
 

 

 
 

ஒக்ர ோபர் 23, 2020 

 

அன்போன இ ண்டோம்நிலை மோணவர்களின் பபற்ர ோர /போதுகோவைர  மற்றும் இ ண்டோம்நிலை மோணவர்கரள,  

 

ரநோில் கற் ல் மற்றும் பமய்நிகர் கற் ல் மோதிோிகளில் ஒன் ிலிருந்து ஒன்றுக்கு இடம்மோறுவது பற் ியும், 2ம் கோைோண்டுத் 

தவலணலை பமய்நிகர் வழிக் கற் ைோக பதோடங்க விரும்பும் மோணவர்களுக்கோன பமய்நிகர் கற் ல் மோதிோிைில் ஏற்படும் மோற் ங்கள் 

பற் ியும் இ ண்டோம்நிலை மோணவர்களின் குடும்பத்தவர்களுக்கு முக்கிைமோன இற்ல ப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கலள இது 

வழங்குகி து. 

 

TDSBஇன் பமய்நிகர் இ ண்டோம்நிலைப் போடசோலைைில், தற்ரபோது 18,000 க்கும் ரமற்பட்ட இ ண்டோம்நிலை மோணவர்கள் 

ரசர்ந்திருக்கும் இந்த நிலைைில், அலமப்பில் கு ிப்பிடத்தக்க மறுசீ லமப்பு எதுவுமின் ி ரமைதிக மோணவர்கலளச் 

ரசர்த்துக்பகோள்வதற்கு எங்களோல் முடிைோதுள்ளது - ரநோில் கற்பிக்கும் எங்களின் போடசோலைகளில் இது எதிர்மல ைோன 

தோக்கங்கலள ஏற்படுத்தும், அத்துடன் பை கற்லகபந ிகலள ஒன் ோகச் ரசர்க்கரவண்டிை அல்ைது  த்துச் பசய்ை ரவண்டிை 

நிலைலையும் இது ஏற்படுத்தைோம்.   

 

ரநோில் கற்கும் போடசோலைகள் மற்றும் பமய்நிகர் போடசோலைகள் ஆகிை இ ண்டினதும் நிலைைோனதன்லமலைப் ப ோமோிப்பதும், 

மோணவர்களுக்குத் ரதலவைோன கற்லகபந ிகலளத் பதோடர்ந்து வழங்குவதும் எங்களின் முக்கிைமோன இைக்கோகும். எனரவ, 2ம் 

கோைோண்டுத் தவலணைில் பமய்நிகர் வழிக் கற் லுக்கோன மோற் த்லதக் ரகோரும் மோணவர்களுக்கோன பமய்நிகர் கற் ல் 

வழங்கப்படும் முல லை நோங்கள் மோற் வுள்ரளோம். 

 

பமய்நிகர் போடசோலை பதோடர்ந்து பசைல்பட்டுக் பகோண்டிருப்பதுடன், அதன் தற்ரபோலதை மோணவர்களுக்கு ஆத வளிக்கும் 

அரதரவலளைில், ரநோில் கற் லில் இருந்து பமய்நிகர் வழிக் கற் ைோக 2ம் கோைோண்டுத் தவலணக் கற் லை மோற் விரும்பும் 

மோணவர்களுக்கு, அவர்கள் தற்ரபோது ரநோில் கற்கும் போடசோலைைில் பமய்நிகர் முல க் கற் ல் பதோிவு வழங்கப்படும். 

 

ரநோில் கற் ல் மோதிோிைிலிருந்து பமய்நிகர் கற் ல் மோதிோிக்கு மோ ல்  

 

போடசோலைகளில் ரநோில் கற் லுக்குப் பதிவுபசய்த மோணவர்களில், பமய்நிகர் வழிக் கற் லுக்கு மோ  விரும்பும் மோணவர்களுக்கு, 

அவர்கள் என்ன பசய்ை விரும்புகி ோர்கள் என்பலதத் பதோிவிக்கும் ஒரு படிவம் உள்ளடங்கைோன ரமைதிக விப ங்கள் அவர்கள் 

தற்ரபோது ரநோில் கற்கும் போடசோலைைினோல் வழங்கப்படும். இந்த மோற் ம் 2ம் கோைோண்டுத் தவலணக் கற் ல் ஆ ம்பமோகும் 

திகதிைோன நவம்பர் 23, 2020 அன்று நலடமுல க்கு வரும். 

  

உங்களின் போடசோலைைில், போடசோலை-அடிப்பலடைிைோன பமய்நிகர் கற் ல் மோதிோி, வகுப்புக்கு வகுப்பு மோறுபடும். அத்துடன் 

பமய்நிகர் வழிைில் கற்றுக்பகோள்ள விரும்பும் மோணவர்களின் எண்ணிக்லக மற்றும் கிலடக்கக்கூடிை கற்லகபந ிகள் ரபோன்  

கோ ணிகளில் அது தங்கிைிருக்கும். சிை சந்தர்ப்பங்களில், முழு வகுப்லபயும் பமய்நிகர் வழிைில் வழங்குவதற்குப் ரபோதுமோன 

மோணவர்கள் இருப்போர்கள். ஏலனை சந்தர்ப்பங்களில், பமய்நிகர் வழிக் கற் ல் மற்றும் ரநோில் கற் ல் குழுக்களோக கு ித்த வகுப்பு 

பிோிக்கப்படும். 

  



 

 

 
 

வ விருக்கும் நோட்களில், பமய்நிகர் வழிைில் கற்பதற்கு ஆர்வமுள்ள மோணவர்களின் எண்ணிக்லகலைப் பற் ிப் ரபோதுமோன 

தகவல்கள் எங்களுக்கு கிலடத்ததும், மோதிோிகலளத் தைோோிப்பதுடன் முடிவுகலளயும் போடசோலைகள் எடுக்கும். 2ம் கோைோண்டுத் 

தவலண ஆ ம்பிப்பதற்கு முன்போக உங்களின் போடசோலைைோல் அது கு ித்த தகவல்கள் பகி ப்படும். அவர்கள் ரநோில் கற்கும் 

போடசோலைைின் பமய்நிகர் வழிக் கற் லுக்கு மோ விரும்பும் மோணவர்களின் ரகோோிக்லககள் ைோவும் ஏற்றுக்பகோள்ளப்படும் என்பலதத் 

தைவுபசய்து கவனியுங்கள். இருப்பினும், சிை சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு கு ிப்பிட்ட கோைோண்டுத் தவலணைில் போடபந ிகள் கிலடக்கும் 

மற்றும் வழங்கல்களுடன் விரும்பிை போடத்துக்கோன மோற் ங்கள் ஒத்திருக்கரவண்டிைிருக்கைோம். 

 

பமய்நிகர் கற் ல் மோதிோிைிலிருந்து ரநோில் கற் ல் மோதிோிக்கு மோ ல் 

  

பமய்நிகர் வழிக் கற் லுக்குத் தற்ரபோது பதிவுபசய்த மோணவர்களில், ரநோில் கற் லுக்கோக அவர்களின் போடசோலைகளுக்குத் திரும்ப 

விரும்புபவர்கள், கோைோண்டுகள் 2,3 மற்றும் 4க்கோக, அவர்கள் ரகோோிைிருக்கும் போடங்களுக்கோன ரந சூசிலககள் 

தைோோிக்கப்படைோமோ என்பலத அ ிவதற்கோக அவர்கள் ரநோில் கற்கும் போடசோலைைின் வழிகோட்டுதல் ஆரைோசகல  ஒக்ர ோபர் 28, 

2020 க்குள் பதோடர்பு பகோள்ளரவண்டும். ரந சூசிலககள் தைோோிக்கப்படைோம் எனில், போடசோலைைில் ரநோில் கற்பதற்கோன 

இடமோற் ம் பசய்துபகோடுக்கப்படும். இருப்பினும், இடம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதோக இருக்கைோம் அத்துடன் இடமோற் ம் 

சோத்திைமில்ைோமல் இருக்கைோம் என்பலதத் தைவுபசய்து கவனியுங்கள்.  

 

ரநோில் கற்கும் உங்களின் போடசோலைக்குக் கோைோண்டு 2இல் மீளவும் மோறுவதற்கோன ரகோோிக்லகலை நீங்கள் ஏற்கனரவ 

சமர்ப்பித்திருந்தோல், அந்தக் ரகோோிக்லகலை உறுதிப்படுத்துவதற்கு உங்களின் போடசோலைலைத் தைவுபசய்து மீளவும் 

பதோடர்புபகோள்ளுங்கள். 

 

மோ ிக்பகோண்டிருக்கும் இந்தச் சூழலில் உங்களின் பபோறுலமக்கோக, பபற்ர ோர்/ போதுகோவைர் மற்றும் மோணவர்கள் அலனவருக்கும் 

நன் ி. இந்தத் பதோற்றுரந த்தில் வகுப்பல கள் மற்றும் போடசோலைகள் அலனத்திலும் முடிந்தவல  நிலைைோனதன்லமலை 

உறுதிபசய்யும் அரதரந த்தில், மோணவர்களின் ரகோோிக்லககளுக்கு இடமளிப்பதற்கு எங்களோல் முடிந்த அலனத்லதயும் நோங்கள் 

பசய்கிர ோம். 

 

அடுத்தடுத்த நோட்களில் கிலடக்கவிருக்கும் இந்த கடிதத்தின் பமோழிபபைர்க்கப்பட்ட பி திகள் உள்ளடங்கைோன ரமைதிக 

தகவல்களுக்குத் தைவுபசய்து TDSB வலைத்தளத்லதப் போர்லவைிடுங்கள். 

 

உண்லமயுள்ள, 

 

 

Kathy Witherow 

Interim Director of Education (இலடக்கோைக் கல்வி அதிகோோி) 

 


