
 

 

 
 

மே 19, 2020 

அன்பான பபற்ம ார்கமே/பாதுகாவலர்கமே, 

  

ப ா ன்ம ா ோவட்ட கல்விச் சபபயிலுள்ே பாடசாபலகள் உள்ேடங்கலாக அ சினால் நிதி 

வழங்கப்படும் ஒன் ா ிமயாவிலுள்ே அபனத்துப் பாடசாபலகளும் ேீதேிருக்கும் 2019-2020 கல்வி 

ஆண்டு வப யும் மூடப்படும் எனவும் ஜூன் ோத இறுதி வப  பதாபலதூ க் கல்வி பதாடருபேனவும் 

ஒன் ா ிமயா அ சாங்கம் இன்று அ ிவித்துள்ேது. இந்த மூடுதல் நீடிப்பு பற் ிய பசய்தி சிலருக்குச் 

சவாலானதாக இருக்கும் என்பது எங்களுக்குத் பதாியும். ஆனால் ோணவர்கள், பணியாேர்கள் ேற்றும் 

பாடசாபலச் சமூகத்தின து பாதுகாப்பபக் கருதிமய இந்தத் தீர்ோனம் எடுக்கப்பட்டது.   

 

விாிவாக்கப்பட்ட மகாபடகாலக் கல்வி கற் ல் திட்டபோன்றும் இந்த அ சாங்கத்தினால் 

அ ிவிக்கப்பட்டது. மகாபடகாலக் கல்வி கற் ல் திட்டங்கள் ஜூபல ேற்றும் ஆகஸ்ட் ோதங்கேில் 

நபடபபறும், அத்துடன் மகாபடகாலப் பாடசாபல, பாடபந ி த முயர்த்தல், ேற்றும் பாதிப்புக்குள்ோகக் 

கூடிய ோணவர்கள், விமசட கல்வித் மதபவகள் அல்லது ேனநல மதபவகள் உள்ே ோணவர்கள், 

பூர்வீகக்குடி ோணவர்கள் ஆகிமயாருக்கான இலக்குத் திட்டங்கள் உள்ேடங்கலாக, ோணவர்களுக்கான 

புதிய ேற்றும் ஏற்கனமவ நபடமுப யிலுள்ே ேதிப்பபண்ணுடன் கூடிய ேற்றும் ேதிப்பபண் அற்  கற்பக 

ஆத வுகபே அபவ உள்ேடக்கும்.  பதாபலதூ க் கல்வி கற்பித்தல் ேற்றும் கல்வி கற் ல் ஊடாக 

மகாபடகாலக் கல்வி கற்பகபய வழங்குவதற்கான திட்டத்பத கல்வி அபேச்சு கல்விச் சபபகேிடம் 

மகட்கின் து. ஆனால், இந்தக் மகாபடகாலத்தின்மபாது அவச  நடவடிக்பககள் தேர்த்தப்பட்டால் 

அல்லது நீக்கப்பட்டால் மநருக்கு மநர் கல்வி புகட்டலும் கல்வி கற் லும் சாத்தியப்படலாம். இன்ப ய 

அ ிவிப்புடன்,  TDSB தனது மகாபடகாலக் கல்வி கற் ல் திட்டத்பதத் தற்மபாது முடிவு பசய்வதுடன் 

அபவ பற் ி விப வில் பகிர்ந்து பகாள்ளும். 

 

எங்களுபடய ோகாணத்பத ேீண்டும் தி ப்பதற்கான கட்டபேப்பின்  கட்டம் 2 க்கு இந்த ோகாணம் 

நிபலோறும்மபாது,  TDSB பாடசாபலகேில் அபேந்துள்ே பிள்பேப் ப ாோிப்பு நிபலயங்கபேப் 

படிப்படியாக ேீண்டும் தி த்தல் ஆ ம்பிக்கப்படுபேன எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன்,  அது பபாதுச் சுகாதா  

அதிகாாிகளுபடய சி ந்த அ ிவுப யின் அடிப்பபடயில் அபேவதுடன் கடுபேயான பாதுகாப்பு 

பந ிமுப கபேயும் உள்ேடக்கும். TDSB இன் நீடிக்கப்பட்ட பகல் மந க் மகாபடகால முகாம்கபேப் 

பபாறுத்தவப , முக்கிய பபாதுச் சுகாதா  கு ிகாட்டிகள் பதாடர்ந்து முன்மனற் ேபடயும் என்  

அனுோனத்தில், கடுபேயான ஆம ாக்கிய ேற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டல்களுடன் இந்த வருடம் ஜூபல 

ேற்றும் ஆகஸ்ட் ோதங்கேில் அபவ அனுேதிக்கப்படலாம் என்று கல்வி அபேச்சு கூறுகி து. 

 

எங்கேது பாடசாபலகேில் இருக்கும் தனிப்பட்ட உடபேகபே எடுப்பதற்குச் சில ோணவர்களும் 

குடும்பத்தினரும் ஆவலுடன் இருக்கின் னர் என்பது எங்களுக்குத் பதாியும். இது எவ்வாறு பாதுகாப்பாகச் 

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/health-and-safety-top-priority-as-schools-remain-closed.html
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario-stages


 

 

 
 

பசய்யப்படலாம் என்பது பற் ிய திட்டங்கள் மேற்பகாள்ேப்படுகின் ன என்பபதத் தயவுபசய்து 

உறுதியாகத் பதாிந்து பகாள்ளுங்கள். அடுத்த படிமுப கள் பதாடர்பாக ப ா ன்ம ா பபாதுச் 

சுகாதா த்துடன் நாங்கள் இபணந்து பணியாற்றுகின்ம ாம், அத்துடன் இந்தத் திட்டம் முடிவு 

பசய்யப்பட்டவுடன் அபத நாங்கள் பகிர்ந்துபகாள்மவாம்.  

 

கிட்டத்தட்ட 40,000 மபர் தேது எண்ணங்கபேப் பகிர்ந்து பகாள்வதற்காக இபணயக் கலந்துப யாடல் 

ஒன் ில் இபணந்து பகாண்ட, எங்களுபடய சேீபத்திய பபற்ம ார்/பாதுகாவலர் ஆய்வில் நீங்கள் 

வழங்கிய உங்களுபடய உள்ேீட்டிற்கு நான் ேீண்டும் நன் ி கூ  விரும்புகின்ம ன். கற் ல் எப்படி 

இருக்கும் என்பது பற் ிய எதிர்பார்ப்புகள் பபாிதாக ோறுபடலாம், ஆனால் ஆசிாியர்களுடனும் சக 

ோணவர்களுடனுோன ஈடாட்டத்பதயும் அதனால் ஏற்படும் பதாடர்பபயும் ஈடுபாட்படயும் ோணவர்கள் 

விரும்புகின் னர் என்பமத நாங்கள் மகள்வியுற்  பபாதுவான கருப்பபாருோகும். வழபேயான வகுப்பப  

மபான்ம , ஊடாடல் என்பது பல்மவறு வழிகேில் நிகழ்கின் து, அத்துடன் ோணவர்கேின் கல்வி கற் ல், 

ஈடுபாடு ேற்றும் நல்வாழ்வு ஆகியவற்றுக்கு ஆத வேிப்பதற்காக நாங்கள் பதாடர்ந்தும் 

பணியாேர்களுடனும் பங்காேிகளுடனும் இபணந்து பணியாற்றுகின்ம ாம். 

 

இறுதியாக, பாடசாபலக்கு ோணவர்கள் ேீண்டும் எப்மபாது பசல்வார்கள் என்றும், அப்படிச் 

பசல்லும்மபாது நிபலபே எப்படியாக இருக்கப்மபாகி து என்றும் உங்கேில் பலர் ஆச்சாியப்படுவதில் 

சந்மதகேில்பல. பசப்ப ம்பர் ோதம் பாடசாபலகபே ஆ ம்பிப்பது பற் ிய ஒரு திட்டத்பத பிந்திய ஒரு 

திகதியில் அ ிவிப்பதாகவும், ஒவ்பவாருவப யும் பாதுகாப்பாகவும் ஆம ாக்கியோகவும் 

பவத்திருப்பதற்காக வகுப்பப களுக்கும் பாடசாபல நாட்கேின் ஒழுங்குமுப களுக்கும் மதபவயான 

ோற் ங்கள் பசய்யப்படும் எனவும் அ சாங்கம் கூ ியுள்ேது. 

 

 

உண்பேயுள்ே, 

  

 

 

John Malloy 

Director of Education 

(கல்வி அதிகாாி) 


