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YRDSB தமய்நிகர ்ேொடசொலை மொற்றை் ேடிவம் 

அன்ேொன குடும்ேங்கபள, 

உங்கள் பிள்லளகள் மொரச் ்விடுமுலறலய ேொதுகொே்ேொகவும் மகிழ்சச்ியொகவும் 

கழி ்திருே்ேொரக்ள் என்று நம்புகிபறொம். அடு ்  கை்வியொை்டுக்கொக நொங்கள் 

தசயலூக்கமொக ் திட்டமிட்டு வருகிபறொம், தேரும்ேொைொன மொைவரக்ள் 

இே்பேொது பநரிை் ேொடசொலைக்குச ்தசை்லும்பேொது (பநருக்கு பநர)், சிை 

குடும்ேங்கள்  ங்கள் பிள்லள நிகழ்நிலை கற்றலை  ்த ொடர பவை்டும் என்று 

விரும்புவல  நொங்கள் அறிபவொம். 2022-2023 கை்வியொை்டிலும் ேொடசொலை 

நிரவ்ொகங்கள் மொைவரக்ளுக்கு தமய்நிகர ்கற்றலை  ்த ொடரந்்து வழங்க 

பவை்டும் என்று ஒன்ரொறிபயொ அரசொங்கம் அை்லமயிை் அறிவி  ்து. 

அ ன்ேடி, 2022-2023 ஆம் கை்வியொை்டிலும் YRDSB ஆனது ஆரம்ே தமய்நிகர ்

ேொடசொலை (EVS) மற்றும் இலடநிலை தமய்நிகர ்ேொடசொலை (SVS) மூைம் 

பநருக்கு பநர ்(F2F) மற்றும் தமய்நிகர ்கற்றலை வழங்குகிறது. எங்கள் 

திட்டங்களின்ேடி அடு ்  ஆை்டு கைே்பு முலற கற்றை் இை்லை. 

அடு ்  ஆை்டு உங்கள் பிள்லள பநரிை் (பநருக்கு பநர)் ேொடசொலைக்குச ்

தசன்றொை், எந்  நடவடிக்லகயும் ப லவயிை்லை. 

உங்கள் பிள்லள 2022-2023 கை்வியொை்டிை் தமய்நிகர ்ேொடசொலையிை் பசர 

விரும்பினொை் அை்ைது எங்கள் தமய்நிகர ்ேொடசொலைகலளே் ேற்றிய பமைதிக 

 கவலைே் தேற விரும்பினொை், பமலும் வொசிக்கவும். 

ஆரம்ே தமய்நிகர ்ேொடசொலை 

ஒன்லைனிை் ேொடசொலைக்கு சமூகமளிக்கும் மொைவரக்ளுக்கொக: 

● ஓய்வு (இலடபவலளகள்) மற்றும் மதிய உைவுக்கொன பநரம் உட்ேட 

வழக்கமொன ேொடசொலை நொலள  ்த ொடரந்்து மொைவரக்ள் ஒரு தினசரி 

அட்டவலைலயே் தேறுவொரக்ள்.   

● கற்றை் நடவடிக்லககள் ஒன்டொரிபயொ ேொட ்திட்ட ்ல ே் பின்ேற்றி, சிறிய 

மற்றும் தேரிய குழுக் கற்றை் வொய்ே்புகள் பேொன்ற வழக்கமொன 

வகுே்ேலறலய ஒ  ் கற்பி ் ை் முலறகலளே் பின்ேற்றும், மொைவரக்ள் 

 ங்கள் ஆசிரியர ்மற்றும் வகுே்பு  ்ப ொழரக்ளுடன் கற்றலிை் 

ஈடுேடுவொரக்ள்.  

● சிறுவர ்ேொடசொலை மொைவரக்ள் ஒரு நொலளக்கு 300 நிமிட நிகழ்பநர ்திை் 

குலறந் ேட்சம் 180 நிமிடங்களொவது, ஆசிரியர ்மற்றும் நியமிக்கே்ேட்ட 

ஆரம்ேக் சிறு ேரொயக் கை்வியொளருடன் (DECE) பநரடி (ஒ ்திலசவு) 

கற்றலைே் தேறுவொரக்ள்.  மீ முள்ள எந்  பநரமும் ஒ ்திலசவற்ற (பநரடி 

அை்ைொ ) கற்றைொக இருக்கும்.  

● 1-8 வலரயொன வகுே்பு மொைவரக்ள் ஒரு நொலளக்கு 300 நிமிட நிகழ்பநர ்திை் 

குலறந் ேட்சம் 225 நிமிடங்களொவது ஒரு ஆசிரியருடன் பநரடி (ஒ ்திலசவு) 
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த ொலைநகை்: 905.727.1931 

இலைய ் ளம்: www.yrdsb.ca 

2 

கற்றலைே் தேறுவொரக்ள். மீ முள்ள எந்  பநரமும் ஒ ்திலசவற்ற (பநரடி 

அை்ைொ ) கற்றைொக இருக்கும்.  

● மொைவர/்குடும்ே ஆரவ்ம் மற்றும் ே வியைி ப லவகளின் அடிே்ேலடயிை் 

முடிந் ொை் 2022-2023 ஆம் ஆை்டிை் பிதரஞ்சு இம்மரச்ன் புபரொகிரமிங் 

வழங்கே்ேடைொம். மொற்றை் முலற முடிவலடயும் வலர, இந்  விருே்ே ் 

திட்டம் வழங்கே்ேடும் என்று எங்களொை் உ ் ரவொ ம் அளிக்க முடியொது 

பிதரஞ்ச ்இம்மரஷ்ன் தமய்நிகர ்முலறயிை் கிலடக்கொ  ேட்ச ்திை், அடு  ் 

ஆை்டு (2023-2024) உங்கள் பிள்லள பநருக்கு பநர ்பிதரஞ்ச ்இம்மரஷ்ன் (FI) 

திட்ட ்திை் மீை்டும் பசர முடியும். 

● இரை்டொம் தமொழி (ESL) நிகழ்சச்ி  ்திட்டமொக ஆங்கிைம் ப லவே்ேடும் 

மொைவரக்ள் ஆங்கிை தமொழி உ விகலளே் தேறுவொரக்ள். 

● இரை்டு கற்றை் மொதிரிகளிலும்  விபசட கை்வி ் ப லவகள் தகொை்ட 

மொைவரக்ளுக்கு உ வுவது மு ன்லமயொனது. விபசட கை்விே் ே வி 

அைியினரக்ள் இரு மொதிரிகளிலும் மொைவரக்ளுக்கு  ்த ொடரந்்து 

உ வுவொரக்ள்.  தசே்டம்ேரிை், IEP கலளக் தகொை்ட மொைவரக்ளின் 

குடும்ேங்கள்  ங்கள் பிள்லளயின் IEP ேற்றிய ஆபைொசலனக்கொக தமய்நிகர ்

ேொடசொலையொை் த ொடரப்ு தகொள்ளே்ேடுவர.் விபசட கை்விச ்சமூக 

வகுே்புகளிை் உள்ள மொைவரக்ளின் குடும்ேங்கள், Google Classroom மற்றும் 

ஒன்லைன் சந்திே்பு விவரங்களுடன் அவரக்ளின் தமய்நிகர ்ேொடசொலை 

மூைம் த ொடரப்ுதகொள்ளே்ேடுவர.் 

பமைதிக  கவலுக்கு,  யவதசய்து எங்கள் குடும்ேங்களுக்கொன தமய்நிகர ்

ேொடசொலை அடிக்கடி பகட்கே்ேடும் பகள்விகலளே் ேொரல்வயிடவும். 

இரை்டொம் நிலை தமய்நிகர ்ேொடசொலை  

● 9-12 வலரயொன வகுே்புகளிை் உள்ள மொைவரக்ள் இது நொன்கு 75 நிமிட 

ேொடபவலளகள் மற்றும் ஒரு தேொதுவொன மதிய உைவுக் கொை 

அட்டவலைலய ் த ொடரந்்து ஒரு தினசரி அட்டவலைலயே் 

தேறுகிறொரக்ள். 

● ஒவ்தவொரு 75 நிமிடே் ேொடபவலளயும் ஆகக் குலறந் து 60 நிமிட பநரடி 

(ஒ ்திலசவுக்) கற்றலைக் தகொை்டிருக்கும். 

● கற்றை் நடவடிக்லககள் ஒன்டொரிபயொ ேொட ்திட்ட ்ல ே் பின்ேற்றி, சிறிய 

மற்றும் தேரிய குழுக் கற்றை் வொய்ே்புகள் பேொன்ற வழக்கமொன 

வகுே்ேலறலய ஒ  ் கற்பி ் ை் முலறகலளே் பின்ேற்றும், மொைவரக்ள் 

 ங்கள் ஆசிரியர ்மற்றும் வகுே்பு  ்ப ொழரக்ளுடன் கற்றலிை் 

ஈடுேடுவொரக்ள். 

● 9-12 ஆம் வகுே்புகளிை் இருந்து கட்டொயே் ேொடதநறிகள் வழங்கே்ேடுகின்றன 

மற்றும் 9-12 ஆம் வகுே்புகளிை் இருந்து மட்டுே்ேடு  ்ே்ேட்ட 

எை்ைிக்லகயிைொன ப ரந்்த டுக்கே்ேட்ட ேொடதநறிகள் கிலடக்கின்றன.  

எந் தவொரு ேொடசொலைலயயும் பேொன்று, மொைவர ்ப லவ  ற்பேொல ய 

https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
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ேொட ் திட்டமிடலிை் தசை்வொக்கு தசலு த்ுவதுடன், சிை ேொடதநறிகள் 

வழங்கே்ேடொமை் பேொகைொம் என்ேல  முக்கியமொக கவன ்திை் தகொள்ளவும். 

இரை்டொம் நிலை தமய்நிகர ்ேொடசொலை வழலமயொன ேொடசொலை 

ேஞ்சொங்க வருட ்ல க் தகொை்ட ேொடசொலைகலளே் பேொன்று அப  

ேொடதநறி திட்டமிடையும் அட்டவலைலயயும் பின்ேற்றும். 

● அட்வொன்ஸ் பிபளஸ்தமன்ட், இன்டரப்நஷனை் பேக்கைபரட், ARTS, SHSM, 

பிதரஞ்ச ்இம்மரஷ்ன் உள்ளிட்ட விருே்ே த்ிற்குரிய வபசட புபரொகிரமிங்கள் 

கிலடக்கொ  ொை், குடும்ேங்களும் மொைவரக்ளும் இரை்டொம் நிலை 

தமய்நிகர ்ேொடசொலை ேொடதநறி ேஞ்சொங்க ்ல   மீளொய்வு தசய்ய 

ஊக்குவிக்கே்ேடுகிறொரக்ள். அலன ்து விபசட கை்வி வகுே்புகளும் 9 மு ை் 12 

ஆம் வகுே்பு வலர நலடதேறும். 

● இரை்டு கற்றை் மொதிரிகளிலும்  விபசட கை்வி ் ப லவகள் தகொை்ட 

மொைவரக்ளுக்கு உ வுவது மு ன்லமயொனது. விபசட கை்விே் ே வி 

அைியினரக்ள் இரு மொதிரிகளிலும் மொைவரக்ளுக்கு  ்த ொடரந்்து 

உ வுவொரக்ள்.  தசே்டம்ேரிை், IEP கலளக் தகொை்ட மொைவரக்ளின் 

குடும்ேங்கள்  ங்கள் பிள்லளயின் IEP ேற்றிய ஆபைொசலனக்கொக தமய்நிகர ்

ேொடசொலையொை் த ொடரப்ு தகொள்ளே்ேடுவர.்   விபசட கை்விச ்சமூக 

வகுே்புகளிை் உள்ள மொைவரக்ளின் குடும்ேங்கள், Google Classroom மற்றும் 

ஒன்லைன் சந்திே்பு விவரங்களுடன் அவரக்ளின் தமய்நிகர ்ேொடசொலை 

மூைம் த ொடரப்ுதகொள்ளே்ேடுவர.் 

● 9 - 12 ஆம் வகுே்புகளிை் உள்ள மொைவரக்ள், பேொரட்ு தைொகின் மூைம் 

அணுகே்ேட்ட MyPathway Planner கைக்கு மூைம் ேொடதநறி  ் கவலை பமலும் 

அணுகைொம்.  அலன ்து ேொடதநறிகளும் கிலடக்கொது என்ேதும், அலன ்து 

ேொடதநறிகளும் அலன த்ு கொைகட்டங்களிலும் வழங்கே்ேடுவதிை்லை 

என்ேல யும் கவன ்திை் தகொள்ள பவை்டியது அவசியம், ஏதனனிை் 

ேொடதநறிகள் வழங்கே்ேடுவது மொைவர ்ப லவ உட்ேட ேை மொற்றங்கலளே் 

தேொறு ் து. 

● குறிே்பிட்ட ேொடே்பிரிவுகள் ப லவே்ேடும் பிந்ல ய இரை்டொம் நிலை 

விருே்ேங்கள் த ொடரே்ொன பகள்விகலளக் தகொை்ட மொைவரக்ள் மற்றும் 

குடும்ேங்கள்  ங்கள்  ற்பேொல ய ேொடசொலையின் வழிகொட்டை் 

ே வியைியினரக்லள ் த ொடரப்ு தகொள்ள ஊக்குவிக்கே்ேடுகிறொரக்ள்.  

அலன ்து மொைவரக்ளும் வழிகொட்டை் ே வி அைியினரக்ளுடன் 

சந்திே்புகலள பமற்தகொை்டு, எந் தவொரு ேொடதநறி ் ப ரவ்ுக்கொன 

பகள்விகலளயும் கைந்துலரயொடைொம். 

● அலமசச்ினொை் பகொடிட்டுக் கொட்டே்ேட்டுள்ளேடி, தமய்நிகர ்

ேொடசொலைகளிை் எடுக்கே்ேட்ட ேொடதநறிகள் ேட்டே்ேடிே்புக்கு ் 

ப லவயொன இரை்டு eLearning அைகுகளுக்குே் ேயன்ேடு  ்ே்ேட முடியொது.  

இந்  ் ப லவலயே் ேற்றிய பமைதிக  கவை்கள் இந்  வசந்  கொை ்திை் 

அலன ்து குடும்ேங்களுக்கும் த ரிவிக்கே்ேடும். 

● இலைே் ேொட ்திட்ட கழகங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் நிகழ்நிலையிை் 

வழங்கே்ேடும். 

https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
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● ேை்கலைக்கழகம் அை்ைது கை்லூரிக்கு விை்ைே்பிக்கும் ேட்ட ொரி 

மொைவரக்ள் YRDSB இன் இரை்டொம் நிலை தமய்நிகர ்ேொடசொலை மூைம் 

அவ்வொறு தசய்வொரக்ள் மற்றும் ேொடசொலையின் தேயர ்"YRDSB இரை்டொம் 

நிலை தமய்நிகர ்ேொடசொலை" என்று டிே்பளொமொவிை் ப ொன்றும். 

● ேட்ட ொரி மொைவரக்ள் இரை்டொம் நிலை தமய்நிகர ்ேொடசொலை 

ேட்டே்ேடிே்பிை் கைந்து தகொள்ள முடியும். 

பமைதிக  கவலுக்கு,  யவதசய்து எங்கள் குடும்ேங்களுக்கொன தமய்நிகர ்

ேொடசொலை அடிக்கடி பகட்கே்ேடும் பகள்விகலளே் ேொரல்வயிடவும். 

தமய்நிகர ்ேொடசொலை மொற்றை் ேடிவம் 

தமய்நிகர ்ேொடசொலை மொற்றை் ேடிவம் 2022-2023 கை்வி ஆை்டு முழுவதும் 

ஆரம்ே அை்ைது இலடநிலை தமய்நிகர ்ேொடசொலைக்கு மொற்ற விரும்பும் பயொரக்் 

பிரொந்திய மொவட்ட ேொடசொலை சலே மொைவரக்ளுக்கொனது. இந் ே் ேடிவம் 

தேற்பறொர/்ேொதுகொவைரக்ளொை் பூர ்்தி தசய்யும் பநொக்க ்திை் உள்ளது மற்றும் 

YRDSB தமய்நிகர ்ேொடசொலைக்கு ஒரு மொற்றலைக் பகொரும் ஒவ்தவொரு 

பிள்லளக்கும் ஒரு  னியொன மொற்றை் ேடிவம் பூர ்்தி தசய்யே்ேட பவை்டும். 

இந்  தமய்நிகர ்ேொடசொலை மொற்றை் ேடிவ ்ல ச ்சமரே்்பிக்கும் முன் உங்கள் 

பிள்லளயுடன்  யவுதசய்து கைந்துலரயொடவும். 

முடிதவடுக்கும் தேொறுே்புகலளே் ேகிரந்்து தகொை்ட குடும்ேங்கள் இந் ே் 

ேடிவ ்ல ே் பூர ்்தி தசய்வ ற்கு முன் ஒரு உடன்ேொட்டுக்கு வர பவை்டும். 

கற்றை் மொதிரிலய  ்ப ரந்்த டுக்கும்பேொது, மொைவரக்ள் மற்றும் குடும்ேங்கள் 

கை்வி ஆை்டு முழுவதும் ப ரந்்த டுக்கே்ேட்ட மொதிரியிை் இருக்க பவை்டும் 

என்று எதிரே்ொரக்்க பவை்டும். இந்  பநர ்திை் இந்  முடிலவ எடுே்ேது 

குடும்ேங்களுக்கு சவொைொக இருக்கைொம் என்ேல  நொங்கள் அங்கீகரிக்கிபறொம், 

இருே்பினும் ேயனுள்ள மற்றும் ஆ ரவொன ேொடசொலை பநர அட்டவலைலய 

உருவொக்க இந்  ்  கவை் அவசியம். 

நீங்கள் உங்களுக்கொக/உங்கள் பிள்லளக்கொக 2022-2023 கை்விஆை்டுக்கொன 

ஆரம்ே அை்ைது இலடநிலை தமய்நிகர ்ேள்ளியிை் பசர விரும்பினொை், பின்வரும் 

தமய்நிகர ்ேொடசொலை மொற்றை் ேடிவ ்ல ே் பூர ்்தி தசய்யவும். 

முக்கியம்: தமய்நிகர ்ேொடசொலை மொற்றை் ேடிவம் மொரச் ்31 மு ை் ஏே்ரை் 7 

வலர திறந்திருக்கும். 

தமய்நிகர ்ேொடசொலை மொற்றை் ேடிவ ்ல ச ்சமரே்்பி ்  பிறகு, 2022-2023 கை்வி 

ஆை்டுக்கொன தமய்நிகர ்கற்றலுக்கொக தமய்நிகர ்ேொடசொலை மொற்றை் 

ேடிவ ்ல   சமரே்்பி ்துள்ளரீக்ள் என்ேல  உறுதிே்ேடு த்ும்  மின்னஞ்சலைே் 

தேறுவீரக்ள். உங்கள் உறுதிே்ேடு ் ை் மின்னஞ்சலைே் தேறும்பேொது ஒரு 

https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://docs.google.com/document/d/1RoqK5PzQS39mYRNnMYtanfa5xWWbc0k72BVSmrm3OaU/edit
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பிலழலயக் கை்டொை், 2022 ஏே்ரை் 7 அன்று முடிவலடவ ற்கு முன் புதிய 

தமய்நிகர ்ேொடசொலை மொற்றை் ேடிவ ்ல  மீை்டும் சமரே்்பிக்கவும். 

முக்கியம்: மிக அை்லமய சமரே்்பிே்பு 2022-2023 கை்வி ஆை்டு முழுவ ற்கும் 

உங்கள் இறுதி முடிவொகே் ேயன்ேடு ் ே்ேடும். 

முக்கியம்: 2022-2023 கை்வி ஆை்டு முழுவதும் பநருக்கு பநர ்கைந்துதகொள்ள ஒரு 

மொைவர ்எந் ச ்சமரே்்பிே்லேயும் தசய்ய ் ப லவயிை்லை. ேொடசொலைக்கு ் 

திரும்புவது குறி ்து குடும்ேங்கள் ேை பகள்விகலளக் தகொை்டிருே்ேல  

நொங்கள் அறிபவொம், பமலும்  கவை் கிலடக்கும்பேொது உங்களுடன் த ொடரந்்து 

ேகிரப்வொம், பின்வரும் எங்கள் இலைய ள ்திை்  கவை், வீடிபயொக்கள் மற்றும் 

வளங்கலளே் ேகிரப்வொம் www.yrdsb.ca/school-reopening. 

**இந் ே் ேடிவ ்திை் பசகரிக்கே்ேட்ட  கவை்கள் R.S.O.1990, c E.2, s.8.1, கை்விச ்சட்ட ்தின் 

அதிகொர ்தின் கீழ் பசகரிக்கே்ேடுகிறது. மற்றும் எங்கள் ேொடசொலைகளின் தேொது 

நிரவ்ொக ்திற்கொக பயொரக்் பிரொந்திய மொவட்ட ேொடசொலை சலேயினொை் 

ேயன்ேடு ் ே்ேடும். இந் ே் ேடிவ ்திை் பசகரிக்கே்ேடும் அலன ்து  னிே்ேட்ட 

 கவை்களும் மொநகர  கவை் சு ந்திரம் மற்றும்  னியுரிலமச ்சட்டம், R.S.O., 1990, c 

M.56, s. ஆகியவற்றின் ேடி பேைே்ேடும். M.56, s. 29. இந் ே் ேடிவ ்திை் உள்ள  கவை் 

பசகரிே்பு த ொடரே்ொன ஏப னும் பகள்விகள் இருந் ொை் research.services@yrdsb.ca என்ற 

முகவரிக்கு அனுே்ேே்ேடைொம். 

http://www.yrdsb.ca/school-reopening
mailto:research.services@yrdsb.ca

