
அன்புள்ள பெற்ற ோறே/ெோதுகோவலர்கறள,  

 
இந்த மோகோணம் மற்றும் அ ங்கோவலர் சங்கங்களது கவுன்சிலுடனோன சமேசப் றெச்சுவோர்த்ததகள் 

மூலம் ஒரு புதிய கூட்டு ஒப்ெந்தம் பசய்யப்ெடோவிட்டோல், (CUPE) அதனுதடய அங்கத்தவர்கள் 

அக்றடோெர்  7, 2019 திங்கட்கிழதம அன்று றமலதிக பதோழிற்சங்க நடவடிக்தககதள 

றமற்பகோள்வோர்கள் என கறனடியப் பெோது ஊழியர் சங்கம் அ ிவித்திருப்ெது உங்களுக்குத் 

பதோிந்திருக்கும். இந்தப் புதிய பதோழிற்சங்க  நடவடிக்தகயோனது  றசதவகளிலிருந்து முற் ோக 

விலகியிருக்கும் ஒரு  நடவடிக்தகயோகும்.  இது ஒரு றவதல நிறுத்தம் அல்லது பவளிநடப்பு என 

அதழக்கப்ெடும். 18,000க்கும் றமற்ெட்ட ஊழியர்கள், அதோவது பேோ ன்றேோ ெோடசோதலச் சதெ 

ஊழியர்களில் ஏ க்குத ய அதேவோசிப்றெர் இந்த றவதல நிறுத்தம் நீடிக்கும் கோலப்ெகுதியில் 

ெணிபுோிய மோட்டோர்கள். இந்த ஊழியர்களில் பெரும்ெோலோறனோர் ெோடசோதலகளில் 

ெணிபுோிெவர்கள். 

  
இந்தத்  பதோழிற்சங்க நடவடிக்தக  திட்டமிடப்ெட்டவோறு ஆேம்ெிக்கப்ெட்டோல், இந்தக் கல்விச் 

சதெ அக்றடோெர்  7, 2019 திங்கட்கிழதம அன்றும் இந்த பதோழிற்சங்க நடவடிக்தக நீடிக்கும் 

வதேயும்  மோணவர்கதள உள்பளடுக்கோது  அதனத்துப் ெோடசோதலகதளயும் மூடிவிடும். இது ஒரு 

சவோலோன றநேம் என்ெதத நோங்கள் புோிந்துபகோள்ளும் அறதறநேத்தில், பெற்ற ோர் தமது 

ெிள்தளகளுக்கோக மோற்று ஒழுங்குகதளச் பசய்யுமோறு றவண்டப்ெடுவோர்கள்.  இது நோங்கள் 

இலகுவோக எடுத்த முடிவல்ல, ெோடசோதலகதளத் தி ந்து தவத்திருப்ெதற்கோன ஒவ்பவோரு  

இதடறயற்ெோட்டுத் திட்டத்ததயும் நோங்கள் ஆேோய்ந்துள்றளோம். மோணவர்கள் 

றமற்ெோர்தவயிடப்ெடுவதும் அவர்களது ெோதுகோப்பும் எங்களது முன்னுோிதமகளோகும். அத்துடன் 

ெோடசோதல சோர்ந்த  இந்த ஊழியர்களுதடய முக்கிய றசதவகள் இல்லோமல், எங்களுதடய 

கற்தகச் சூழல்கள் அதனத்து மோணவர்களுக்கும் ெோதுகோப்ெோனதோகவும் தூய்தமயோனதோகவும் 

இருக்குபமன்ெதற்கு எங்களோல் உத்தேவோதமளிக்கமுடியோது.  

 

கறனடியப் பெோது ஊழியர் சங்கத்தின் (CUPE) அங்கத்தவர்களோக இருக்கும் ஊழியர்கள் 

ெின்வருவன உள்ளடங்கலோன (இதவ மட்டுறம என்  வதேயத  இல்லோத) முக்கிய நோளோந்த 

றசதவகதள வழங்குகின் னர்: 

   

 கட்டிடம் மற்றும் ெோடசோதலச் சூழல் ெோதுகோப்பும் உத்தேவோதமும்;  

 மதியஉணவு அத  றமற்ெோர்தவ;  

 முழுறநேப் ெோலர் வகுப்ெத களில் கல்விோீதியோன ஆதேவு;  

 விறசட றததவகள் உள்ள மோணவர்கதள றமற்ெோர்தவ பசய்தலும்  ஆதேவளித்தலும்;  

 தண்ணீர் ெோதுகோப்புச் றசோததனகள்; 

 கழிவத  மற்றும் நீர்த்தோதே (water fountain) துப்புேவோக்கல்;   
 பவப்ெமூட்டி அதமப்புச் பசயல்முத கள்; மற்றும்  

 ெோதுகோப்ெோன வருதகத் திட்டங்கள்  

 

 



இந்தத் பதோழிற்சங்க நடவடிக்தகயின்றெோது, CUPEஐச் சோேோத அதனத்து ஊழியர்களும் 

ெோடசோதலகளிலும் நிர்வோக தமயங்களிலும் பதோடர்ந்து றவதலக்குச் சமூகமளிப்ெோர்கள். 

  
திங்கட்கிழதம றவதலநிறுத்தம் ஆேம்ெிக்கப்ெட்டோல், மோணவர்கதள உள்பளடுக்கோது 

ெோடசோதலகள் மூடப்ெடுவதுடன், ெின்வரும் திட்டங்களும் றசதவகளும் ெோதிக்கப்ெடும்: 

  

TDSB ெோடசோதலகளில் மூன் ோம் தேப்பு உோிமம்பெற்  ெிள்தளப் ெேோமோிப்பு வழங்குறவோர்  

இந்த றவதல நிறுத்த நடவடிக்தகக் கோலப்ெகுதி பூேோவும் மோணவர்கதள உள்பளடுக்கோது  

ெோடசோதலகள் மூடப்ெட்டிருக்கும்றெோது,  TDSB ெோடசோதலகளில் அதமந்திருக்கும் மூன் ோம் 

தேப்புப் ெிள்தளப் ெேேமோிப்பு வழங்குறவோர் பதோடர்ந்து தி ந்திருப்ெதற்கு அனுமதிக்கப்ெடுவர்.  

எனினும், பசயற்ெடும் றநேங்கள் கோதல 8 மணிமுதல் ெி.ெ. 4:45 மணிவதேபயன 

மோற் ியதமக்கப்ெட்டுள்ளது.  தி ந்திருப்ெது மற்றும் மூடுவது ெற் ிய தீர்மோனம் தனிப்ெட்ட 

ெிள்தளப் ெேோமோிப்பு வழங்குநர்களோல் எடுக்கப்ெடும் என்ெததக் கவனிப்ெது முக்கியமோகும்.  

இதத உறுதிப்ெடுத்துவதற்கும் றமலதிக தகவல்களுக்கும் தயவுபசய்து உங்களுதடய ெிள்தளப் 

ெேோமோிப்பு வழங்குநருடன் றநேடியோகத் பதோடர்புபகோள்ளவும். 

 

உோிமம் பெற்  ெிள்தளப் ெேோமோிப்பு நிதலயங்கள் வழங்கும் அறநகமோன றசதவகள் CUPE 

றவதலநிறுத்தத்தினோல் றநேடியோகப் ெோதிக்கப்ெடமோட்டோ.  எனினும், சில TDSB CUPE 

ஊழியர்கள் இந்தப் ெிள்தளப் ெோமோிப்பு நிதலயங்கதளத் தி ப்ெது மற்றும் மூடுவது பதோடர்ெோன 

பெோறுப்ெில் இருக்கின் னர்.  இந்தப் ெங்தகப் பூர்த்திபசய்வதற்கோக இருக்கும்  

மட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட நிர்வோகப் ெணியோளர்களுடன், ெிள்தளப் ெேேமோிப்பு நிதலயங்கதளத் 

தி ந்து தவத்திருப்ெதற்கு எங்களோல் இயன் வதே முயற்சி எடுக்கின்ற ோம், ஆனோல் 

மட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட  பசயற்ெோட்டு றநேங்களுடன்.     

 

TDSB நீடிக்கப்ெட்ட ெகல் றநே பசயற்ெோடுகள்  

இந்த றவதலநிறுத்த நடவடிக்தகக் கோலப்ெகுதி பூேோவும் மோணவர்கதள உள்பளடுக்கோது  

ெோடசோதலகள் மூடப்ெட்டிருக்கும்றெோது, அதனத்துக் குடும்ெங்களுக்கும் TDSB இனோல் 

நடோத்தப்ெடும் நீடிக்கப்ெட்ட ெகல் றநேச் பசயற்ெோடுகள் மூடப்ெட்டிருக்கும்.  இந்தப் ெிள்தளப்  

ெேோமோிப்புச் றசதவ CUPE ஊழியர்களோல் வழங்கப்ெடுகின் து.  பதோழிற்சங்க இதடயூறு 

கோேணமோன அதனத்து மூடுதல்களுக்குமோன மீள்பகோடுப்ெனவு பெற்ற ோருக்கு 

/ெோதுகோவலர்களுக்கு பகோடுக்கப்ெடும். 
TDSB இனால் நடா த்தப்படும் நீடிக்கப்பட்ட பகல்நநர செயற்பாடுகளின் முழுப் பட்டியலையும் 

பார்லையிடவும் . 
 
அனுமதிகள்  
அங்கீகோிக்கப்ெட்ட பெோழுதுறெோக்கு நிகழ்வுகள் உள்ளடங்கலோக அதனத்துப் ெோடசோதல  

அனுமதிகளும் இந்த றவதல நிறுத்த நடவடிக்தகக் கோலப்ெகுதி பூேோவும் 

இேத்துச்பசய்யப்ெடுகின் ன. 

 
 

https://www.tdsb.on.ca/EarlyYears/Child-Care/Extended-Day-Programs/Registration-Information-and-Locations
https://www.tdsb.on.ca/EarlyYears/Child-Care/Extended-Day-Programs/Registration-Information-and-Locations
https://www.tdsb.on.ca/Community/Permits


 

பதோடரும் கல்வி (Continuing Education) 
பதோடரும் கல்வி வகுப்புகள் அதனத்தும் இந்த றவதலநிறுத்த நடவடிக்தகக்  கோலப்ெகுதி 

பூேோவும் இேத்துச்பசய்யப்ெடுகின் ன. Adult ESL, (ையது ைந்நதார் ESL), Adult High Schools (உயர் 

நிலைப் பாடொலைகள், Credit Programs, Community Programs/Learn4Life, (ெமூக நிகழ்சிகள்/ 
Learn4Life)  மற்றும்  International Languages Elementary/African Heritage (மற்றும் ெர்ைநதெ 
சமாழிகள் ஆரம்பநிலை/ஆபிரிக்க பாரம்பரியம்)ஐ இது உள்ளடக்குகின் து. 

 

கூட்டங்கள்  
ெின்வரும் கூட்டங்கள் இந்த றவதலநிறுத்த நடவடிக்தகக் கோலப்ெகுதி பூேோவும் 

இேத்துச்பசய்யப்ெடும்: ெோடசோதல கவுன்சில் கூட்டங்கள், ஆறலோசதனக் குழுக் கூட்டங்கள் 

மற்றும் வட்டோேக் கருத்தேங்குகள். 

  

இந்த மோகோணச் சமேசப் றெச்சுவோர்த்ததகளில் TDSB றநேடியோகச் சம்ெந்தப்ெடோதிருக்கும், அறத 

றநேத்தில், அக்றடோெர்  7, 2019 திங்கட்கிழதமக்கு முன்னர் ஒரு புதிய ஒப்ெந்தம் பசய்யப்ெடும் 

என்  நம்ெிக்தகயுடன் இந்த சதெ இருக்கின் து.  ஒப்ெந்தம் ஒன்று பசய்யப்ெட்டோல், 

ெோடசோதலகள் வழதமறெோல திங்கட்கிழதம தி க்கப்ெடும்.   

 
பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர் அதனவருக்கும் வோே இறுதியில் இற்த ப்ெடுத்தல் ஒன்த  

வழங்குவதற்கு நோங்கள் உறுதிபூண்டுள்றளோம். 

 
பதோடரும் புதுப்ெித்தல்கள் மற்றும்  அண்மித்த தகவல்களுக்குத் தயவுபசய்து பதோடர்ந்து 

www.tdsb.on.ca/labour ஐப் ெோர்தவயிடுவதுடன் Twitterஇல் @tdsb ஐப் ெின்பதோடருங்கள். 

 

http://www.tdsb.on.ca/labourà®ªà®¾
https://twitter.com/TDSB
http://www.esltoronto.ca/
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Adult-Credit-Programs/Adult-High-Schools
http://www.esltoronto.ca/
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Adult-Credit-Programs/Adult-High-Schools
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School
http://www.learn4life.ca/
http://www.ileprograms.ca/
http://www.ileprograms.ca/
http://www.ileprograms.ca/

