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TDSBஇன் பெய்நிகர் இரண்டரம்நிலைப் 

ெரடசரலைக் குடும்ெத்தவர்களுக்கரன 

பசய்திெடல்  

பதரடர்ந்து  நரம் அலனவரும் சவரைரன 

இந்தக் கரைகட்டத்தில் ெயணித்துக் 

பகரண்டிருக்கும் வவலையில், குடும்ெ 

தினத்துடன் கூடிய வரர இறுதி நரட்கலை 

ெகிழ்வுடன் கைிக்கவும் சற்று  

ஓய்பவடுக்கவும் ஒன்றரக இனிவத 

இருக்கவும் ஒவ்பவரருவருக்கும் ஒரு 

சந்தர்ப்ெம் கிலடத்திருக்கும் என நரங்கள் 

நம்புகின்வறரம்.   

3ம் கரைரண்டுத் தவலண தற்வெரது 

நலடபெற்று வருவதுடன் ஏப்ரல் 22 ம் திகதி 

முடிவலடயும். 4ம் கரைரண்டுத் தவலண 

ஏப்ரல் 23 ம் திகதி ஆரம்ெெரகி ஜூன் 28 ம் 

திகதி முடிவலடயும். 

பெய்நிகர் இரண்டரம்நிலைப் ெரடசரலை 

ெரணவர்களும் ெணியரைர்களும் பதரடர்ந்து 

சிறப்ெரகச்  பசயற்ெட்டு வருகின்றனர், 

அத்துடன் ஒவ்பவரரு ெரதமும் கடந்து 

பசல்லும்வெரது, வகுப்ெலறகைில் 

கற்றலுக்கரன புதிய ெற்றும் ஆக்கபூர்வெரன 

கற்றல் பசயற்ெரடுகள் இடம்பெறுவலத 

நரங்கள் வகள்விப்ெடுகின்வறரம்.   

வெைதிக தகவல்கள் ெற்றும் அண்ெித்த 

தகவல்களுக்குத்  தயவுபசய்து  

ெரர்லவயிடுங்கள்: 

www.tdsb.on.ca/virtualschool  

அத்துடன், ெின்பதரடருங்கள் Twitter 

@tdsbvs. 

COVIDஐ செரைித்தல் 

உைகைரவிய இந்த வநரய்த் பதரற்றுப் 

ெரவலின்வெரது ெனநை ஆவரரக்கியம் 

ெற்றும் உடல்நைத்திற்கு உதவுவதற்கரன  

செரைிக்கும் உத்திகள் ெற்றி அறிவதற்கும் 

அலவ ெற்றி உலரயரடுவதற்குபென  

பெற்வறரரும் ெரரெரிப்பு வழங்குெவர்களும்  

பெப்ரவரி 11 அன்று TDSB ெனநை 

ஆவரரக்கிய நிபுணர்களுடன் 

இலணந்தனர். இந்த வநரடி நிகழ்லவத் 

தவறவிட்வடரர்,  இலணய ஒைிெரப்புப் 

ெதிவு ஒன்லற  இங்வக ெரர்க்கவும். 

 
முன்ெதிவின்றி பெய்நிகர் 

நிகழ்சிகளுக்கு எங்களுடன் 

இலணயுங்கள்! 

TDSB பதரழில்சரர் ஆதரவுச் 

வசலவகைிலுள்ை ெணியரைருடன் 

வநரடியரக இலணயுங்கள்.  உங்களுலடய 

ெிள்லையின் அல்ைது ெதின்ெவயதுப் 

ெிள்லையின் ெனநைம் ெற்றும் 

நல்வரழ்வுக்கு எவ்வரறு ஆதரவு 

வழங்கைரம் என்ெது ெற்றிய வகள்விகள் 

வகட்ெதுடன் அவற்றுக்கரன ெதில்கலைப் 

பெற்றுக்பகரள்ளுங்கள். 

 

 பசவ்வரய்க்கிழலெகைில்  கரலை 10:00 - 11:00    

 வியரழக்கிழலெகைில் இரவு 7:00 - 8:00  

 ெரணவர்கள் ெற்றும் 

பெற்வறரர்/ெரரெரிப்பு 

வழங்குநர்களுக்கு புதிய 

குடிவரவரைர்களுக்கரன ஆதரவுகள்  

ெரடசரலைகைிலுள்ை குடியெர்வு 

ெணியரைர்கள் (SWIS), SEPT எனவும் 

அலழக்கப்ெடுெவர்கள், புதிதரக வந்துள்ை 

குடும்ெங்களுக்கும் ெரடசரலையின் satellite  

ெற்றும் வரவவற்பு லெயங்கைிலுள்ை 

ெரணவர்களுக்கும் குடியெர்வுச் வசலவகலை 

வழங்குகின்றனர். ெங்வகற்ெரைர்கள் கல்வி 

முலறலய விைங்கிபகரண்டு பவற்றிகரெரக 

நிலைெரறுவதற்கும் குடியெர்வு 

பசயல்முலறலய துரிதப்ெடுத்துவதற்கும் 

உதவும் தனிப்ெட்ட/குடும்ெ வசலவகலை 

அல்ைது குழு பசயல்திட்டங்கலை குடியெர்வு 

ெணியரைர்கள் வழங்குகின்றனர்.   

குடியெர்வு ஆதரவுகளுக்கு, தயவுபசய்து 

ெரர்லவயிடுங்கள்: 

www.tdsb.on.ca/New-to-
Canada/Settlement-Workers. 
 

ெரர்ச் விடுமுலற திகதிகைில் ெரற்றம்  
 

பெரதுச் சுகரதரர அதிகரரிகைின் 

ஆவைரசலனயின்வெரில், சமூகத்தில் COVID-

19 ெரவுதலைத் குலறப்ெதற்கு 

உதவும்பெரருட்டு ெரர்ச் விடுமுலறலய 

கல்வி அலெச்சு தரெதப்ெடுத்தியுள்ைது. 

இந்த விடுமுலற ஏப்ரல் 12 – 16, 2021 ஆக 

இருக்கும். 

சுய வசலவ கடவுச்பசரல் 

ெீைலெப்பு      

பெப்ரவரி 17, புதன்கிழலெ அன்று, 

பெய்நிகர் ெரடசரலைப் ெணியரைர்களும் 

ெரணவர்களும் தெது பசரந்த TDSB கடவுச் 

பசரல்லைத் துரிதெரகவும் இைகுவரகவும் 

ெீைலெக்க உதவும் பெரருட்டு ஒரு புதிய 

சுய வசலவ கடவுச்பசரல் ெீைலெப்புக்  
கருவிலய தகவல் பதரழில்நுட்ெப் ெிரிவு 

(IT) ஆரம்ெித்து லவத்தது.  

இந்தப் புதிய முயற்சி ஆரம்ெிக்கப்ெட்டு 3 

நரட்களுக்குள், 96%க்கும் வெற்ெட்ட 

ெணியரைர்களும் ெரணவர்களும் இந்த சுய 

வசலவ கடவுச்பசரல் ெீைலெப்புக் 

கருவிக்கரகப் ெதிவுபசய்துள்ைனரர்.  

நல்ை பசய்தி என்னபவன்றரல்,  

கிட்டத்தட்ட அலனத்து பெய்நிகர் 

இரண்டரம்நிலைப் ெரடசரலை (VSS)  

ெணியரைர்களும் ெரணவர்களும் 

தற்வெரது,  Brightspace, Zoom, myINFO 

ஆகிய எதுவரக இருந்தரலும், தெது பசரந்த 

கடவுச்பசரல்லை  உட்பசல்லும் (login) 

இடத்திவைவய ெீைலெக்கக் கூடியதரக 

இருக்கும்.  ெணியரைர்/பதரழில்நுட்ெ (IT) 

இலடயீடு வதலவயில்லை.

http://www.tdsb.on.ca/virtualschool
https://www.tdsb.on.ca/stream/archives/2021/liveWebcastCopingC19.html
https://www.tdsb.on.ca/stream/archives/2021/liveWebcastCopingC19.html
https://tdsb-ca.zoom.us/j/93136458934?pwd=NDhMd051dXRxQ1JqWDU4cnZxQnRBZz09#success
https://tdsb-ca.zoom.us/j/93326356676?pwd=c2tzQ1hCL2JORU9Rb3J2dmE1cWQrQT09#success
http://www.tdsb.on.ca/New-to-Canada/Settlement-Workers
http://www.tdsb.on.ca/New-to-Canada/Settlement-Workers
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TDSB ஆெிரிக்க ெரபுத் திங்கலைக் பகரண்டரடுகின்றது  

பெப்ரவரி ெரதத்தில், ஆெிரிக்க ெரபுத் திங்கலை அங்கீகரித்து 

அதலனக் பகரண்டரடுவதில் பரரறன்வரர ெரவட்ட கல்விச் சலெ 

பெருெிதெலடகின்றது. ஆெிரிக்க வம்சரவைி ெக்கள் கனடரவுக்கும் 

இந்த உைகுக்கும் பசய்த ெை சரதலனகலையும் ெங்கைிப்புகலையும் 

பகரண்டரடுவதற்கரன ஒரு தருணம் இதுவரகும். 2020-2021 ஆம் 

ஆண்டுக்குரிய பதரிவுபசய்யப்ெட்ட கருப்பெரருள்  Kujichagulia: 

சுய உறுதிப்ெரடு ஆகும். வெலும் அறிக  

TDSB சீன ெரபுத் திங்கலைக் பகரண்டரடுகின்றது  

பரரறன்வரர ெரவட்டக் கல்விச் சலெ சீன ெரபுத் திங்கலை (CHM) 

பெப்ரவரி ெரதத்தில் அங்கீகரிப்ெதில் பெருெிதெலடகின்றது. இந்த 

வருடம் எருது வருடெரகும்: விசுவரசம், வநர்லெ, பெரறுப்பு, கடின 

உலழப்பு ெற்றும் ெகுத்தறிவு. சந்திரப் புத்தரண்டு என்ெது 

வசந்தகரை விழர என்றும் அலழக்கப்ெடுகிறது, அத்துடன் இது 

சந்திர நரட்கரட்டியின்ெடி சந்திரன் முதலில் வதரன்றி 15 நரட்கள் 

கழித்து வரும் சந்திர நரட்கரட்டியின் முதைரவது  பூரலண 

தினத்தன்று முடிவலடகிறது.  வெலும் அறிக. 

 

விவசட கல்வி ெற்றிய அண்ெித்த தகவல்கள்  

பெய்நிகர் இரண்டரம்நிலைப் ெரடசரலையில்(VSS) இவைசரன 

கல்வியறிவு குலறெரடு (MID) அல்ைது விருத்திக் குலறெரட்டுத் 

தீவிர ஆதரவு (DD ISP) வகுப்புகைில் வசர்க்கப்ெடுவதற்கு 

ஆர்வமுள்ை குடும்ெத்தினர் முதலில் தெது வீட்டுக்கு அண்ெித்த 

ெரடசரலையுடன் பதரடர்புபகரள்ைவவண்டும். பெய்நிகர் 

இரண்டரம்நிலை ெரடசரலையின் விவசட கல்விப் ெிரிவு 

அதிெர்கைில் ஒருவலர அந்த  வீட்டுப் ெரடசரலை நிர்வரகத்தின் 

அங்கத்தவர் ஒருவர் பதரடர்புபகரள்வரர். அலனத்துக் 
வகரரிக்லககளும் கருத்திபைடுக்கப்ெடும், ஆனரல் வகுப்ெின் அைவு 

வலரயலறகள் ெற்றும் தர நிலையின் அடிப்ெலடயில் அலவ 

ெட்டுப்ெடுத்தப்ெடைரம்.  

வீட்டுப் ெரடசரலைகள் வருலக பதரடர்ெிைரன ெிரச்சிலனகள், 

PSSPக்கரன வதலவ, ILPS ெற்றும் IEPS உருவரக்கத்லதக் 

லகயரள்வதற்கரக VSS தெது ெரணவர்களுக்கரக ெரடசரலையில் 

ஆதரவுக் குழு/ெரணவர் ஆதரவுக் குழு (IST/SST) சந்திப்புகலைத் 

பதரடர்ந்து நடரத்தவவண்டும்.  

ெரர்ச் 1, 2021 அன்று இரவு 7 ெணிக்கு அடுத்த விவசட கல்வி 

ஆவைரசலனக் குழு கூட்டத்தில் இலணயுங்கள். வெலும் அறிக.  

 

பெய்நிகர் நூைக ஆதரரவைங்கள்  

வீட்டிலிருந்து கற்கும்வெரது TDSB வழங்கும் இைத்திரனியல் 

புத்தகங்கள், கலைக்கைஞ்சியங்கள், வீடிவயரக்கள் ெற்றும் ஏலனய 

தகவல்கலை ெரணவர்கைரல் அணுகமுடியும் என்ெது உங்களுக்குத் 

பதரியுெர? 

TDSB பெய்நிகர் நூைகத்தில் ெரணவர்கள் கற்ெதற்கு 

ஆதரவைிப்ெதற்கரக கவனெரகத் பதரிவுபசய்யப்ெட்ட,  எந்வநரமும் 

எங்கிருந்தும் அணுகக்கூடிய எண்ணிெ ஆதரரவைங்கள் உள்ைன. 

ெின்வருவனவற்லற ெரணவர்கள் கண்டறிவதற்கு உதவுவதற்கரக 

பெய்நிகர் நூைகம் வடிவலெக்கப்ெட்டுள்ைது: 

 ெரடத்திட்டத்துடன் பதரடர்புலடய இலணயவழி 

ஆதரரவைங்கள்/உதவிகள் - ெரைர் வகுப்பு முதல் தரம்12 வலர 

கற்வெரருக்கு பசயல்திட்டங்கள் ெற்றும் வீட்டுப்ெரட 

வவலைகைில் உதவுவதற்கும், வரசிப்ெலத ஊக்குவிப்ெதற்கும் 

ெரர்லவயிடுவதற்குபென ெல்வவறு வடிவங்கைில் 

இைத்திரனியல் புத்தகங்கள், தரவுத்தைக் கட்டுலரகள், ஊடக 

ஒைிெரப்புகள், ெற்றும் இலணயக் கருவிகள் (Read Watch Learn 

and Find என்ெலதப் ெரர்லவயிடுங்கள்) 
 

 ஆரரய்ச்சி, கணிதப் ெயிற்சி, விலையரட்டுகள், வீட்டுப்ெரட 

வவலைகைில் உதவுவதற்கரன ெரடங்களுடன் பதரடர்புலடய  

வலைய இலணப்புகள்  (Find என்ெலதப் ெரர்லவயிடுங்கள்) 

 

 வகட்டறிதல் அல்ைது ஆரரய்ச்சி பசயல்திட்டம் ஒன்லறத் 

பதரடங்குவதற்கரன ஆதரரவைங்கள் (Inquiry and Find 

என்ெலதப் ெரர்லவயிடுங்கள்) 

 

 வரசித்தலுக்கரன ஆவைரசலனகள் ெற்றும் புத்தகங்கள் ெற்றிய 

ெரணவரது கருத்துலரகள் (‘Read and Just Read It’ என்ெலதப் 

ெரர்லவயிடுங்கள்) 

 

பெய்நிகர் நூைகத்லத www.tdsb.on.ca/library என்ற 

வலைத்தைத்தில் அல்ைது உங்களுலடய ெரடசரலையின் 

வலைப்ெக்கம் அல்ைது ெரணவருக்கரன உங்களுலடய Brightspace 

வகுப்ெலறயூடரகத் வதடிப்ெரருங்கள்.  

வீட்டில் ெரணவர்களுடன் வசர்ந்து பெய்நிகர் நூைகத்லத எப்ெடிப் 

ெயன்ெடுத்துவது என்ெது ெற்றிய வெைதிக தகவல்களுக்கு, Parent 

என்ற buttonஐ இடதுெக்க toolbarஇல் வதடிப்ெரருங்கள். 

https://www.tdsb.on.ca/News/Article-Details/ArtMID/474/ArticleID/1583/TDSB-Recognizes-African-Heritage-Month-in-February
https://www.tdsb.on.ca/News/Article-Details/ArtMID/474/ArticleID/1584/February-is-Chinese-Heritage-Month-in-the-TDSB
https://www.tdsb.on.ca/Community/How-to-Get-Involved/Advisory-Committees/Statutory-Advisory-Committees/Special-Education-Advisory-Committee
http://www.tdsb.on.ca/library
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பெய்நிகர் நூைக ஆதரரவைங்கள் ெைவற்லற வீட்டிலிருந்து 

அணுகுவதற்கரகத் தயவுபசய்து உங்களுலடய ெிள்லையின் 

ஆசிரியரிடம் பெய்நிகர் நூைக கடவுச்பசரல் தகவல்கள் ெக்கம் 

ஒன்லறக் வகளுங்கள். 
 

பெய்நிகர் Co-op பசயற்திட்டங்கள்  

இந்தக் கரைரண்டுத் தவலணயில் 2-சித்திகள் கிலடக்கப்பெறும்   

Co-op பசயற்திட்டங்கைில், ெணி அெர்த்தல் வகரரிக்லககள் ெற்றும் 

ெரந்துெட்ட ெல்வவறு ஆர்வங்கள் பகரண்ட 300க்கும் வெற்ெட்ட 

எெது ெரணவர்கள் ெங்வகற்கின்றனர். ெரணவர்கலை பெய்நிகர் 

வழியில் பசயற்ெட லவத்திருப்ெதில் ஆசிரியர்கள் 

பவற்றிகண்டுள்ைனர், அத்துடன் ஒரு சிைவற்லறப் பெயரிட்டுக் 

கூறுவதரயின், அவர்கள் ெல்ெருத்துவர்கள், இலணய 

விைம்ெரதரரர்கள், ஆரம்ெநிலை வகுப்ெலற ஆசிரியர்கள், உட்புற 

வடிவலெப்ெரைர்கள், பென்பெரருள் வசரதலனயரைர்கள், 

நிகழ்வுகள் திட்டெிடுெவர்கள், கட்டிடக் கலைஞர்கள் ெற்றும் 

நீண்டகரைப் ெரரெரிப்பு இல்ைங்கைில் ெணிபுரிகின்றனர்.   

ெரணவர்கள் தெது பதரழில்நுட்ெ ெற்றும் ஆரரய்ச்சித் திறன்கலை 

வெம்ெடுத்தும் அவதவவலையில் பெய்நிகர் சூழல் ஒன்றில் 

ெணிபுரியும் உைகம் ெற்றிக் கற்றுக்பகரண்டிருக்கின்றனர். 

அவர்களுக்கு ஆர்வமுள்ை துலறயில் பெறுெதிெிக்க 

பதரழில்ரீதியரன பதரடர்புகலை ஏற்ெடுத்திக்பகரண்டும் 

இருக்கின்றரர்கள், அத்துடன் ஒவ்பவரரு நரளும் தம்லெப்ெற்றி 

வெலும் அறிந்துபகரள்கின்றனர்! 

கணினி அறிவியல் ெற்றிய அண்ெித்த தகவல்கள் 

கணினி அறிவியல் ெிரிவின் 3ம் கரைரண்டுத் தவலண 20 க்கும் 

வெற்ெட்ட வகுப்புகளுடன் ஆரம்ெெரனது, அத்துடன் ெை 

ெரணவர்களும் ஆசிரியர்களும் அவர்களுலடய பதரழில்கைிலும் 

வரழ்விலும் ெயன்ெடக்கூடிய சிக்கல் தீர்க்கும் ெற்றும் பநறிமுலற 

வடிவலெப்புத் திறன்கலை விருத்தியலடயச் பசய்வதற்கு ஒரு 

சந்தர்ப்ெம் வழங்கும் உைகப் புகழ்பெற்ற Waterloo கவனடிய 

கணினி வெரட்டிக்குத் (Waterloo Canadian Computing Competition) 

தயரர்பசய்து பகரண்டிருக்கின்றனர். 

பெப்ரவரி 17 ம் திகதி 100 க்குச் சற்றுக் குலறவரன 

எண்ணிக்லகயிைரன ெரணவர்கள் வெரட்டிப் ெரீட்லசலய  

எழுதினர் எனவும், ெை கணினி வகுப்புக்களுடனும் கணினி 

கழகத்துடனும் வெரட்டிக்குத் தயரர் பசய்தல் ஒன்றிலணக்கப்ெட்டது 

என்ெதிலும் நரங்கள் பெருெிதெலடகின்வறரம். வெரட்டிக்கு 

அப்ெரல், ெரணவர்கள் நிஜ உைக நிரைரக்க பெரழிகைரன ஜரவர, 

Python ெற்றும் Javascript வெரன்றவற்றிலும், அத்துடன் சிை 

விலையரட்டு வடிலெப்பு ெற்றும் APP உருவரக்கத்தில் உள்ை 

சிக்கல்கலை எவ்வரறு தீர்ப்ெது என்ெது ெற்றியும்  

கற்றுக்பகரண்டிருகின்றனர். ெரடசரலை ஆண்டின் இரண்டரம் 

ெகுதியில் யதரர்த்தெரன சிக்கல்களுக்கு புதுலெயரன தீர்வுகலைக் 

கண்டுெிடிக்க ெரணவர்களுக்குத் பதரடர்ந்து உதவுவதற்கு நரங்கள் 

ஆவலுடன் கரத்திருக்கின்வறரம்!   

பெய்நிகர் இரண்டரம்நிலைப் ெரடசரலை (VSS) கறுப்ெின 

ெரணவர் கூட்டணி (BSA) 

கறுப்ெின ெக்கள் வரைரற்று ெரதத்துக்பகன ஒரு ென்றம் வவண்டும் 

என்று VSS ெரணவர்கள் விரும்ெியதரல் அவர்கைின் 

முன்பனடுப்புடன் VSS கறுப்ெின ெரணவர் கூட்டணி 2020 

இலையுதிர் கரைத்தில் ஆசிரியர்களுடன் இலணந்து 

ஆரம்ெிக்கப்ெட்டது. ெரணவர்கைது குரல் ெற்றும் ஆதரவு 

இலணந்து ஒரு கறுப்ெின ெரணவர் கூட்டணி (BSA) உருவரவதற்கு 

வழிவகுத்தது. தற்வெரது 100 ெரணவ அங்கத்தவர்களுக்கு வெல் 

இருக்கும் கூகுள் வகுப்ெலறலயப் ெயன்ெடுத்தி ஒரு BSA சமூகத்லத 

உருவரக்குவதற்கு இதில் ஆசிரிய ஆவைரசகர்கள் ெரணவர்களுடன் 

இலணந்து ெணியரற்றினர்.  

கல்வி ெயில்வவரரது ஒரு துடிதுடிப்ெரன அலெப்ெரக BSA 

வைர்ந்துள்ைது (VSS ெரணவர்கள், ஆசிரியர்கள் ெற்றும் 

நிர்வரகிகள் உள்ைடங்கைரக). BSA ெரணவர்கைில் ஒருவரரன 

Tiyana Alvarado-Rennie, TDSB பூரரவும் இடம்பெற்ற, zoom 

சந்திப்பு ெற்றும் விைக்கக்கரட்சியின்வெரது தனது அனுெவங்கலைப் 

ெகிர்ந்துபகரண்டரர்: ஆெிரிக்க ெரபுத் திங்கள்  BSA கருத்தரங்கு: 

பெய்நிகர் கறுப்ெின ெரணவர் கூட்டணி ஒன்லற உருவரக்குவது 

எப்ெடி?  தகவல்கள், ெரணவர்கள் தயரரிப்ெில் உருவரக்கப்ெட்ட 

வீடிவயரக்கள், நிகழ்வுகள், ெற்றும்  podcasts (இலணய 

ஒலிெரப்புக்கள்) ஆகியவற்லறப் ெகிர்ந்துபகரள்வதற்கு 

ெரணவர்கலை ஊக்குவிக்கும் ஒரு வலைத்தைத்லதயும்  VSS BSA 

பதரடக்கிலவத்துள்ைனர்:  https://sites.google.com/tdsb.on.ca/vss-

black-student-alliance/home.  

Tiyana ெரணவர் கருத்துப்ெதிவு தைபெரன்லறயும் 

உருவரக்கியுள்ைரர்: 
https://sites.google.com/student.tdsb.on.ca/virtualschoolblackhistor
ymonth/home.  

VSS சூழலில் BSA ெரணவர்கள்,  நிகழ்வுகள் குழு, அறிவிப்புக் குழு 

ெற்றும் ென்றக் குழு வெரன்ற பசயற்குழுக்கைில் தலைலெத்துவத் 

திறன்கலைப் பெற்றிருக்கிறரர்கள். பதரடரும் சந்திப்புக்கள் ெற்றும் 

கைந்துலரயரடல்கள், அலழக்கப்ெட்ட வெச்சரைர்கள், 

விைக்கக்கரட்சிகள் ெற்றும் கறுப்ெின-எதிர்ப்பு இனபவறிக்கு சவரல் 

https://sites.google.com/tdsb.on.ca/vss-black-student-alliance/home
https://sites.google.com/tdsb.on.ca/vss-black-student-alliance/home
https://sites.google.com/student.tdsb.on.ca/virtualschoolblackhistorymonth/home
https://sites.google.com/student.tdsb.on.ca/virtualschoolblackhistorymonth/home
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விடுக்கும் முன்பனடுப்புகள் வெரன்றவற்லற உள்ைடக்குவதுடன், 

செத்துவம், உள்ைடக்குதல், கறுப்ெினத்தவரின் சிறப்புத்தன்லெ, 

ெற்றும் ெரணவர் பவற்றி, ெரணவர் குரல், ெற்றும் ஆதரிக்கும் 

வெரக்குக்கரன TDSB இன் அர்ப்ெணிப்லெ வெலும் வெம்ெடுத்த 

உதவும். BSA கறுப்ெினத்தவர்களுக்கரகத் பதரடர்ந்து 

குரபைழுப்புவதுடன் கறுப்ெின அலடயரைங்களுக்பகதிரரன 

ெல்வவறு ெரகுெரடுகலையும் ஆரரயும்.    

BSA என்ெது குலறவரகப் ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தப்ெட்ட குரல்கைின் 

ஒரு நட்புரீதியரன அலெப்ெரகவும் இருக்கிறது. ெிக அண்லெயில், 

“ெரலினம் ெரறிக்பகரண்டிருக்கும் கறுப்ெினத்தவர் ெற்றும் ெரற்றுப் 

ெரலின  வரைரறு” என்ற தலைப்ெில் LeRoi Newbold ெற்றும்  

Twsyed Miyake-Mugler உடன் இலணந்து ெதிய உணவு வநர 

நிகழ்பவரன்றில் நரங்கள் VSS GSA யுடன் ெங்கரைிகைரகச் 

வசர்ந்வதரம்.  ெரலினம் ெரறிக்பகரண்டிருக்கும் கறுப்ெினத்தவர் 

ெற்றும் ெரற்றுப் ெரலின வரைரறு, கைரச்சரரம் ெற்றும் நடனம் 

ஆகியவற்றுக்கிலடயிைரன பதரடர்புகள் ெற்றி அங்கு 

கைந்துலரயரடப்ெட்டது. 

கறுப்ெின ெரணவர்கலை VSS BSA பதரடர்ந்து வலுவூட்டுவதுடன், 

பெய்நிகர் ெரடசரலை சூழலில் ெரணவர் தலைலெ, குரல் ெற்றும் 

ஆதரலவ கறுப்ெின ெரணவர்கள் ெத்தியில் கட்டி எழுப்ெக்கூடிய 

ெரதுகரப்ெரன, வெலும் அரவலணக்கும் ஒழுங்கலெப்புகலை  

உருவரக்கும்.  

VSS ெரலினம் ெற்றும் ெரலியல் கூட்டணி  

பெய்நிகர் இரண்டரம்நிலை ெரடசரலை ெரலினம் ெற்றும் ெரலியல் 

கூட்டணி (VSS GSA) ெரணவர்களுக்குத் பதரடர்ந்தும் 

சந்தர்ப்ெங்கலை வழங்குகின்றது. நரங்கள் 2020 ஐ ஒரு குைிர்கரை 

உற்சரகப்ெடுத்தல் ஒன்றுகூடலுடன் முடிவுக்குக் 

பகரண்டுவந்ததுடன் 2021 ஐ வரவவற்கும் கூட்டம் ஒன்றுடன் 

ெீண்டும் ஆரம்ெித்வதரம். இதுவலர நரங்கள் Planned Parenthood 

Toronto (திட்டெிடப்ெட்ட பெற்வறரர் நிலை பரரறன்வரர) 

இலிருந்து அலழக்கப்ெட்ட வெச்சரைரர் ஒருவருடன் ெரலின கல்வி 

வகள்வி & ெதில் அெர்வு ஒன்லறயும் நடத்தியுள்வைரம்.  

     GSA க்குள் வியக்கத்தக்க வவலை பசய்யும் வரரத்திற்கு ஒரு முலற 

பதரடர்ந்தது சந்திக்கும் 11 சுறுசுறுப்ெரக இயங்கும் குழுக்கள் 

எங்கைிடம் உள்ைன. சுவபரரட்டிகள்,  இைச்சிலனகள், ெற்றும்        

t-shirts  உள்ைடங்கைரக ெை பசயற்திட்டங்கைில் கலைக்குழு 

ெணியரற்றிக்பகரண்டிருக்கின்றது. ெரற்றுத்திறனரைி ெரணவர் 

குழுவில், ெரற்றுத்திறனரைிகளுக்பகதிரரன ெரரெட்சத்லதக்  

கலைவதற்கு ஆதரவரன ஒரு சூழலை ெரணவர்கள் கரண்கின்றனர். 

ெத நம்ெிக்லக/ெதம் சரர்ந்த குழுக்கள் ெதம் ெற்றும் ென்முக இனம் 

ெற்றும் ெரலியல் அலடயரைங்களுடன் கூடிய அவர்கைது ெத 

பசயல்முலறகைின் வவறுெட்ட ெிரிவுகள் ெற்றிக் 

கைந்துலரயரடுவதற்குப் ெரதுகரப்ெரனதும் கவனம் 

பசலுத்துவதற்கும் ஏற்ற இடங்களுக்கரன வதலவ ெற்றி ஆரரய்ந்து 

வருகின்றது. 

     பெண் என அலடயரைம்கரணும் குழு (Fem Group) என்ெது 

அவர்கள் அலனவரும் தெது விருப்ெங்கலையும் ஆர்வங்கலையும் 

ெகிர்ந்துபகரள்வதற்கரன ஒரு குழுவரகும். வகள்விக்குரிய குழு 

என்ெது ெரணவர்கள் தங்கலைத் தரங்கவை அலடயரைப்ெடுத்த 

வவண்டிய வதலவயற்ற ஒரு ஒழுங்கலெப்ெரகும். நிறம் சரர்ந்த 

அணியிலுள்ை  ெரணவர்கள் வரரரந்த கைந்துலரயரடலைத் 

வதர்ந்பதடுப்ெதுடன் அவர்கைரல் சமூகத்லதக் கட்டிபயழுப்ெவும் 

ஆதரரவைங்கலைப் ெகிர்ந்து பகரள்ைக்  கூடியதரகவும் 

இருக்கின்றது. பெய்நிகர் ெரடசரலையில் அவர்கள் கரணவிரும்பும் 

ெரற்றங்கள் ெற்றி ெரற்றுப்ெரலினம்/இருலெ 

அல்ைரதவர்/ெரறிக்பகரண்டிருக்கும் ெரலினத்தவர் குழு 

கைந்துலரயரடிவருகின்றது. 

     பெய்நிகர் ெரடசரலை, COVD-19, ெரற்றெலடந்துவரும் ெரலினம் 

ெற்றும் ெரற்றுப்ெரலின பவறுப்ெின் அழுத்தத்லதக் கடந்து 

பசல்வதற்கரன திறன்கலை வைர்ப்ெதற்கு நல்வரழ்வு குழு 

ெரணவர்களுக்கு உதவுகின்றது. விலையரட்டு அணி இலசப் 

ெிரிவுகலை உள்ைடக்கும் Alternate Reality Game (ARG) ஒன்றில் 

கவனம் பசலுத்தி வருகின்றது. முடிவரக, சமூக சீர்திருத்தக் குழு 

கறுப்ெின வரைரற்று ெரதத்லத முன்னிட்டு விவசட விருந்தினரரன  

LeRoi Newbold ெற்றும் Twysted Miyake-Mugler உடன் வசர்ந்து  

“ெரலினம் ெரறிக்பகரண்டிருக்கும் கறுப்ெினத்தவர் ெற்றும் ெரற்றுப் 

ெரலின வரைரறு”  என்ற தலைப்ெில் ஒரு விைக்கக்கரட்சிலய 

வழங்கியது. 

ஜூன் ெரதத்தில் two-spirit ெற்றும் பெய்நிகர் பெருலெக்குரிய 

வரரம் என்ெதன் அர்த்தம் ெற்றி ஒரு ெட்டலற உள்டங்கைரக 

வருடத்தில் எஞ்சியிருக்கும் கரைப்ெகுதிக்பகன VSS GSA இடம் 

ஏரரைெரன திட்டங்கள் இருக்கின்றன! வெலும் அறிய எங்கள் 

வலைத்தைத்லதப் ெரர்லவயிடுங்கள் அல்ைது சமூக ஊடகங்கைில் 

ெின்பதரடருங்கள் https://sites.google.com/tdsb.on.ca/vssgsa, 

@VSS_GSA (Twitter) ெற்றும் @vss.gsa (Instagram).  
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பரரறன்வரர சமூக குடியிருப்பு வசதி:  எங்களுலடய  ெல்லின 

புைலெப் ெரிசுத் திட்டத்தில் முதலீடுபசய்தல்  

நீங்கள் இந்த வருடம் கல்விலயப் பூர்த்திபசய்கின்றீர்கைர? 

இரண்டரம்நிலைப் ெரடசரலைக்குப் ெின்னரரன கல்விக்கு ெணம் 

வதலவப்ெடுகிறதர? கற்றல், புத்தகங்கள், உணவு, ெற்றும் 

வெரக்குவரத்துக்கு ெத்தியில் இரண்டரம்நிலைப் ெரடசரலைக்குப் 

ெின்னரரன கல்விச் பசைலவ ஈடுபசய்வதற்கு  நிதி 

பெற்றுக்பகரள்வது ெை ெரணவர்களுக்குக் கடினெரக இருக்கைரம். 
 

எங்களுலடய ெல்லின புைலெப் ெரிசு (IIOD) பெறுவதற்கு இன்வற 

விண்ணப்ெியுங்கள், அத்துடன் முழு வநர இரண்டரம்நிலை 

கல்விக்குப் ெின்னரரன கல்வி அல்ைது ெயிற்சிக்கரன கல்விச் 

பசைவு ெற்றும் ெரடசரலையுடன் பதரடர்புலடய பசைவுகலை 

ஈடுபசய்வதற்கரக  $4,000 வலர உங்கைரல் 

பெற்றுக்பகரள்ைமுடியும். 

 

வெைதிக தகவல்களுக்கு, தயவுபசய்து ெரர்லவயிடுங்கள்:  
https://www.torontohousing.ca/iiods. 
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