ஏப்ரல் 2015

குடும்பங்களுக்கு முக்கிய அறிவித்தல்:
பீல் இடைநிலை (secondary) ஆசிரியர்களின்
சாத்தியமான வேலை நடவடிக்கை
பீல் மாவட்டக் கல்விச் சபையின் இடைநிலை ஆசிரியர்களுடனான, தொழிலாளர்
பேச்சுவார்த்தைகளின் நிலையை பீல் மாவட்டக் கல்விச் சபைக் குடும்பங்களுக்கு
இற்றைப்படுத்துவதே இந்தக் கடிதத்தின் நோக்கமாகும். இந்த நிலைமை, உங்களுடைய
பதின்ம வயதினரை எவ்வகையில் பாதிக்கலாம் என்பதை அறிந்திருப்பது பெற்றோராக
இருக்கும் உங்களுக்கு முக்கியமானது என்பதை நாங்கள் அறிவோம், எனவே உங்களுக்கு
ஒரு இற்றைப்படுத்தலைத் தருவதற்காக நான் இதை எழுதுகின்றேன்.

இரண்டு பகுதியும் எந்த விதமான உடன்பாட்டுக்கும் வரவில்லை (No Board Report) என்ற
நிலையில் பீல் சபை தற்போது உள்ளது. ஒன்ராறியோ தொழிலாளர் தொடர்புச்

சட்டத்தின்படி, ஒன்ராறியோ இடைநிலை ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பு சட்டபூர்வமான
வேலைநிறுத்த நடவடிக்கையை அறிவிக்க முன்னர், இரண்டு பகுதியும் எந்த விதமான

உடன்பாட்டுக்கும் வரவில்லை (No Board Report) என்ற நிலை தேவை. எந்த வேலைநிறுத்த
நடவடிக்கையாக இருந்தாலும், அது நடப்பதற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பாக கல்விச்
சபைகளுக்கு அறிவித்தல் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என இந்தச் சட்டம் கூறுகின்றது.
அவ்வகையில் ஏப்ரல், 2015, க்கு முன்னர் பீல் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் வேலைநிறுத்தம்
செய்ய முடியாது. இப்படியான வேலை நடவடிக்கை தற்போது ஒன்ராறியோ முழுவதும்
உள்ள ஏழு கல்விச் சபைகளில் நடக்கின்றது—Durham, Halton, Lakehead, Ottawa-Carleton,
Rainbow & Waterloo Region .
எங்களுடைய மாணவர்களின் பாதுகாப்பில் நாங்கள் அக்கறையாக உள்ளோம், அத்துடன்
பீல் இடைநிலைப் பாடசாலைகளில் வேலைநிறுத்தம் நடந்தால், எங்களுடைய
பாடசாலைகளின் நிலைப்பாட்டை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்று
நாம் விரும்புகின்றோம். முடியுமான விரைவில், குடும்பங்கள் இது பற்றி அறிந்திருப்பதை
உறுதிப்படுத்த நாங்கள் விரும்புகின்றோம்.
வேலைநிறுத்தம் ஒன்று நடந்தால், பீல் இடைநிலைப் பாடசாலை மாணவர்கள் ஒருவரும்
பாடசாலைக்கு வர முடியாது. இதன் கருத்து என்னவென்றால்:



வகுப்புக்கள் 9 முதல் 12 வரையான மாணவர்களுக்கான வழமையான கற்பித்தல்
திட்டங்கள் அனைத்தும் ரத்துச் செய்யப்படுகின்றன.





பாடநெறி சாராத (extracurricular) நடவடிக்கைகள், படித்தலுக்கான பயணங்கள் (field trips)
மற்றும் பாடசாலை நிகழ்வுகள் ரத்துச் செய்யப்படுகின்றன
இடைநிலைப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான பேருந்துகள் எதுவும் இயங்க மாட்டா.
ஆரம்பநிலை மாணவர்களுக்காக மட்டும் பேருந்துகள் தங்களின் பாதைகளைத் தொடரும்.
பீல் இடைநிலைப் பாடசாலைகளுக்கு வெளியே ஆசிரியர்கள் மறியல் போராட்டத்தில்
ஈடுபடலாம். பீல் ஆரம்பநிலை பாடசாலைகளுக்கு வெளியே மறியல் போராட்டம்
நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

உங்களுக்குக் கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்பாக பீல் சபைப்
பாடசாலைகளுக்கு என்ன நடக்கின்றது என அறிய நீங்கள் விரும்பினால்:


சமூக ஊடகங்களிலுள்ள இற்றைப்படுத்தல்களைப் பாருங்கள் — Twitterல்
@PeelSchoolsaஐப் பின்தொடருங்கள் மற்றும்/அல்லது Facebookல்
www.facebook.com/peelschools என்ற எங்களுடைய பக்கத்தை like பண்ணுங்கள்.



பீல் சபையின் வலைத்தளத்துக்கு www.peelschools.org/labourல் வருகைதாருங்கள்.

எந்த விதமான தொழில் நடவடிக்கையின் போதும், எங்களுடைய மாணவர்களின்
பாதுகாப்பே எங்களுடைய முன்னுரிமையாகும். நிலைமையையும் மாணவர்களில் அதன்
பாதிப்பையும் தொடர்ந்து நாங்கள் கண்காணிப்போம். உங்களுக்கு தொடர்ந்து
அறிவிப்பதற்கும், www.peelschools.org/aboutus/labourஐ இற்றைப்படுத்துவதற்கும்,
நிலைமையில் மாற்றம் ஏற்படும் போது உங்களுடன் நேரடியாகத்
தொடர்புகொள்வதற்கும் நாங்கள் உறுதிபூண்டுள்ளோம்.
ஒரு சபையாக, எங்களுடைய இடைநிலைப் பாடசாலை ஆசிரியர்களை நாங்கள்
மதிக்கின்றோம் அத்துடன் மாணவர்களுடனான அவர்களுடைய பணி மிகப்
பெறுமதியானது. எங்களுடைய பணியாளர் குழுக்கள் அனைத்துடனும் நியாயமான,
சமத்துவமான ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் தொடர்ந்தும்
உறுதிபூண்டுள்ளோம். உங்களுடைய பொறுமை, ஆதரவு மற்றும்
புரிந்துகொள்ளலுக்கு நன்றி.
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