல்கள் தற்றபாது முடிவுபசய்யப்பட்டுக்பகாண்டிருப்பதுடன் அலவ 

அடுத்தவாேம் அதிபர்கள்/உப அதிபர்கள் மற்றும் பாடசாலல பணியாளர்களுடன்  

பகிர்ந்துபகாள்ளப்படும்.  பணியாளர்களும் மாணவர்களும் பாடசாலலக்குப் பாதுகாப்பாகத் 

திரும்பும்பபாருட்டு, பாடசாலல வசதிகளில் பல பாிசீலிப்புகளும் மாற் ங்களும் 

பசய்யறவண்டியுள்ளன, அத்துடன் இந்தத் றதலவகள் பற் ி அ ிந்துபகாள்வதற்கும் மாணவர்கள் 

பாடசாலலக்குத் திரும்புவதற்கு முன்னர் அவற்ல  அமுல்படுத்தத் பதாடங்குவதற்கும் பாடசாலலப் 

பணியாளர்களுக்கு றநேம் றதலவப்படுகின் து.  பாடசாலலகளுக்கான எங்களுலடய சுகாதாே 

மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டல்கள் பற் ி றமலும் அ ிந்துபகாள்வதற்கு எங்களுலடய 

வலலத்தளத்லதப் பார்லவயிடுங்கள்.  

 

இந்த முக்கிமான பணி பதாடரும் இவ்றவலளயில், உங்கலளத் பதாடர்ந்து பபாறுலம றபணுமாறு 

றவண்டுகின்ற ாம்.  பசப்படம்பர் மாதத்திற்காக திட்டமிடுவதற்கு இடமளிக்கும் தகவல்கள் மற்றும் 

விவேங்களுக்காக ஆசிாியர்கள் மற்றும் பாடசாலலப் பணியாளர்களும் கூட  ஆவலுடன் 

காத்திருக்கின் னர் என்பலதத் தயவுபசய்து நிலனவில் லவத்திருங்கள்.  கு ித்த பாடசாலல மற்றும்  

வகுப்புக்கான திட்டங்கலளத் தயார் பசய்யவும் முடிவு பசய்யவும் சற்று றநேம் எடுக்கும்.  

இயன் ளவு விலேவில் பாடசாலல அதிபர்கள் குடும்பத்தினருடன் கு ித்த பாடசாலல பதாடர்பான 

தகவல்கலள றநேடியாகப் பகிர்ந்து பகாள்ளத் பதாடங்குவார்கள் என்பலதத் தயவுபசய்து 

அ ிந்துபகாள்ளுங்கள்.உங்களிடம் பல றகள்விகளும் காிசலனகளும் இருக்குபமன்பலத நாங்கள் 

அ ிறவாம்.  றமலும், றதலவயான தகவல்கலள வழங்குவதற்கும் அலவ பற் ி உங்களுக்குத் 

பதாடர்ந்து அ ியத்தேவும் பணியாளர்கள் தங்களால் இயன் வலே பதாடர்ந்து தி ம்படச் 

பசயலாற்றுவார்கள்.  

https://www.tdsb.on.ca/Registration
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Health-and-Safety
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Health-and-Safety


 

 

 
 

 

நாங்கள் இதில் ஒன் ிலணந்து இருப்பதுடன் பணியாளர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் 

குடும்பத்தினாின் ஆறோக்கியத்லதயும் பாதுகாப்லபயும் உறுதிப்படுத்தும் ஒரு பபாது இலக்லக 

நாங்கள் அலனவரும் பகிர்ந்துபகாள்கின்ற ாம். பாடசாலலக்கு மீண்டும் திரும்புதல் 

ஒவ்பவாருவருக்கும் இயன் வலே இலகுவாக இருக்கறவண்டுபமன நாங்கள் விரும்புவதுடன் இது 

நில றவறுவதற்கு நாங்கள் பதாடர்ந்து ஒன் ிலணந்து பணிபுாியறவண்டும்.  

 

உண்லமயுள்ள, 

 

                                                   

 

Carlene Jackson           Alexander Brown 

Director of Education (கல்வி அதிகாாி)        Chair (தலலவர்) 

 


