
 

 

மே 1, 2020 

 

அன்பான பபற்ம ார்கமே/பாதுகாவலர்கமே ேற்றும் குடும்பத்தவர்கமே, 

 

COVID-19 பரவுவததத் தடுத்து நிறுத்தும் முயற்சிகேின் ஒரு பகுதியாக, ஒன்ரா ிமயாவில் அரச 

நிதியுதவியில் இயங்கும் அதனத்துப் பாடசாதலகதேயும் மூடுதல் குத ந்தபட்சம் மே 31, 

2020 வதர நீடிக்கப்பட்டுள்ேது. இந்த மூடுதல் நீடிப்பு சவாலாகவும், விரக்திதருவதாகவும் 

இருக்கும் அமதமவதேயில், உங்களுக்கு நன் ி கூறுவதற்கும் பபற்ம ார்கதேயும் 

குடும்பத்தினதரயும் கல்வியில் பங்குதாரர்கோக தவத்திருப்பதில் எவ்வேவு தூரம் 

நன் ியுதடயவர்கோக இருக்கின்ம ாம் என்பதத அங்கீகரிப்பதற்கும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தத 

நான் பயன்படுத்திக்பகாள்ே விரும்புகின்ம ன். 

 

இந்த மநரத்தில் எதிர்பகாள்ேக்கூடிய கூடுதலான பபாறுப்புகளுக்கும் மேலாக, பதாதலதூரக் 

கல்வி கற் லில் உங்களுதடய பிள்தேக்கு(பிள்தேகளுக்கு) ஆதரவேிப்பபதன்பது ஒரு 

இலகுவான பணியல்ல என்பது எங்களுக்குத் பதாியும். இந்த அனுபவம் ஒவ்பவாருவருக்கும் 

புதியது.  நாங்கள் எல்மலாரும் ஒன் ிணந்து அதனை மெதுமெதுவரகக் கற்கின்ம ாம். இந்தப் 

பணிதய நாங்கள் பசய்யும்மபாது, இந்த அசாதாரண சூழ்நிதலகேில் ோணவர்கள் முழு மநரப் 

பாடசாதலபயான் ில் பங்குபகாள்ேமவண்டுபேன்ம ா அல்லது ஆசிாியர்கோல் வழங்கப்படும் 

கல்வி கற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் சாதாரண நாபோன் ில் ஒரு நிஜ வகுப்பத யில் நடப்பததப் 

மபான் தாக இருக்குபேன்ம ா நங்கள் எதிர்பார்க்கவில்தல என்பனத பபற்ம ாருக்கும் 

குடும்பத்தினருக்கும் ேீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகின்ம ாம். 

 

கு ிப்பிட்ட ஒரு வாரத்தில் ோணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மவதல மநரத்தின் மபாதான 

எதிர்பார்ப்புகதேயும் பதாதலதூரக் கல்வி பற் ிய மேலதிக தகவல்கதேயும் கல்வி அதேச்சர் 

Stephen Lecce  குடும்பத்தினருக்கு ெிகச் செீபத்தில் அனுப்பிய கடிதத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். 

இந்த எதிர்பார்ப்புகதே பல்மவறு வழிகேில் பூர்த்தி பசய்வதற்கு TDSB கல்விபயிற்றுநர்கள்  

உறுதிபூண்டுள்ோர்கள்.  எங்களுதடய பதாழிற்சங்க பங்காேர்களுடன் இதணந்து, 

ோணவர்களுக்கு நாங்கள் தி ம்பட ஆதரவு வழங்கும் பபாருட்டு ோணவர்களுடன் 

உ வுகதேப் மபணுவதற்காக, கல்வி பயிற்றுநர்கள் இதணயமூடாகக் கல்வி கற்கும் 

https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education


 

 

தேங்கதே எவ்வாறு பயன்படுத்துகின் னர் என்பததக் கண்ட ிவதற்குாிய வழிகதேக் 

கண்டறிகிறறரம்.  

ோணவர்கேினதும் குடும்பத்தினரதும் மததவகதேயும் வகுப்பிலுள்ே ஒவ்பவாரு ோணவரது 

மததவகதேயும் பூர்த்திபசய்யும் பபாருட்டு கல்வி பயிற்றுநர்கள் அவர்களுடன் மதரடர்பு 

பகாள்வார்கள்.  இது வகுப்புக்கு வகுப்பு, ஆசிாியருக்கு ஆசிாியர் ேற்றும் தனி 

ோணவர்களுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் வித்தியாசோைதரக இருக்கும். எங்களுதடய 

ோணவர்கள் ேற்றும் குடும்பத்தினரது பல்மவறு சூழ்நிதலகதேயும் அனுபவங்கதேயும் 

நாங்கள் கருத்திற்பகாண்டு அவர்கதேப் பாராட்ட மவண்டும். மவறுபட்ட ேட்டங்கேில் 

கிதடக்கும் ஆதரவுடன் தனித்துவோன, வீட்டில் கல்வி கற்கும் சூழல்கள் எங்களுதடய 

ோணவர்களுக்கு இருக்கின் ன. அதனத்து ோணவர்கதேயும் நாம் பதாடர்ந்து 

ஈடுபடுத்துவதுடன் ோணவர்கள், பணியாோர்கள் ேற்றும் குடும்பத்தினரதும் ஆமராக்கியம் 

ேற்றும் நல்வாழ்வில் கவனம் பசலுத்துவமத இப்மபாது ேிகவும் முக்கியோனதாகும். 

 

நாம் முன்மனாக்கிப் பார்க்கும்மபாது, எதிர்வரும் நாட்களுக்கும் வாரங்களுக்கும் உங்கதேத் 

தயார்ப்படுத்தவும் திட்டேிடவும் உதவுவதற்பகன பல்மவறு விடயங்கேில் ேிக செீபத்திய 

தகவல்கதே வழங்குமவாம். தயவுபசய்து ஆசிாியர்கள் ேற்றும் உங்களுதடய பாடசாதலச் 

சமூகத்த்திைருக்கு உங்களின் றதனவகனளத் பதாடர்ந்து மதரிவிப்பதுடன் ஒவ்பவாருவருடனும் 

பதாடர்பில் இருந்துபகாள்ளுங்கள்.  நீங்கள் நலமே இருப்பதுடன் உங்கதேயும் உங்கள் 

குடும்பத்தினதரயும் தயவுபசய்து கவனித்துக் பகாள்ளுங்கள். நாம் இதில் 

ஒன் ிதணந்திருக்கின்ம ாம்! 

 

• பபற்ம ார்/குடும்பங்களுக்கான கற்தக  

அேர்வுகள்  
 

• நல்வாழ்வு ேற்றும் ோணவர் ஈடுபாடு  

• ோணவருதடய சாததன ேற்றும் 

நல்வாழ்வுக்கு ஆதரவேித்தல், 

ேதிப்பிடுதல் ேற்றும் அ ிக்தகயிடுதல் 
 

• பட்டேேிப்பு விழாக்கள், ஆண்டிறுதி 

நிகழ்வுகள் ேற்றும் ஏதனய 

நிகழ்வுகள்  

• நீங்கள் கூ  விரும்புவததக் 

மகட்ட ிதல்  
 

 

• மகாதடகாலக் கற்தக சந்தர்ப்பங்கள்  
 

• விமசட பதாதலதூரக் கல்வி 

IPRC/SEPRC/IEP 

• பிபரஞ்சு ஒரு இரண்டாம் 

போழியாக (FSL), குடும்பங்களுக்கு  

ஆதாரவேங்கள்   



 

 

 

 

பபற்ம ார்/குடும்பங்களுக்கான புதிய கற்தக அேர்வுகள்  

பதாதலதூரக் கல்வி கற் லுக்கான இதணயத் தேங்கள் சில குடும்பங்களுக்குப் புதியதவ. 

இந்தப் புதிய கற்தகச் சூழலூடாகப் பயணிப்பதற்கு உதவும்பபாருட்டு உங்களுக்கு 

ஆதரவேிப்பதற்கு நாங்கள் உறுதிபூண்டுள்மோம். இந்த இரண்டு முக்கிய தேங்கள் பற் ிய ஒரு 

கண்மணாட்டத்தத வழங்குவதற்பகன விமசட கற்தக அேர்வுகள் இருக்கின் ன: Brightspace 

ெற்றும் Google Classroom.  

 

Brightspace கற்தகத் தேத்திற்கு அ ிமுகம்  

இந்த அேர்வு Brightspace கற்தகத் தேத்தத அ ிமுகம் பசய்வதுடன்: எவ்வாறு 

அணுகுவது, எவ்வாறு உள்நுதழவது ேற்றும் ஆசிாியர்களும் ோணவர்களும் பயன்படுத்தும் 

சில முக்கிய அம்சங்கதேக் கு ிப்பிட்டுக் காட்டுதல் ஆகியவற்த யும் உள்ேடக்கும். ஒரு 

அேர்வில் இதணவதற்கு, இந்த இதணய தேத்திற்கு வருதக தந்து பபாருத்தோன 

இதணப்தப அழுத்தவும்.  

• திங்கட்கிழதே, மே 4 - பி.ப. 3 ேணி  

• பசவ்வாய்க்கிழதே, மே 5 - பி.ப. 7 ேணி  

 

கூகுள் வகுப்பத க்கு அ ிமுகம்  

இந்த அேர்வு கூகுள் வகுப்பத தய அ ிமுகம் பசய்வதுடன்: எவ்வாறு அணுகுவது, 

எவ்வாறு உள்நுதழவது ேற்றும் ஆசிாியர்களும் ோணவர்களும் பயன்படுத்தும் சில முக்கிய 

அம்சங்கதேத் கு ிப்பிட்டுக் காட்டுதல் ஆகியவற்த யும் உள்ேடக்கும். ஒரு அேர்வில் 

இதணவதற்கு, இந்த இதணய தேத்திற்கு வருதக தந்து பபாருத்தோன இதணப்தப 

அழுத்தவும்.  

• பசவ்வாய்க்கிழதே, மே 5  -  பி.ப. 3 ேணி  

• புதன்கிழதே, மே 6  -  பி.ப. 7 ேணி   

 

நல்வாழ்வு ேற்றும் ோணவர் ஈடுபாடு 

ோணவர்கள், பணியாேர்கள் ேற்றும் பபற்ம ார்/குடும்பத்தினர் அனைவரிைதும்  ேனநலம் 

ேற்றும் நல்வாழ்தவ  ஆதாிப்பதும் மேம்படுத்துவதும் எங்களுதடய முன்னுாிதேயாகும். 

பாடசாதலப் பணியாேர்கள் பதாதலதூரக் கல்வி வழங்கும்மபாது ோணவர்களுடன் 

உ வுகதேத் பதாடர்ந்து மபணுவதுடன் அவர்களுதடய ேனநலம் ேற்றும் நல்வாழ்வில் 

https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19


 

 

கவனம் பசலுத்துவார்கள். ோணவர்களுடன் இதணந்துபகாள்வதற்கும் அவர்கதே 

ஈடுபடுத்துவதற்கும் ஆசிாியர்கள் பல்மவறு ஆக்கபூர்வோன வழிகதேப் பயன்படுத்துகின் னர். 

 
 

ோணவருதடய சாததன ேற்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஆதரவேித்தல், ேதிப்பிடுதல் ேற்றும் 

அ ிக்தகயிடுதல் 

நாங்கள் எல்மலாரும் ஒன் ிதணந்து ோணவர்கதே பவற் ிபப ச்பசய்யும் நதடமுத கதே 

மநாக்கிப் பணியாற்றும்மபாது இது ஒவ்பவாருவருக்கும் சவாலான ஒரு மநரோக அதேகி து. 

ோணவர்களுதடய கல்வி கற் தலப் பாதிக்கும் பல ஏற் த் தாழ்வுகள் எேது அதேப்பில் 

இருக்கின் ன என்பதத நாங்கள் ஏற்றுக்பகாள்கின்ம ாம்.  பதாழில்நுட்பத்துக்கான அணுகல், 

ஆதாரவேங்கள் கிதடக்கப் பபறுதல், இதணய பசயற்பாடுகளுடன் பாிச்சயம் ேற்றும் கல்வி 

கற் லுக்கான ஆதரவு முதலியதவ இதில் உள்ேடங்கும். கல்வி கற்மபார் அதனவருக்கும் 

ஆதரவேிப்பதுடன் ஜூன் ோதத்தில் வழங்கப்படும் ஆண்டிறுதி அ ிக்தகதய மநாக்கிய  

ஒன்ரா ிமயா பாடத்திட்டத்துடன் பதாடர்புதடய அர்த்தமுள்ே கல்வி கற்கும் சந்தர்ப்பங்கதே  

வழங்கும் அமத மநரத்தில் இந்த சவால்கதே ஆசிாியர்கள் நிதனவில் தவத்திருப்பார்கள்.  

 

ேதிப்பீடு, ேதிப்பாய்வு ேற்றும் அ ிக்தகயிடல் நியாயோனதாகவும், பவேிப்பதடயானதாகவும் 

அதனத்து ோணவர்களுக்கும் சேத்துவோகவும் இருக்கமவண்டும் என்பதும் கல்வி கற் ல் 

வேர்ச்சியிலும் மேம்பாட்டிலும் கவனம் பசலுத்தமவண்டும் என்பதும் எங்களுதடய 

உறுதிப்பாடாகும்.  வழதேமபால, உங்கேிடம் ஏதாவது மகள்விகள் அல்லது காிசதனகள் 

இருந்தால், தயவுபசய்து உங்களுதடய பிள்தேயின் ஆசிாியர் ேற்றும்/அல்லது 

நிவாகத்தினருடன் பதாடர்புபகாள்ளுங்கள்.  மேலதிக தகவல்களுக்கும் ஆரம்பநிதல ேற்றும் 

இரண்டாம் நிதல ோணவர்களுக்கான ேதிப்பீடு ேற்றும் அ ிக்தகயிடுதல் பற் ிய கு ிப்பிட்ட 

விபரங்களுக்கும் தயவுபசய்து   பபற்ம ார்/குடும்பத்தவர்களுக்கரை ேதிப்பீடுச் பசய்தித்தாதே 

வாசியுங்கள். 

 

பட்டேேிப்பு விழாக்கள், ஆண்டிறுதி நிகழ்வுகள் ேற்றும் ஏதனய நிகழ்வுகள் 

ஏப்ரல் 14 ஆம் திகதி கடிதத்தில் பதாிவிக்கப்பட்டவாறு, அதனத்துக் கேப் பயணங்களும் இரவு 

தங்கியிருக்கும் பயணங்களும் ேீதோக இருக்கும் பாடசாதல ஆண்டில் இரத்துச் 

பசய்யப்பட்டுள்ேன. பாடசாதல ஆண்டிறுதி நிகழ்வுகள்,  பட்டேேிப்பு விழாக்கள் ேற்றும்  

ஏதனய நிகழ்வுகள் இந்த வருடம் இடம்பபறுபேன்  எதிர்பார்ப்புடன் இருந்மதாம். ஆனால், 

குத ந்தபட்சம் மே ோதம் 31 ஆம் திகதிவதர பாடசாதலகள்  மூடப்படமவண்டியிருக்கும்  

என்  அண்தேய பசய்திப்படி, இது சாத்தியோகாது. இந்த  நிகழ்ச்சிகதே  நாங்கள் 

இரத்துச்பசய்வது அல்லது பாடசாதல ஆண்டு இறுதிவதரக்கும் பிற்மபாடமவண்டியிருப்பது 

கவதலக்குாியமத. அ ியப்படாத பல விடயங்கள் இன்னும் இருப்பதால், பிற்மபாடப்பட்ட 

https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Final%20Parent%20Assessment%20Newsletter%20April%2029.pdf
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Final%20Parent%20Assessment%20Newsletter%20April%2029.pdf


 

 

நிகழ்ச்சிகதே ேீள் அட்டவதணப்படுத்தல் பாடசாதல ேட்டத்தில் உள்ளூர் 

சூழ்நிதலகளுக்மகற்ப தகயாேப்படும்.  பட்டேேிப்பு விழாக்கேின்மபாது வழதேயாகக் 

பகாடுக்கப்படும் புலதேப் பாிசில்கள் பிந்திய ஒரு திகதியில் இடம்பப  இருக்கும் நிகழ்வில் 

முத யான அங்கீகாரத்துடன்  பதாடர்ந்து வழங்கப்படலாம் என்பததத் தயவுபசய்து 

கவனிக்கவும்.  

 

நீங்கள் கூ  விரும்புவததக் மகட்ட ிதல்   

பதாதலதூரக் கல்வியின் முதல் ோத முடிவுக்கு வரும் இந்த மநரத்தில் உங்கேிடேிருந்து 

மகட்ட ிந்துபகாள்ே விரும்புகின்ம ாம்.  எது நன் ாகச் பசயற்பட்டது?  எது நன் ாக 

இருக்கவில்தல? உங்களுதடய ஆமலாசதனகள் யாதவ?  பதாதலதூரக் கல்வியில்  

உங்களுதடய பிள்தேயின் அனுபவம் பற் ிய  உங்களுதடய எண்ணங்கதேப் பகிர்ந்து 

பகாள்வதற்குத் தயவுபசய்து ஒரு சில நிேிடங்கள் எடுங்கள்.  எங்களுதடய ோணவர்கேினதும் 

குடும்பத்தினரதும் மததவகதே நாங்கள் நன்கு புாிந்துபகாள்ே முயற்சிப்பதால், உங்களுதடய 

அபிப்பராயம் முக்கியோனது.  இந்தக் கலந்துதரயாடலில் உங்களுதடய கருத்ததக் 

கூறுவதற்கு  இந்த சிந்ததனப் பாிோற் த்தில் (ThoughtExchange) எங்களுடன் 

இதணந்துபகாள்ளுங்கள் 

மகாதடகால கல்வி கற்தக சந்தர்ப்பங்கள்  

இந்தக் மகாதடகாலம் முழுவதும் கல்வி கற் தலத் பதாடர்வதற்கு அனுேதி வழங்குவதற்காகப் 

பல பதாிவுகள் ஆராயப்பட்டு வருகின் ன. மேலதிக தகவல்களுக்கு தயவுபசய்து கீமழ 

பார்தவயிடுங்கள்.  அத்துடன், எதிர்வரும் வாரங்கேில் மேலும் விவரங்கள்  வழங்கப்படும்.  

 

கலப்பு ஆரம்பநிதல மகாதடகாலப் பாடசாதல பதாதலதூரக் கல்வி கற் ல்  

ோணவர்கேின் கல்வி கற் ல் இதடபவேிகளுக்கரை தீர்வுகரணலுக்கும், ஜூதல ோதம் 

முழுவதும் ோணவர்கதே ஈடுபடுத்திக்பகாள்வதற்குோன பதாதலதூர ஆரம்பநிதல 

மகாதடகால பாடசாதலகளுக்கான திட்டங்கள் முன்பனடுக்கப்படுகின் ன. எதிர்வரும் 

வாரங்கேில்  ஆரம்பநிதல மகாதடகாலப் பாடசாதல இதணய பக்கத்தில் (elementary 

summer school web page) மேலதிக தகவல்கள் கிதடக்கப்பபறும். 

கு ிப்பு: கல்வி அதேச்சின் வழிகாட்டலுக்கு அதேய இதணய தேம் மூலம் ேற்றும் 

வகுப்பத யில் கல்வி கற்கும் சூழல்கதே இந்தத் திட்டம் உள்ேடக்கூடும் என்பதால், இது 

‘கலப்பு’ என அதழக்கப்படுகின் து. 

 

 

 

 

 

https://my.thoughtexchange.com/189578056
https://my.thoughtexchange.com/189578056
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Innovation/Elementary-Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Innovation/Elementary-Summer-School


 

 

      பதாதலதூர மகாதடகால ேதிப்பபண் ேீட்சி (இரண்டாம் நிதல) 

TDSBஇன் இரண்டாம் நிதல ோணவர்களுக்கு ஜூதல 6 - 31 வதர பதாடர் கல்விப் 

பிாிவு பதாதலதூர ேதிப்பபண் ேீட்சித் திட்டம் ஒன்த  முன்தவக்கும். இந்தத் திட்டம் 

2020 ஆண்டு மநருக்கு மநரான மகாதடகாலப் பாடசாதலதய ோற் ீடு பசய்யும், 

அத்துடன் கட்டாய பாடங்களில் கவனம் பசலுத்துவதுடன்  தரம் 9 முதல் 12 வதரயரை 

அதனத்துப் பரடங்கனளயும் உள்ேடக்கும். மேலும் தகவல்களுக்கு எதிர்வரும் வாரங்கேில்  

மகாதடகாலப்  பாடசாதல இதணய பக்கத்திற்கு வருதக தாருங்கள். 

 

கலப்பு பதாதலதூர மகாதடகால ேதிப்பபண் திட்டம் (இரண்டாம் நிதல) 

TDSBஇன் இரண்டாம் நிதல ோணவர்களுக்கு ஜூதல 6 – 31வதர  பதாடர் கல்விப் 

பிாிவு  பதாதலதூர மகாதடகால ேதிப்பபண் திட்டம் ஒன்த  முன்தவக்கும். இந்தத் 

திட்டம் 2020 ஆண்டு மநருக்கு மநரான மகாதடகால பாடசாதலதய ோற் ீடு பசய்யும், 

அத்துடன் கட்டாய பாடங்களில் கவனம் பசலுத்துவதுடன் தரம் 9 முதல் 12 வதரயரை 

அதனத்துப் பரடங்கனளயும் உள்ேடக்கும். மேலும் தவல்களுக்கு எதிர்வரும் வாரங்கேில்  

மகாதடகாலப் பாடசால இதணய பக்கத்திற்கு வருதக தாருங்கள். 

கு ிப்பு: கல்வி அதேச்சின் வழிகாட்டலுக்கு அதேய இதணய தேம் மூலம் ேற்றும் 

வகுப்பத யில் கல்வி கற்கும் சூழல்கதே இந்தத் திட்டம் உள்ேடக்கூடும் என்பதால், இது 

‘கலப்பு’ என அதழக்கப்படுகின் து. 

 

e-மகாதடகால திட்டம்  

e-மகாதடகால திட்டம், கடந்த வருடங்கதேப்மபால ஜூதல ேற்றும் ஆகஸ்ட் ோதங்கேில் 

பதாடரும், அத்துடன் TDSB ோணவர்களுக்கான பாடங்களுக்குாிய பதிவு ஏப்ரல் ோத 

முற்பகுதியில் ஆரம்பித்தது. பாடங்கள் அதனத்தும் முழு-ேதிப்பபண்ணுக்குாியதவ, 

அத்துடன் தரம் 11 ேற்றும் தரம் 12 பாடங்கதேயும் தரம் 10 குடியியல் ேற்றும் பதாழில் 

கல்விதயயும் உள்ேடக்கும்.  TDSB அல்லாத ோணவர்கள் ஆகஸ்ட் ோதம் நதடபபறும் 

பாடங்களுக்கு ஜூன் ோதத்தில் பதிவு பசய்யலாம். இந்தப் பாடங்கள் பற் ிய முழுத் 

தகவல்கள் ேற்றும் பதிவு பசயல்முத  e-கல்வி கற்தக  இதணய தேத்தில் 

விவாிக்கப்பட்டுள்ேன.  

விமசட கல்விக்கரை பதாதலதூர மகாதடகாலப் பாடசாதல  

விமசட கல்வி ோணவர்களுக்கான மகாதடகாலத் பதாதலதூரப் பாடசாதல பதாடர்ந்து 

https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://t.e2ma.net/click/2jxvhd/amoo6l/6alrsl


 

 

இயங்கும்.  இரண்டாம் நிதல DHH ோணவர்கள் அவர்கேது இரண்டாம் நிதல 

ேதிப்பபண்ணுக்குாிய  பாடங்கதே அணுகக் கூடியதாக இருக்கும்.  தரம் 1 - 8 இல் உள்ே 

ோணவர்களுக்கும் நாங்கள் DHH மகாதடகாலப் பாடசாதலதய வழங்குமவாம். 

ோணவர்கள் மகாதடகால ேதிப்பபண்கதே அணுகும்பபாருட்டு இரண்டாம் நிதல CTCC 

மகாதடகால பாடசாதலயும் பதாடர்ந்து இயங்கும். 

 

தரம் 1 முதல் 12 வதரயிலான வேர்ச்சிக் குத பாடுகள் உள்ே ோணவர்களுக்கும் 

மகாதடகாலப் பாடசாதல இயங்கும். ஏற்கனமவ நதடபபறும் பதாதலதூரக் கல்வி 

கற்பித்ததல ஆசிாியர்கள் பதாடர்வதுடன் மேலும் கல்வி கற்கும் சந்தர்ப்பங்கதே 

ோணவர்களுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் பதாடர்ந்து வழங்குவார்கள். 

 

விமசட பதாதலதூர கல்வி IPRC/SEPRC/IEP 

விமசட கல்வித் மததவகள் உள்ே ோணவர்களுக்கு இந்த அதேச்சு அவர்களுதடய அண்தேய 

விமசட கல்வித் மததவகள் ேற்றும் ேனநல ஆதரவுகள் மததவப்படும் ோணவர்களுக்கான 

பதாடர்ச்சியான கல்வி கற் ல் என்  கு ிப்பில் மேலதிக வழிகாட்டதல வழங்கியுள்ேது. 

 

முன்பனாருமபாதும் ஏற்படாத தற்மபாததய பதாதலதூரச் சூழ்நிதலகள் காரணோக, 

அதேப்பின் அவசரத் மததவகள் பூர்த்தி பசய்யப்படுவதத உறுதிபடுத்துவதற்காக IPRC க்கள் 

ேற்றும்  SEPRC க்களுக்கு முன்னுாிதே வழங்கப்பட்டுள்ேது.  

முன்னுாிதே IPRC க்கள் ேற்றும் SEPRC க்கள்:  

• கற் ல் குத பாடுகள் கண்ட ியும் பாலர் வகுப்பிலிருந்து (DK) விலகும்பவேிமயறும் 

சிமரஷ்ட பாலர் வகுப்பு ோணவர்கள்; 

• ISP கருத்திபலடுக்கப்படும் பாலர் வகுப்பு இதடயீடு திட்டத்திலிருந்து (KIP) விலகும் 

அதனத்து ோணவர்கள்; 

• ஒரு பாடசாதலயிலிருந்து ேற்ப ாரு பாடசாதலக்கு அவர்கள் நகர்ந்து 

பகாண்டிருப்பதால் ஒரு ோற்று நிதல மததவப்படும் விமசட கல்வி தீவிர ஆதரவுத் 

திட்டத்தில்  (ISP) ோணவர்களுக்கான நிதல  2 வருடாந்த IPRC ேீள் பாிசீலதன; 

• கடுதேயான சிக்கலான ேருத்துவத் மததவகள் உள்ே ோணவர்களுக்கு ேட்டும் 

SEPRC ஐ  கருத்திபலடுத்தல்; 

•  CTCC திட்டங்கேிலிருந்து திரும்பும் ோணவர்கள்; 

https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing


 

 

• தரம் 4 உயர் தி ன் (Gifted) ISP க்காக (பதிவுபசய்யப்பட்ட TDSB ோணவர்கள் 

ோத்திரம்; இந்த வதகக்கு SEPRC இல்தல) கருத்திற்பகாள்ேப்படும் தரம் 3 

ோணவர்கள்; 

 

IPRC க்கள் பதாதலதூரத்தில் Webex அல்லது பதாதலத்பதாடர்பு கருத்தரங்கு ஊடாக 

நடாத்தப்படும்.  ோணவருதடய இரகசியத்தன்தேதய உள்ேடக்கும் ஏதாவது ஆவணத்துடன் 

பபற்ம ார்/பாதுகாவலருக்கு அனுப்பமவண்டிய ேின்னஞ்சலுக்கு, அந்தத் தகவல்கள் 

ேின்னஞ்சல் ஊடாக அனுப்பப்படுவதற்கு பபற்ம ார்/பாதுகாவலருதடய முன்கூட்டிய 

ஒப்புதல் மததவப்படும். தகவல் பாதுகாப்தப உறுதிப்படுத்தவும் தனியுாிதே ேீ தலத் 

தவிர்க்கவும் ோணவருதடய தனிப்பட்ட  தகவல்கதே உள்ேடக்கும் ேின்னஞ்சல் தகவல் 

கு ியாக்கம் பசய்யப்பட்டு கடவுச்பசால் மூலம் பாதுகாக்கப்படும். இந்த ேின்னஞ்சலின் 

விடயத்  தனைப்பில், ‘இரகசியோனது’ என்  பசாற்பதம் உள்ேடக்கப்படுவதுடன் 

பபற்ம ார்/பாதுகாவலர்  ேின்னஞ்சல் கிதடக்கப்பபற் தத உறுதி பசய்வதற்காக வாசிப்பு 

ஒப்புதல் ஒன்றும் உள்ேடக்கப்படும். 

 

பிபரஞ்சு ஒரு இரண்டாம் போழியாக (FSL), குடும்பங்களுக்கு ஆதாரவேங்கள்   

இந்த வாரம் FSL பிாிவு, பிபரஞ்சு ஒரு இரண்டாம் போழி என்  பசயற்திட்டங்கேிலுள்ே 

ோணவர்களுதடய பபற்ம ார், பாதுகாவலர் ேற்றும் குடும்பத்தினருக்காக FSL 

குடும்பங்களுக்கான ஆதார வேங்கள் கூகுள் தேம் ஒன்த   அ ிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் 

தேம், வழிகாட்டும் மகாட்பாடுகள், FSL திட்டங்கேில் பதாதலதூரக் கல்வி கற் லுக்கான  

மநாக்குகள், ஆதாரவேங்களுக்கான இதணய இதணப்புகள், வீட்டில் எவ்வாறு ஆதரவு 

வழங்குவது என்பவற்றுடன் ேற்றும் பலவற்த  உள்ேடக்கி ோணவர்களுக்கு பதாதலதூரக் 

கல்வி கற்தகயின் மபாது எவ்வாறு ஆதரவு வழங்கலாம் என்பது பற் ிய தகவல்கதே 

வழங்குகின் து. 

கல்வி அதேச்சு ேற்றும் பரா ன்மரா பபாது சுகாதாரப் பிாிவின் செீபத்திய தகவல்கள்  

குத ந்த பட்சம் மே 31, 2020 வதர பாடசாதலகதே மூடுதல் நீடிக்கப்படும் என்  இந்த வார 

அ ிவிப்புடன், கல்வி அதேச்சும்  பரா ன்மரா பபாதுச் சுகாதார பிாிவும் 

பபற்ம ார்/குடும்பத்தினருக்கு இந்த வாரம் கடிதங்கதே அனுப்பியுள்ேனர். அந்த செீபத்திய 

தகவல்கதேத் தயவுபசய்து இங்மக வாசிக்கவும்: கல்வி அதேச்சின் கடிதம்  ேற்றும்  

பரா ன்மரா பபாதுச் சுகாதாரப் பிாிவின் கடிதம். 

https://sites.google.com/tdsb.on.ca/fsl-resources-for-families/home?authuser=0
https://sites.google.com/tdsb.on.ca/fsl-resources-for-families/home?authuser=0
https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Parent-Caregiver-re-Vaccination-during-COVID-19-Pandemic-April-29-2020.pdf


 

 

 

நித வுதர  

கல்வி கற் ல் பதாடர்வதற்கு ஆதரவேிக்கும் பபாருட்டு நீங்கள் பசய்யும் யாவற்றுக்கும் 

ேீண்டும் உங்களுக்கு நன் ி கூறுகின்ம ன்.  முன்பனாருமபாதும் இல்லாதவாறு இப்மபாது 

வீட்டுக்கும் பாடசாதலக்குேிதடமயயான வலுவரை பங்காற் ல் முக்கியோனது. உங்கள் 

பிள்தே (பிள்தேகதே) ஈடுபடுத்துவதற்கும் படசாதலயுடனும் உங்களுதடய 

ஆசிாியர்களுடனும் பதாடர்புடன் இருக்கச் பசய்வதற்காக நீங்கள் எததச் பசய்தாலும் அது 

முக்கியாோன சாதகோன தாக்கம் ஒன்த  ஏற்படுத்தும்.  இந்த சூழ்நிதலகேில் நாங்கள் 

அதனவரும் எங்கோல் இயன் வதர சி ப்பாகச் பசயற்படுவதுடன் உங்களுதடய 

முயற்சிகதே நாங்கள் ேிகவும் பாராட்டுகின்ம ாம். 

 

எங்களுதடய ோணவர்கள் பற் ிக்  குறிப்பிட விரும்புவதுடன் அவர்களுதடய கடின 

உதழப்தபயும் இந்த ோற் த்தினூமட அவர்களுதடய உறுதிதயயும் நான் 

அங்கீகாிக்கின்ம ன்.  பதாதலதூரக் கல்வி கற் லுக்கான நிதலோற் ம் ஒவ்பவாருவருக்கும் 

ஒரு அனுசாிப்பாகவும், ோணவர்களுக்கு அவர்கள் பழக்கப்பட்ட முத யிலிருந்து ேிகவும் 

வித்தியாசோனபதாரு கற்கும் முத யாகவும் இருக்கின் து.  தக்க தருணத்தில் நிதலதேதயச் 

சோேிப்பதற்காக ோணவர்கள் கடின முயற்சி எடுப்பது பற் ியும் நம்பமுடியாத அேவுக்கு 

அர்ப்பணிப்தபயும் பதடப்பாற் தலயும் காட்டுவது பற் ியும் பாடசாதலகள்  ேற்றும் 

ஆசிாியர்கேிடேிருந்து அற்புதோன கததகதே நான் மகள்விப்பட்டிருக்கின்ம ன். TDSB 

முழுவதிலும் எங்களுக்கு  அற்புதோன ோணவர்களும் குடும்பத்தினரும் உள்ளைர் என்பதற்கு 

இது ஒரு சான்றரகும். நான் ஒவ்பவாருவர் கு ித்தும் ேிகவும் பபருதேயதடவதுடன் நாங்கள் 

இதணந்து பசயற்படும்மபாது இந்தக் கடினோன காலத்ததக் கடந்துவிடுமவாம் என்பதத 

நான் அ ிமவன்.  

 

கதடசியாகப் பாடசாதலக்கு திரும்புவது பற் ி நாங்கள் ஏற்கனமவ சிந்தித்துக் 

பகாண்டிருக்கின்ம ாம் என்பததயும் முடியுோனவதர சி ப்பாகத் திட்டேிடுகின்ம ாம் 

என்பததயும் எேிதேயுடன் ேீண்டும் வலியுறுத்தமவ நான் விரும்புகிறறன். அது எப்மபாது 

நடக்கும் என்று எங்களுக்குச் சாியாகத் பதாியவில்தல. அமதமநரத்தில் பபாருத்தோன 

ஆமராக்கியம் ேற்றும் பாதுகாப்பு அத்துடன் ஏதனய நதடமுத கள் ஒழுங்காக இருக்கின் ன 

என்பதத உறுதிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் பரா ன்மரா பபாதுச் சுகாதாரப் பிாிவு ேற்றும் 

கல்வி அதேச்சுடன் பநருங்கிய பங்கேிப்புடன் பணியாற்றுவமத முக்கியோனதும் 

அவசியோனதுோகும். ேீண்டும், இது எல்மலாருக்கும் ஒரு புதிய பாிச்சயேற்  நிதலயாகும், 

அத்துடன் பபாதுச் சுகாதார அதிகாாிகளுதடய அத்தியாவசிய வழிகாட்டலுடனும்  



 

 

பணியாேர்கேிைதும் ஏதனமயாாிைதும் பபறுேதிேிக்க உள்ேீட்டுடனும் நாங்கள் இதற்காகப் 

பணியாற்றுமவாம். 

 

தயவுபசய்து பாதுகாப்பாகவும் நலமுடனும் இருங்கள். 

 

உண்தேயுள்ே, 
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