ஏப்ரல் 14, 2020
அன்பான பபற்ற ார்கறே மற்றும் பாதுகாவலர்கறே,
பரா ன்றரா மாவட்டக் கல்விச் சபபயின் ப ாபலதூரக் கற் லில் நாங்கள் இரண்டாவது வாரத் ில்
நுபையும்றபாது, றநருக்கு றநரான கல்வி கற் லிலிருந்து ப ாபலதூரக் கற் ல் நிபலக்கு
மாறுவ ில் மாணவர்கள் மற்றும் கல்வி பயிற்றுநர்களுக்கு நாங்கள் உ வுவதுடன், உங்களுபடய
பங்காண்பமக்கும் பபாறுபமக்கும் நான் நன் ி கூ

விரும்புகின்றேன்.

முன்னர் கு ிப்பிட்டவாறு, றம 4 ஆம் ிக ி மாணவர்கள் பாடசாபலக்குத் ிரும்பமாட்டார்கள் என
மு ல்வர் Doug Ford இன்று அ ிவித் ப உங்கேில் பலர் அறனகமாகக் றகட்டிருக்கலாம்.
பாடசாபல ஆண்டு இரத்துச் பசய்யப்படுகின் து என்பது இ ன் அர்த் ம் அல்ல எனவும் எ ிர்வரும்
நாட்கேில் கல்வி அபமச்சர் றமலும் விபரங்கபே வைங்குவார் எனவும் அவர் வலியுறுத் ியிருந் ார்.
இதுபற் ி றமலும் நாங்கள் அ ியும்றபாதும் பகிர்ந்து பகாள்ே றமலும் விபரங்கள் இருக்கும்றபாதும்,
அவற்ப நாங்கள் அ ியத் ருறவாம்.
குடும்பத் ினருக்குப் பல றகள்விகள் உள்ேன என்பதும் இப்றபாது பல சவால்கபே அவர்கள்
எ ிர்பகாள்கின் னர் என்பதும் எங்களுக்குத் ப ாியும், அத்துடன் எமது பணியாோர்கள்
இயன் ேவு ஆ ரவாக இருக்க விரும்புகின் னர். இ னால், கல்வி பயிற்றுநர்கள் கூகுள்
வகுப்பப

அல்லது Brightspace றபான் பமன்பபாருள் ேம் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம்,

ப ாபலறபசி அல்லது றநரடிக் கடி ம் றபான் பல்றவறு வைிகேில் குடும்பத் ினருடன்
இபணந்துபகாள்கின் னர்.
இந் ச் பசயல்முப யூடாகக் கடந் இரண்டு வாரங்கோக நாங்கள் பணியாற் ியறபாது
மாணவர்கள், குடும்பத் ினர் மற்றும் பணியாோர்கேிடமிருந்து பபறும ிமிக்க பின்னூட்டல்கள்
எங்களுக்குக் கிபடத்துள்ேன. கிபடக்கப்பபற் ஆறலாசபனகள் மற்றும் காிசபனகள் பரந் ேவு
றவறுபடுகின் ன. இ ற்கு நாங்கள் ப ிலேிப்ப ற்கு உ வுவ ற்பகன, நாங்கள் முன்றனாக்கிச்
பசல்லும்றபாது எங்களுபடய பணியில் உ வுவ ற்பகன்று எங்கேிடம் ஐந்து
றகாட்பாடுகள்உள்ேன:
1.

ஒவ்பவாருவாினதும் ஆறராக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு முன்னுாிபம வைங்கு ல்

2.

பல்றவறு வைிகேில் கல்விபயத் ப ாடர்வ ில் கவனம் பசலுத்து ல்

3.

ஒவ்பவாருவருடனும் உ வுகபேயும் ப ாடர்பபயும் றபணு ல்

4.

அபனத்து மாணவர்கபேயும், முக்கியமாகக் குப ந் ேவு றசபவ வைங்கப்பட்டது
என் வரலாறு பகாண்டவர்கபேயும் பல்றவறு காரணங்களுக்காகத் ப ாபலதூரக்

கல்வியில் விபனத் ி னுடன் பங்குபற் முடியாமலிருக்கக்கூடியவர்கபேயும்
இபணத்துக்பகாள்ளு ல்
5.

இந் த் ப ாபலதூரத் ேத் ில், பணியாேர்களுபடய ஆற் பல
விபனத் ி னுபடய ாகக் கட்டிபயழுப்புது ல்

ப ாபலதூரத் ில் வீட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாகக் கல்விபயத் ப ாடர்வ ற்கு மாணவர்
ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு சந் ர்ப்பம் வைங்குவ ற்கு நாங்கள் உறு ிபூண்டுள்றோம் என்பப த்
யவுபசய்து அ ிந்துபகாள்ளுங்கள். இந் த் ப ாபலதூரக் கல்விச் சூைலில் இயன் வபர மிகவும்
விபனத் ி னான வைிகேில் உங்கள் பிள்பேகளுக்கு றசபவயாற்றுவ ற்காக அக்கப பசலுத்தும்
எங்கேது பணியாேர்களுக்கும் நாங்கள் ஆ ரவேிக்கின்ற ாம். எப்றபாதும்றபால, இந் ப்
பாப யில் மிக அண்மித்

கவல்கபே உங்களுக்கு நாங்கள் ப ாடர்ந்து அ ியத் ருறவாம்.

பின்வருவன பற் ிய கவல்கபேக் கீறை காண்பீர்கள்:

•

மாணவர்களுக்கான இபணயப்
பாதுகாப்பு
கருவிகள் விநிறயாகம்

•

கேப் பயணங்கள், பட்டமேிப்பு மற்றும்

•

•

•
•
•

இபணயக் கற்பகத் ேங்கள்
மாணவர் ம ிப்பீடு
மனநல வேங்கள்

ஏபனய நிகழ்வுகள்
றகள்விகள் அல்லது காிசபனகள்
ப ாடர்பாகப் பணியாேர்கபேத்
ப ாடர்புபகாள்ளு ல்

மாணவர்களுக்கான இபணயப் பாதுகாப்பு
பல மாணவர்கள் அ ிகேவு றநரத்ப இபணயத் ில் பசலவிடும் இந் றவபேயில், இபணயப்
பாதுகாப்பு வைிமுப கபே வலுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமாகும். கல்வி கற்ப ற்கும் ப ாடர்பில்
இருப்ப ற்கும் இபணயம் எமது சமூகங்களுக்குப் பல வாய்ப்புக்கபேக் பகாடுக்கின் து. எனினும்,
இது ப ின்மவய ினபர இபணயம் மூலமான அடாவடித் னம், சமூக ஊடகங்கபேத் வ ான
வைியில் பயன்படுத்து ல், அந் ரங்கப் பிரச்சிபனகள் மற்றும் பல இடர்களுக்குள்ளும்
விட்டுவிடலாம். இபணயப் பாதுகாப்பு பற் ிய உங்களுபடய குடும்பத் ினருடனான
கலந்துபரயாடல்களுக்கு உ வுவ ற்குாிய கவல்கபேக் கீறை காண்பீர்கள். நாங்கள் பபற்ற ார்/பாதுகாவலர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் கல்வி பயிற்றுநர்கள் - இபணந்து
பணியாற் ினால், இபணயவைி இடர்கேிலிருந்து எமது மாணவர்கபேப் பாதுகாப்பாக
பவத் ிருக்க உ வ முடியும்.
இற ா, பபற்ற ார்/பாதுகாவலர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான முக்கிய இபணயப் பாதுகாப்புக்
கு ிப்புகள் சில:

•

மாணவர்கள் அவர்களுபடய ப ாபலறபசி இலக்கம், முகவாி, சமூகக் காப்புறு ி இலக்கம்,
பி ந்

ிக ி, னிப்பட்ட நிைலுருவங்கள் அல்லது நி ி ப ாடர்பான கவல்கபே வயது

வந்ற ாரது அனும ியின் ி ஒருறபாதும் இபணயத் ில் பகிர்ந்துபகாள்ேக்கூடாது.
•

அவர்களுபடய னிப்பட்ட பாதுகாப்பு பற் ிக் காிசபனக்குட்படுத்தும் ஒரு பசய் ி,

•

விமர்சனம், நிைலுருவம் அல்லது றவறு எ பனயும் மாணவர்கள் இபணயத் ில் கண்டால்,
அப வயது வந் ஒருவரது கவனத் ிற்கு உடனடியாகக் பகாண்டுவரறவண்டும்; அத்துடன்
உங்களுபடய பிள்பே பயன்படுத்தும் இபணய ேங்கள், வீடிறயா விபேயாட்டுகள்
மற்றும் பயன்பாடுகள் பபாருத் மானபவ என்பப யும் பாதுகாப்பான முப யில் அபவ
பயன்படுத் ப்படுகின் ன என்பப யும் உறு ிப்படுத்தும் பபாருட்டு
பபற்ற ார்/பாதுகாவலர்கள் அவற்ப

றமல ிக கவல்களுக்கு,

அ ிந் ிருக்கவும் கண்காணிக்கவும் றவண்டும்.

யவுபசய்து TDSB Online Safety web page க்கு வருபக ாருங்கள்.

இபணயக் கற்பகத் ேங்கள் மற்றும் இபணய ே கலந்துபரயாடல்
மாணவர்கபே ப ாபலதூரத் ில் இபணக்கும் பபாருட்டு இபணயக் கற்பகத் ேங்கள் மற்றும்
இபணய ேக் கலந்துபரயாடலுக்கான ப ாிவுகபே TDSB கல்வி பயிற்றுநர்களுக்கு
வைங்குகின் து. மாணவர்கள் மற்றும் குடும்பத் ினபர அவர்கேது பசாந் அ ிவு மற்றும்
பசேகாிய நிபல அத்துடன் மாணவர்கேதும் குடும்பத் ினரதும் சூழ்நிபலகேின் அடிப்பபடயில்
எந் த் ேத்ப ப் ( ேங்கபேப்) பயன்படுத்துவது மற்றும் மாணவர்கபேயும் குடும்பத் ினபரயும்
எவ்வாறு மிகச் சி ப்பாக ஈடுபடுத் லாம் என்பது ஒவ்பவாரு கல்வி பயிற்றுநருபடய
ீர்மானமுமாகும். ப ாபலதூரக் கல்வி என்பது ஒவ்பவாரு வகுப்புக்கும் வித் ியாசமானது
என்பப யும், ஆசிாியருபடய ப ாைில்முப ம ிப்பீட்டின் அடிப்பபடயில் இருக்குபமன்பப யும்
மாணவர்களும் குடும்பத் ினரும் முக்கியமாக நிபனவில் பவத் ிருக்கறவண்டும்.
கல்வி பயிற்றுநர்கள் வீடிறயா கலந்துபரயாடல் முப பயத் ாராேமாகப் பயன்படுத் லாம்,
ஆனால் அவ்வாறு பசய்யறவண்டும் என் ற பவ இல்பல. அபனத்து மாணவர்கபேயும்
ஈடுபடுத்துவற எங்களுபடய பபாதுவான கு ிக்றகாோகும். இது பல வித் ியாசமான வைிகேிலும்
வித் ியாசமான உத் ிகள் மற்றும் இபணயக் கருவிகபேப் பயன்படுத் ியும் பசயற்படுத் ப்படும்.
மாணவர்கள் கற்பகச் பசயற்பாடுகள் மற்றும் வேங்கபே அணுகக்கூடிய ாக இருக்கின் னர்
என்பப உறு ிப்படுத்துவ ற்கும், மாணவர்களுபடய நல்வாழ்வு பற் ிக் கவனித்துக்
பகாள்வ ற்கும், மாணவர்களுக்குப் பின்னூட்டல்கபே வைங்குவ ற்பகன்று வைபமயாக
அவர்களுபடய மாணவர்கள் அபனவபரயும் ஈடுபடுத்தும் வி ிமுப ஒன்று ஆசிாியர்கள் மற்றும்
பாலர் வகுப்பின் நியமிக்கப்பட்ட ஆரம்ப இேம்பருவ கல்வி பயிற்றுநர்கேிடம் இருக்கும் என்பது
எங்களுபடய எ ிர்பார்ப்பாகும்.

குடும்பங்கேிலுள்ே விறசட கல்வித் ற பவகள் உள்ே மாணவர்கள் அல்லது ஆங்கில பமாைி
கற்பவர்கேின் னித்துவமான கற் ல் ற பவகளுக்கு ஆ ரவேிப்ப ற்கு கு ிப்பிட்ட கவனம்
ற பவப்படலாம் என்பப நாங்கள் ஏற்றுக்பகாள்கின்ற ாம். TDSB இல் இருக்கும் எமது பன்முக
கல்வி பயில்றவாருக்கு ஆ ரவு வைங்குவது எங்களுபடய முன்னுாிபமயாகும். ஒன்ரா ிறயா
அல்லது மாற்றுப் பாடத் ிட்டத்ப அணுகும் விறசட கல்வித் ற பவகள் உள்ே மாணவர்கள்
அல்லது ஆங்கில பமாைி கற்பவர்களுக்பகன IEPஇல் விபாிக்கப்பட்டிருக்கும் கு ிப்பிட்ட பலம்
மற்றும் ற பவகேின் அடிப்பபடயில் மாணவர் பசயற் ிட்டத்ப ஒவ்பவாருவருக்குபமன
அபமப்ப ற்காக ஆசிாியர்கள் மற்றும் ESL/ELL பணியாேர்கள் ஏபனய பாடசாபல
ஊைியர்களுடன் ப ாடர்ந்து ஒன் ிபணகின் னர். கல்வி கற்ப ற்கு ஆ ரவேிப்ப ற்காக வேங்கள்
மற்றும் துபணக் கருவிகபே அணுகும்பபாருட்டு விறசட கல்வி ஆ ாரவேங்கள் அல்லது ESL
ஆ ாரவேங்கள் பக்கத் ிற்கு வருபக ருமாறு குடும்பங்கபே நாங்கள் ஊக்குவிக்கின்ற ாம்.
மாணவர்களுக்கு உபகரணங்கபே விநிறயாகித் ல்
ப ாபலதூரக் கல்விபய அணுகுவ ற்காக உபகரணம் ஒன்று ற பவப்படும் மாணவர்களுக்கு
ஆ ரவு வைங்குவ ற்காக, மாணவர்களுக்கு உபகரணங்பேக் கடனாகக் பகாடுப்ப ற்கு நாங்கள்
ஒழுங்குகள் பசய்துள்றோம். பபாிய எண்ணிக்பகயிலான றகாாிக்பககள் – ஏ க்குப ய 29,000
குடும்பங்களுக்கு உபகரணங்கள் ற பவப்படுகின் ன – இப உங்கோல் கற்பபனபசய்து பார்க்க
முடியும் – ஆனால் இயன் வபர விபரவாக இந் உபகரணங்கபேத் யார்படுத் ி விநிறயாகம்
பசய்வ ற்காக எமது பணியாேர்கள் இரவு பகலாகப் பணியாற்றுகின் னர். குடும்பத் ினர் வீட்டில்
பாதுகாப்பாக இருப்பப உறு ிப்படுத்தும்பபாருட்டு அந் உபகரணங்கபே எங்களுபடய
மாணவர்களுபடய வீட்டிற்கு விநிறயாகம் பசய்வ ற்கு நாங்கள் ீர்மானித்துள்றோம்.
இந் த் ப ாிவுக்கு அ ிக றநரம் எடுக்கும், ஆனால் எங்கள் சமூகங்கேது பாதுகாப்புத் ான்
எங்களுபடய முன்னுாிபமயாகும். உங்களுபடய பிள்பேக்கு உபகரணம் ஒன்று கிபடத் ால்,
அந் க் குடும்பத் ினருக்கு ப ாைில் நுட்பப் பிரச்சிபனகள் ப ாடர்பில் நாங்கள் ஆ ரவேிப்றபாம்.
உபகரண விநிறயாகத்துடன் இந் த் கவல்கபே நாங்கள் உள்ேடக்குறவாம். உபகரணங்கேில்
ஏற்படும் பிரச்சபனகபே அ ிவிப்ப ற்காக மாணவர்கள் அவர்களுபடய ஆசிாியர்களுடனும்
ப ாடர்புபகாள்ேலாம்.
ப ாபல தூரக்கல்விக்கு ஆ ரவேிப்ப ற்காக விறசட கல்வித் ப ாபக (SEA) உபகரணத்ப
விறசட கல்வித் ற பவகள் உள்ே மாணவர்கள் அணுகுகின் னர் என்பப யும் நாங்கள்
உறு ிப்படுத் விரும்புகிற ாம். Chromebooks அல்லது கு ிப்பிடப்பட்ட அத்துடன்
விறசடமாக்கப்பட்ட உபகரணம் மாணவர்களுக்கு விநிறயாகிக்கப்படுவப
உறு ிப்படுத்துவ ற்காக குடும்பபங்களும் மாணவர்களும் விறசட கல்வி SEA அணி, OT/PT அணி
மற்றும் கவல் ப ாைில்நுட்ப அணியுடன் (IT) இபணந்து பசயற்படுவார்கள்.

மாணவர் ம ிப்பீடு
இந் த் கவல்கள் முன்னர் உங்களுடன் பகிரப்பட்டுள்ேன என்பது எனக்குத் ப ாியும், எனினும்
ப ாபலதூரக் கல்விக்கான ம ிப்பீட்டு பசயல்முப பய நீங்களும் உங்களுபடய பிள்பேயும்
புாிந்து பகாள்கின் ீர்கள் என்பது முக்கியமாகும்.
ஆரம்பநிபல மாணவர்களுக்காக, மாணவர்கள் கல்வி கற்பது பற் ிய சான்றுகபேச்
றசகாிப்ப ற்கான அணுகுமுப கபே ஆசிாியர்கள் பயன்படுத்துவதுடன் மாணவர்கேின்
முன்றனற் ம் ப ாடர்பாக ஆசிாியர்கள் அர்த் முள்ே பின்னூட்டல்கபே வைங்குவார்கள்.
ஒரு பாடத்துக்கான இறு ித் ரா ரம் வைங்கப்படும்றபாது, மூடிய காலப்பகு ியில், கல்வி கற் லில்
ஏற்பட்ட கு ிப்பிட்ட முன்றனற் த் ிற்கான சான்று ஆசிாியரால் கவனத் ிபலடுக்கப்படலாம்.
அல்லாவிட்டால், ரம்1 மு ல் ரம் 8 வபரயான மாணவர்களுக்கான ரா ரம், பாடசாபல மார்ச்
13, 2020 வபர மூடப்பட்டிருக்பகயில் அவர்கள் கல்வி கற் லில் பபற்றுக்பகாண்ட
ம ிப்பபண்கேின் அடிப்பபடயில் வைங்கப்படும். பாலர் வகுப்பு மு ல் ரம் 8 வபர அபனத்து
மாணவர்களுக்கும் ஜூன் மா முன்றனற்

அ ிக்பகப் பத் ிரம் ஒன்று வைங்கப்படும்.

ரம் 12 மாணவர்களுக்கு மட்டும், ஒன்ரா ிறயா பல்கபலக்கைக விண்ணப்ப பமயம் (OUAC)
மற்றும் ஒன்ரா ிறயா கல்லூாி விண்ணப்ப பமயத் ிற்கு (OCAS) ரச்சான்றுகபே
வைங்குவ ற்கான காலக்பகடுபவப் பூர்த் ி பசய்வ ற்காக, ஏப்ரல் 27 அேவில் இபடக்கால
ம ிப்பபண்கள் ப ிவுபசய்யப்படும். ம ிப்பபண்கள் மார்ச் 13, 2020 வபர பசய்யப்பட்ட
பாடறவபலகளுக்காக (பருவகாலப் பாடசாபலகளுக்கு, அந் பருவகாலத் ப ாடக்கத் ிலிருந்து,
அல்லது பருவகாலம் அற் பாடசாபலகளுக்கு கபடசி மாகாண முன்றனற் அ ிக்பகயிலிருந்து)
பகாடுக்கப்படும். ஆனால், மார்ச் 13 க்கு முன்னர் பகாடுக்கறவண்டிய பாடறவபலகபே
ஆசிாியர்கள் ஏற்றுக்பகாள்ேக்கூடும், அத்துடன் மாணவர்கள் ாம் கற் ப க் காட்டுவ ற்கான ஒரு
சந் ர்ப்பம் வைங்கும் பபாருட்டு, ஏப்ரல் 6க்குப் பின்னர் றமல ிக பாடறவபல ஒன்ப

அவர்கள்

பகாடுக்கக்கூடும். அவர்களுபடய மார்ச் 13 நடுத் வபண ம ிப்பபண்பண இது
றமம்படுத்துபமன் ால் மட்டும் இந் ப் பாடறவபலகள் கருத் ிபலடுக்கப்படும்.
இரண்டாம் நிபல பாடசாபல மாணவர்களுக்கு, ப ாபலதூரக் கல்வி கற்கும்றபாது ஆசிாியர்கள்
பாடறவபலகள், பசயற் ிட்டங்கள் மற்றும் கு ிப்பிட்ட றநாக்கத் ிற்கான முக்கிய பசயற்பாடுகபே
ஒதுக்குவதுடன் பின்னூட்டத்ப யும் வைங்குவார்கள்; எனினும் மாணவருபடய ம ிப்பபண்பண
இது றமம்படுத்தும் என் ால் மட்டுறம இது கருத் ிபலடுக்கப்படும். இல்பலபயனில், ஜூன் இல்
சமர்ப்பிக்கப்படும் இறு ி ம ிப்பபண்கள் மார்ச் 13, 2020 வபர பூர்த் ிபசய்யப்பட்ட றவபலபயப்
பிர ிபலிக்கும்.

ப ாபலதூரக் கல்வி கற்கும்றபாது கற் லில் ஏற்படும் இபடபவேிகபேப் பற் ி குடும்பத் ினர்
காிசபன பகாள்ேக்கூடும் என்பது எங்களுக்கு விேங்கும். பாடசாபல மூடப்படும் காலம்
முடிவபடந்து அடுத் இபலயு ிர் காலம் ப ாடங்கும்றபாது ஒவ்பவாரு மாணவரதும் கற்பகத்
ற பவகபேப் புாிந்துபகாள்ளும் பபாருட்டு நாங்கள் நன்கு ிட்டமிட்டுச் பசயற்படுவதுடன்
ற பவப்படும்றபாது பபாருத் மான இபடயீட்பட வைங்குறவாம்.
அபனத்து மாணவர்களும் இபணயம் அல்லது அச்சு வேங்கள் ஊடாக கற்பகபய
அணுகக்கூடிய ாக இருக்கறவண்டும். அடுத் சில மா ங்கேில் ம ிப்பபண் பற் ி நாங்கள்
எவ்வாறு பசயற்படுகின்ற ாம் என்பப ப் பபாறுத்து சில மாணவர்கள் ப ாடர்ந்து படிப்ப ற்கு
ஊக்கமேிக்கப்படா ிருக்கலாம், ஆனால் முடிந்தவரை மாணவர்கள் தங்கள் கற்ேலில் ஈடுபாட்டுடன்
இருக்குமாறு நாங்கள் றகட்டுக் ககாள்கிறோம். வைபமயான வகுப்பப

அபமப்பு மற்றும்

பாடசாபலச் சூைலுக்கு நாங்கள் ிரும்பக்கூடிய ாக இருக்கும்றபாது, இது மாணவர்களுக்கு
உ வும். வீட்டிலிருந்து ப ாடர்ந்து கற்ப ில் பங்குபகாள்ே முடியவில்பல என ஒரு மாணவர்
உணர்ந் ாலும் கூட, அவர்கபேப் பாடசாபலயுடன் இபணந் ிருக்குமாறும் அவர்களுபடய
ஆசிாியருடன் ப ாடர்பில் இருக்குமாறும் நாங்கள் றகட்டுக்பகாள்கின்ற ாம்.
கேப் பயணங்கள், பட்டமேிப்பு மற்றும் ஏபனய நிகழ்வுகள்
நபடபப இருக்கும் கேப் பயணங்கள், பட்டமேிப்பு விைாக்கள், பாடசாபல ஆண்டிறு ி
நிகழ்வுகள் மற்றும் பல பசயற்பாடுகள் பற் ி எங்கேிடம் பல றகள்விகள் இருந் ன. எ ிர்வரும்
வாரங்கேின் நிச்சயமற்

ன்பமபய கருத் ில்பகாண்டு, எஞ்சிய பாடசாபல ஆண்டுப் பகு ியில்

அபனத்துக் கேப் பயணங்கள் மற்றும் இரவு ங்கியிருக்கும் பயணங்கபேயும் இரத்துச்
பசய்வப ன் கடினமான முடிபவ நாங்கள் எடுக்கறவண்டியிருந் து. பட்டமேிப்பு விைாக்கள்
மற்றும் பாடசாபல ஆண்டிறு ி நிகழ்வுகள் றபான் , ஏபனய அபனத்து பசயற்பாடுகள்
ப ாடர்பாக இந் விபரங்கபே மிக விபரவில் உறு ிப்படுத்துவ ற்காக நாங்கள்
பசயற்பட்டுக்பகாண்டிருக்கின்ற ாம்.
மன நலம் மற்றும் ஆ ாரவேங்கள்
குடும்பங்களுக்கு இது ஒரு சவாலான றநரம் என்பதும் மன நலம் மற்றும் நல்வாழ்பவ,
னிபமப்படுத் ல் பா ிக்கலாம் என்பதும் எங்களுக்குப் புாிகின் து. ற பவறயற்பட்டால்,
எங்களுபடய மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு என் இபணயப் பக்கத் ிலுள்ே சுய-உ வி மற்றும்
றசபவ வைங்குநர்கள் பற் ிய பபறும ிமிக்க கவல்கபேத் யவுபசய்து அணுகுங்கள்.
எங்களுபடய சமூகங்கள் உடல் ாீ ியாகவும் உோீ ியாகவும் பாதுகாப்பாக இருப்ப ற்கு
உ வும்பபாருட்டு நாங்கள் ஒன் ாகச் பசயற்படுவது முக்கியமாகும்.

எங்கள் குடும்பங்களுக்கு நாங்கள் ஆ ரவு வைங்குறவாம்
உங்களுபடய பங்காண்பமபயயும் பபாறுபமபயயும் நான் எவ்வேவு பாராட்டுகின்ற ன்
என்பப நான் வலியுறுத் விரும்புகின்ற ன். உங்களுபடய பிள்பேயின் கல்வி மற்றும்
பரா ன்றரா மாவட்டக் கல்விச் சபபயில் உள்ே அபனத்து மாணவர்களுபடய கல்விக்கும்
ப ாடரும் உங்கள் ஆ ரவுக்கும் அர்ப்பணிப்பிற்கும் உங்களுக்கு நன் ி. இந் ப் பாப வைிறய
றமடு பள்ேங்களும் மாற் ியபமத் ல்களும் இருக்கும் என்பது எங்களுக்குத் ப ாியும், ஆனால்
ஒன் ிபணந்து நாங்கள் இந் ச் சவால்கபே பவன்றுவிடுறவாம். இப்றபாது மிகவும் முக்கியமானது
என்னபவன் ால், கடினமான இந் றநரத் ில் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத் ினரும் பாதுகாப்பாக
இருப்பற .
உங்களுக்கு ஏ ாவது றகள்விகள் இருந் ால், யவுபசய்து உங்களுபடய பிள்பேயின்
ஆசிாியருக்கு றநரடியாக மின்னஞ்சல் பசய்யுங்கள். றமல ிக உ வி ற பவப்பட்டால், யவுபசய்து
பாடசாபல அ ிபபரத் ப ாடர்பு பகாள்ளுங்கள். பாடசாபல சார்ந் றகள்விபயான்று உங்கேிடம்
இருகின் து, ஆனால் மின்னஞ்சலுக்கு அணுகல் இல்லாவிட்டால், உங்களுபடய பாடசாபலபயத்
ப ாபலறபசியில் அபைத்து ஒரு பசய் ிபய விட்டுவிடுங்கள். இயன் ேவு விபரவில் யாராவது
ஒருவர் உங்களுபடய அபைப்புக்குப் ப ில் ரத் ிரும்ப அபைப்பார். அபமப்புமுப சார்ந்
றகள்விபயான்று உங்கேிடம் இருந் ால், யவுபசய்து உங்களுபடய கண்காணிப்பாேருக்கு
மின்னஞ்சல் பசய்யுங்கள். உங்கேிடம் மின்னஞ்சலுக்கு அணுகல் இல்லாவிட்டால், யவுபசய்து
உங்களுபடய கண்காணிப்பாேரது அலுவலகத்ப ப ாபலறபசியில் அபைத்துஒரு பசய் ிபய
விட்டுவிடுங்கள். இயன் ேவு விபரவில் யாராவது ஒருவர் உங்களுபடய அபைப்புக்குப் ப ில்தைத்
ிரும்ப அபைப்பார். உங்களுபடய பாடசாபலயுடனான ப ாடர்புத் கவல்களுக்கு, யவுபசய்து
Find Your School இபணய ே பக்கத் ிற்கு வருபக ாருங்கள். எப்றபாதும்றபால, அண்மித்
கவல்களுக்காக, யவுபசய்து TDSB website க்கு வருபக ாருங்கள்.
மீண்டும், யவுபசய்து உங்கபேயும் உங்கள் குடும்பத் ினபரயும் கவனித்துக்பகாள்ளுங்கள்.
உண்பமயுள்ே,

(கல்வி அ ிகாாி)

