
 

 

ஆகஸ்ட்  26, 2020 

 

அன்பான பபற்ற ாறே/பாதுகாவலறே மற்றும் குடும்பத்தினறே, 

 

ஆகஸ்ட் 21 அன்று, பெப்பெம்பர் மாதத்தில் பாெொலலக்குத் திரும்புவது பற் ிய ஒரு கடிதம் 

அலனத்து TDSB பபற்ற ாருக்கும்/பாதுகாவலருக்கும் அனுப்பப்பட்ெது. அத்துென் விறெெ கல்வித் 

றதலவகள் உள்ள பிள்லளகளின் பபற்ற ார்/பாதுகாவலருக்கான றமலதிக தகவல்கலள நாங்கள் 

இன்று உங்களுக்குத் தருகின்ற ாம். TDSB பாெொலலகலள நாங்கள் தி ந்து மாணவர்கலள ஒரு 

ெில வாேங்களில் மீண்டும் வேறவற்கும்றபாது எலத எதிர்பார்க்கலாம் என றமலும் அ ிவதற்கு 

நீங்கள் ஆவலாக இருப்பீர்கள் என்பது எங்களுக்குத் பதாியும், எனறவ நாங்கள் இந்தப் 

புதுப்பிக்கப்பட்ெ விபேமான தகவல்கலள உங்களுக்கு வழங்க விரும்புகின்ற ாம்.  

 

முதலாவதாக, மாணவர்களும் பணிபுாிறவாரும் பாதுகாப்பாகப் பாெொலலக்கும் பணிக்கும் 

திரும்புவதற்குத் றதலவயான அலனத்துத் திட்ெமிெல்கள் ஊொகவும் நாங்கள்  

பெயற்பட்டுக்பகாண்டிருக்கும்றபாது, நீங்கள் பதாெர்ந்து காட்டும் பபாறுலமக்கு நாங்கள் 

உங்களுக்கு நன் ி கூ  விரும்புகின்ற ாம். இது ஒரு எளிதான அல்லது றநேடியான 

பெயல்முல யாக இருக்கவில்லல, அத்துென் நாங்கள் முன்றனாக்கிச் பெல்லும்றபாது பதாெரும் 

உங்களுலெய புாிந்துணர்லவயும் நம்பிக்லகலயயும் நாங்கள் மனதாேப் பாோட்டுகின்ற ாம். 

மாணவர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் அலனவலேயும் பாதுகாப்பாகவும் 

ஆறோக்கியமாகவும் லவத்திருக்கும்பபாருட்டு பாதுகாப்பாகப் பாெொலலக்குத் திரும்புதலல 

விலனத்தி னுலெயதாகத் திட்ெமிடுவதற்காக நாங்கள் எங்களால் இயன்  அலனத்லதயும் 

பெய்துபகாண்டிருக்கின்ற ாம் என்பலதத் தயவுபெய்து அ ிந்திருங்கள். 

 

 மாற்றுத்தி ன்கள் உள்ள மாணவர்களுக்கான கல்வி, வளங்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளுக்குச் ெமமான 

அணுகுதல்  இருப்பலத உறுதிப்படுத்துவதற்கு TDSB உறுதிபூண்டுள்ளது, அத்துென் COVID-19 

பதாற்றுக்காலத்தில் இது பதாெர்ந்தும் யதார்த்தமாக இருக்கும். கு ிப்பாக விறெெ கல்வித் றதலவகள் 

உள்ள மாணவர்களுக்கான றமலதிக தகவல்களுக்குத் தயவுபெய்து கீறழ பார்க்கவும். 

 

   தாமதமாகத் பதாெங்குதல்:  பெவ்வாய்க்கிழலம, பெப்பெம்பர் 15 

பாெொலலக்கு மீண்டும் பாதுகாப்பாகத் திரும்புதலுக்குத் தயார்பெய்வதற்குத் றதலவப்படும் 

றநேத்லதக் கருத்தில்பகாள்ளும்றபாது, பாெொலல பதாெங்கும் முதல் நாலள (ஆேம்பநிலல, 

இேண்ொம்நிலல மற்றும் பமய்நிகர் பாெொலல) பெவ்வாய்க்கிழலம, பெப்பெம்பர் 15 ஆம் 

திகதிக்கு TDSB மாற் ியுள்ளது.  



 

 

  

அலனத்து வகுப்புகளினதும் நுலழவு மூன்று நாட்களுக்கு ஊொக நிகழும் வலகயில் 

மாற் ப்பட்ெறபாதிலும், விறெெ கல்வித் றதலவயுள்ள அலனத்து மாணவர்களுக்கும்  

பெவ்வாய்க்கிழலம, பெப்பெம்பர் 15 அன்று பாெொலல ஆேம்பமாகும். இது தீவிே கற்பித்தல் 

பெயல்படுத்தப்படும் அலனத்து ஆேம்பநிலல, இேண்ொம்நிலலப் பாெொலலகலளயும், இேண்ொம் 

நிலலப் பாெொலலகளில் நொத்தப்படும் விருத்தியில் குல பாடுகளுள்ள மாணவர்களுக்கான தீவிே 

ஆதேவுச் பெயற்திட்ெங்கலளயும் (Developmental Disabilities Intensive Support Programs (ISP)) 

உள்ளெக்கும்.  றபருந்தில் பாெொலலக்குச் பெல்லும் விறெெ கல்வித் றதலவகளுள்ள 

மாணவர்களுக்கும் பெப்பெம்பர் 15 ந் திகதி பாெொலல பதாெங்கும்.  

 

   முகக் கவெம்/முக மல ப்பு வழிகாட்டிகள் 

மாணவர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அலனவரும் TDSB கட்டிெங்களிலும் பாெொலலப் 

றபருந்துகளிலும் முகக் கவெங்கள்/முக மல ப்புகள் அணியுமாறு றவண்ெப்பட்ெறபாதும், 

எங்களுலெய மாணவர்களில் ெிலருக்கு மருத்துவாீதியான, புலன் ொர்ந்த அல்லது றவறு 

காேணங்களுக்காக விதிவிலக்குகள் றதலவப்படும் என்பலத நாங்கள் ஏற்றுக்பகாள்கின்ற ாம். 

முகக் கவெங்கள் அல்லது முக மல ப்புகள் பதாெர்பில் விதிவிலக்குகள் அல்லது றதலவயான 

அனுெேலணகள் பற் ி றநேடியாகப் பாெொலலகளுென் கலந்துலேயாடுமாறு 

பபற்ற ார்/பாதுகாவலர் றவண்ெப்படுகின் னர். 

 

எங்களுலெய பதாழில்ொர் சுகாதாே & பாதுகாப்புப் பிாிவு பதளிவாகத் பதாியும் முகக் கவெங்கலள, 

அலவ றதலவப்படும் பணியாளர் மற்றும் மாணவர்களுக்காகக் பகாள்வனவு பெய்வதற்காக 

பெயற்பட்டுக்பகாண்டிருக்கின் னர்.  முகக் கவெங்கள்/முக மல ப்புகள் பற் ிய றமலதிக விபேங்கள் 

விலேவில் பபற்ற ார்/பாதுகாவலருென் பகிர்ந்துபகாள்ளப்படும். 

 

கற்லக மாதிாிகள்  

 

ஆேம்பநிலல 

 

விறெெ கல்விக்கான தீவிே ஆதேவு பெயற்திட்ெங்களிலுள்ள (Intensive Support Programs (ISP)) 

ஆேம்பநிலல வகுப்புகள், எந்த ISP திட்ெம் (Gifted தவிர்ந்த) என்பலதப் பபாறுத்து 6 முதல் 16 

மாணவர்களாகக் குல க்கப்படுகி து. மாணவர்கள் வாேபமான்றுக்கு 5 நாட்கள், இலெறவலள 

மற்றும் மதிய உணவு இலெறவலள உள்ளெங்கலாக, முழு நாளும், ஒரு பிாிவாக/குழுவாகப் 

பாெொலலக்குச் ெமூகமளிப்பார்கள். 



 

 

 

இது எங்களுலெய தீவிே கற்பித்தல் பெயல்படுத்தப்படும் ஆறு ஆேம்பநிலல பாெொலலகலள 

உள்ளெக்குகின் து:  Beverley School, Lucy McCormick Senior School, Park Lane Public School, 

Seneca School, Sunny View Junior மற்றும் Senior Public School, அத்துென் William J McCordic. 

 

அதிக பட்ெம் உெல்ாீதியாக விலகி இருப்பதற்கு உதவுவதற்காக றமம்படுத்தப்பட்ெ ஆறோக்கிய மற்றும் 

பாதுகாப்பு பந ிமுல கள் பதாெர்பில் ெில மாணவர்கள் ெவால்கலள எதிர்பகாள்ளலாம் என்பது 

எங்களுக்குத் பதாியும்.  இந்தக் காிெலனகலளக் லகயாளும்பபாருட்டு, இந்த றநேத்தில் பாெொலலகள் 

மாணவர்களுக்கும் பணியாளர்களுக்கும் ெி ந்த முல யில் ஆதேவளிப்பதற்காக குடும்பத்தினருெனும் 

விறெெ கல்வி & உள்ளீட்டு ஆறலாெகர்களுென் இலணந்து பணியாற்றும். 

 

இேண்ொம்நிலல (தேம் 9 முதல் 12 வலே) 

விருத்தியில் குல பாடுகளுள்ள மாணவர்களுக்கான விறெெ கல்வி (DD) தீவிே ஆதேவு 

பெயற்திட்ெங்களிலுள்ள (Intensive Support Programs (ISP)) இேண்ொம்நிலல வகுப்புகளில் 10 

மாணவர்களாகக் குல க்கப்படும்,  மாணவர்கள் ஒரு குழுவாகப் பிாிக்கப்படுவதாலும் அவர்களுலெய 

அலனத்து விறெெ கல்வி வகுப்புக்களுக்கும் ஒன் ாகச் பெல்லலாம் என்பதாலும் மாணவர்களால் 

தினொி பாெொலலக்குச் ெமூகமளிக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.  மாணவர்கள் semester (அலேயாண்டு) 

முல லயப் பின்பற்றுவார்கள். 

 

விறெெ கல்விக்கான வகுப்புகள் மற்றும் வழலமயான பாெொலல பாெபந ிகளுக்பகன றநேசூெிலகலயக் 

பகாண்ெ ஒன் ிலணக்கப்பட்ெ (Gifted  உள்ளெங்கலாக) ISP வகுப்புகளிலுள்ள  இேண்ொம்நிலல 

மாணவர்கள் தமது ெக மாணவர்களுென் பதாெர்ந்து ஒன் ிலணக்கப்படுவார்கள் என்பலத 

உறுதிப்படுத்துவதற்காக quadmester (நான்கு தவலணகளாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ள) இேண்ொம்நிலல 

பாெொலல மாதிாிக்குச் ெமூகமளிப்பார்கள். 

 

இேண்ொம்நிலல ISP, 6 முதல் 16 வலே மாணவர்களாகக் குல க்கப்பட்டிருக்கும். விறெெ 

பாெபந ிகலள கற்பதற்கு மாணவர்கள் ஒரு குழுவாகக் ெமூகமளிக்கமுடியும். வழலமயாக, இந்த ISP 

க்கள் MID, LD, ASD, DHH மற்றும் PD ஐ உள்ளெக்குவதுென் விறெெ கல்விமுல  இல்லாத  

பாெபந ிகளுக்கு அவர்களுலெய ெக மாணவர்களுென் குழுக்களாக்கப்பெலாம்.  Gifted ISP வகுப்புகள் 

30 மாணவர்களாகக் குல க்கப்படுவதுென் விறெெ கல்வி மற்றும் விறெெ கல்விமுல  இல்லாத 

வகுப்புகளுக்காக இேண்டு பிாிவுகளாகப் பிாிக்கப்படும்.  பாெொலலக்குாிய றதலவகளின் 

அடிப்பலெயில் இது இெத்திற்றகற்ப மாற் மலெயலாம்.  

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


 

 

 

மாணவர்கள் தினொி ெமூகமளிக்கக்கூடிய இந்த ஆறு தீவிே கற்பித்தல் பெயல்படுத்தப்படும் 

இேண்ொம்நிலலப்  பாெொலலகளும் Semester (அலேயாண்டு) முல லயப் பின்பற்றுவார்கள். தீவிே 

கற்பித்தல் பெயல்படுத்தப்படும் இந்த இேண்ொம்நிலலப்  பாெொலலகள் ஆவன: Central Etobicoke High 

School, Drewry Secondary School, Frank Oke Secondary School, Maplewood High School, Sir William 

Osler High School, மற்றும் York Humber High School. 

 

பமய்நிகர் பாெொலல (பாலர்வகுப்பு முதல் தேம் 12 வலே) 

தங்களுலெய பிள்லளகள் வீட்டிலிருந்து கற்பலத விரும்பும் பபற்ற ார்/பாதுகாவலர் பதாலலதூேக் 

கற்லக முல லயத் றதர்ந்பதடுக்கலாம். றமலதிக தகவல்களுக்கு, தயவுபெய்து வலலத்தளத்லதப் 

பார்லவயிெவும். ஆேம்பநிலல மற்றும் இேண்ொம்நிலல. 

 

பபற்ற ார்/பாதுகாவலர் பதாலலதூேக் கல்வி முல லயத் பதாெங்குவபதனத் தீர்மானித்துவிட்டு, 

பின்னர் பாெொலலயில் றநாில் கற்கும் முல க்குத் திரும்புவபதனத் தீர்மானித்தால், மாணவர்கள் 

தங்களுலெய ISP இெ அமர்லவ இழந்துவிெமாட்ொர்கள்.  பாெொலல ஆண்டில் கு ித்த திகதிகளில் 

பமய்நிகர் பாெொலலக்குள் நுலழய அல்லது றநாில் கற்கும் முல க்குத் திரும்புவதற்கு ெந்தர்ப்பங்கள் 

இருக்கும்.  ஆேம்பநிலல மற்றும் இேண்ொம்நிலல  நிலலமாற் ங்களுக்கான திகதிகலளப் 

பார்லவயிடுங்கள். கு ிக்கப்பட்ெ  றநேங்கள் தவிர்ந்த றநேத்தில் ஒரு மாற் ம் றதலவப்பட்ொல், 

விதிவிலக்குகள் வழங்கப்பெலாம் அத்துென் அலவ அந்தக் றகாாிக்லகயின்  அடிப்பலெயில் 

அதிபர்களால் பாிெீலிக்கப்படும்.  

 

பாெொலலயில் றநாில் அல்லது பமய்நிகர் கற்லகக்கான பதிவு  

இந்த வாேம், றநாில் கற்பதற்கு அல்லது பதாலலதூேக் கற்லகக்குப் பதிவுபெய்யுமாறு றவண்டும் 

மின்னஞ்ெல் ஒன்று,  தீவிே கற்பித்தல் பெயல்படுத்தப்படும் இேண்ொம் நிலல  பாெொலல ஒன்றுக்குச் 

ெமூகமளிக்கும்  மற்றும் இேண்ொம் நிலல DD ISP இல் இருக்கும் அலனத்து மாணவர்ககளினதும் 

பபற்ற ார்/பாதுகாவலருக்கு, அனுப்பப்படும். 

 

அலனத்துப் பபற்ற ாரும்/பாதுகாவலரும், இந்த மாதம் ஏற்கனறவ முன் பதிவுக் கருத்தாய்வுக்குப் 

பதிலளித்திருந்தவர்கள் உட்பெ,  இந்தப் பதிலவப் பூர்த்திபெய்வதன் மூலம் தங்களுலெய 

பிள்லளகளின் பதிலவ உறுதிபெய்யுமாறு றவண்ெப்படுகின் னர்.    

 

ஒவ்பவாரு மாணவருக்கும் இலணயப் பதிவுப் படிவத்திற்கான தனிப்பட்ெ இலணப்பபான்ல  அந்த 

மின்னஞ்ெல் உள்ளெக்கும், அத்துென் இந்த இலணப்பு பகிேப்பெ முடியாது.  ஒன்றுக்கு றமற்பட்ெ 

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


 

 

பிள்லளகள் இருக்கும் பபற்ற ார்/பாதுகாவலருக்கு ஒவ்பவாரு பிள்லளக்கும் ஒரு மின்னஞ்ெல்படி 

கிலெக்கும், அத்துென் ஒவ்பவாரு பிள்லளக்கும் தனித்தனியான பதிலவப் பூர்த்திபெய்யுமாறு அவர்கள் 

றவண்ெப்படுவார்கள். இலணயப் பதிவு இருபது வித்தியாெமான பமாழிகளில் கிலெக்கப்பபறும். 

 

றகாப்பில் மின்னஞ்ெல் முகவாி ஒன்று இல்லாத அல்லது இலணயப் பதிலவப் பூர்த்தி பெய்யாத 

பபற்ற ார்/பாதுகாவலருக்கு மாத்திேம் தமது பதாிலவச் பெய்யுமாறு றகட்கும் பதிவுக்கான பதாலலறபெி 

அலழப்பு ஒன்று கிலெக்கப்பபறும். றமலதிக தகவல்களுக்கும்  பதிவுக்கான றவறுபட்ெ பதாிவுகள் பற் ி 

அ ிவதற்கும் TDSB வலலத்தளத்லதப் பார்லவயிடுமாறு அலனத்துப் பபற்ற ாலேயும்/பாதுகாவலலேயும் 

நாங்கள் ஊக்குவிக்கின்ற ாம்.  

 

புதன்கிழலம, ஆகஸ்ட் 26: அலனத்துப் பபற்ற ார்/பாதுகாவலருக்கும் மின்னஞ்ெல் அனுப்பப்படுவதுென் 

பதிவுபெய்தல் ஆேம்பமாகும்  

திங்கட்கிழலம, ஆகஸ்ட் 31: தீவிே கற்பித்தல் பெயல்படுத்தப்படும் பாெொலலகள் மற்றும் 

இேண்ொம்நிலல DD ISP மாணவர்களுக்குாிய    பதிவுபெய்தல் முடிவலெயும்  

 

அடுத்த படிமுல கள்  

எதிர்வரும் நாட்களில், நாங்கள் குடும்பத்தினருக்குத் பதாெர்ந்து அ ிவிப்பதுென் அண்மித்த 

தகவல்கலளயும் வழங்குறவாம்.  அலனவேது அபிப்பிோயங்களும் காிெலனகளும் உள்வாங்கப்படுகின் து 

என்பலத உறுதிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் எங்களுலெய நிர்வாகிகள்,  விறெெ கல்வி ஆறலாெலனக் குழு  

பாெொலலக்குத் திரும்புதல் உப குழு, மற்றும் பாெொலலயில் விறெெ கல்விக்குத் திரும்பும் பணியாளர்கள் 

மற்றும் உள்ளெக்கல் உப குழு ஆகிறயாருென் பதாெர்ந்து இலணந்து பநருங்கிப் பணியாற்றுகின்ற ாம். 

பாெொலலகளுக்கான எங்களுலெய சுகாதாே மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்ெல்கள் பற் ி றமலும் 

அ ிந்துபகாள்ளுங்கள்.  

 

இந்த முக்கிமான பணி பதாெரும் இவ்றவலளயில், பதாெர்ந்து நீங்கள் காட்டும் பபாறுலமக்கு நாங்கள் 

உங்களுக்கு மீண்டும் நன் ி கூறுகின்ற ாம்.  இயன் ளவு விலேவில் பாெொலல அதிபர்கள் 

குடும்பத்தினருென் கு ித்த பாெொலல பதாெர்பான தகவல்கலள றநேடியாகப் பகிர்ந்து பகாள்ளத் 

பதாெங்குவார்கள் என்பலதத் தயவுபெய்து அ ிந்துபகாள்ளுங்கள். உங்களிெம் பல றகள்விகளும் 

காிெலனகளும் இருக்குபமன்பலத நாங்கள் அ ிறவாம்.  றமலும், றதலவயான தகவல்கலள வழங்குவதற்கும் 

அலவ பற் ி உங்களுக்குத் பதாெர்ந்து அ ியத்தேவும் பணியாளர்கள் தங்களால் இயன் வலே பதாெர்ந்து 

தி ம்பெச் பெயலாற்றுவார்கள்.  

 

நாங்கள் இதில் ஒன் ிலணந்து இருப்பதுென் மாணவர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் 

குடும்பத்தினாின் ஆறோக்கியத்லதயும் பாதுகாப்லபயும் உறுதிப்படுத்தும் ஒரு பபாது இலக்லக 

நாங்கள் அலனவரும் பகிர்ந்துபகாள்கின்ற ாம். பாெொலலக்கு மீண்டும் திரும்புதல் 

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


 

 

ஒவ்பவாருவருக்கும் இயன் வலே இலகுவாக இருக்கறவண்டுபமன நாங்கள் விரும்புவதுென் இது 

நில றவறுவதற்கு நாங்கள் பதாெர்ந்து ஒன் ிலணந்து பணிபுாியறவண்டும்.  

 

 

உண்லமயுள்ள, 

Carlene Jackson      Alexander Brown 

Director of Education (கல்வி அதிகாாி)      Chair (தலலவர்) 

 

 

 


