ஆரம்பநிலைப் பாடசாலைகள் சசப்சடம்பர்
2020 இல் மீண்டும் திறக்கும்பபாது எலத
எதிர்பார்க்கைாம்
பாைர் வகுப்பு முதல் தரம் 8 வலர
COVID-19 எற்படுத்தும் சவால்களுக்குள்ளும், இலைந்து கல்விகற்கும் மற்றுபமார் வருடத்திற்கு உங்கள்
பிள்லைலை வரபவற்பதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கின்பறாம். பாடசாலைக்கு மீண்டும் பாதுகாப்பாகத்
திரும்புவதற்குத் தைாராகுவதில் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக, 2020-21 பாடசாலை ஆண்டிற்குாிை மீைத்
திறக்கும் எங்கள் திட்டங்கைின் கண்பைாட்டம் ஒன்று இபதா.
பமைதிக தகவல்கள் கிலடக்கப்சபறும்: www.peelschools.org/reopening

திங்கள் முதல் சவள்ைி வலர முழுபநரப் பாடசாலைக்குத் திரும்புதல்
முழுபநரப் பாடசாலைக்குத் திரும்புவதற்கும் வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் பாடசாலைக்கு பநாில்
சமூகமைிப்பதற்குமான சதாிவு ஆரம்பநிலை மாைவர்களுக்கு இருக்கிறது. மதிை உைவு மற்றும்
இலடபவலை பநரங்கள் உள்ைடங்கைாக ஏலனை மாைவர்களுடன் ஊடாடுவலதக்
கட்டுப்படுத்தும்சபாருட்டு ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட பிாிவில் (குழு என அலைக்கப்படும்) மாைவர்கள்
சதாடர்ந்து இருப்பார்கள்.

மற்றுசமாரு சதாிவு: PDSB இலைைப் பாடசாலை ஊடாக வீட்டிலிருந்து கல்வி கற்றல்
2020-21 பாடசாலை ஆண்டில் பநாில் பாடசாலைக்குச் சமூகமைிப்பது சசாந்த விருப்பத்திற்குாிைது.
தங்கள் பிள்லைலை பநாில் கற்பதற்காக பாடசாலைக்கு அனுப்புவதில்லைசைனக் குடும்பத்தினர்
சதாிவுசசய்தால், அதற்குப் பதிைாக அவர்கள் வீட்டிலிருந்து சதாலைதூரக் கற்லக ஊடாக மட்டும்
கல்வி கற்கைாம். இந்த மாைவர்கள் எங்களுலடை புதிை PDSB இலைைப் பாடசாலைைில்
பசர்த்துக்சகாள்ைப்படுவார்கள். பநரடிைான, இலைை அனுபவங்கள் மற்றும் மாைவர்கள்
வீட்டிலிருந்து சசய்யும் சதாடர் சசைற்பாடுகள் ஊடாக ஒன்ராறிபைா பாடத்திட்டத்லத PDSB

இலைைப் பாடசாலை முழுலமைாக வைங்கும். பீல் பாடசாலைச் சலபைின் கல்வி பைிற்றுநர்கைால்
இந்த அறிவுறுத்தல்கள் வைங்கப்படும், ஆனால் உங்கள் பிள்லைைின் பாடசாலைைிலுள்ை
பைிற்றுநர்கைாக அவர்கள் இருக்கபவண்டும் என்ற அவசிைம் இல்லை.
இந்தக் கற்லக மாதிாிைில் நீங்கள் பசர்ந்துசகாள்வதுடன் சதாைில்நுட்பத்லத அணுகுவதற்கு
உங்களுக்கு ஆதரவு பதலவப்பட்டால், தைவுசசய்து உங்களுலடை பாடசாலைலை பநரடிைாகத்
சதாடர்புசகாள்ளுங்கள்.

கற்லக மாதிாிகளுக்கிலடைில் மாறுதல் (புதுப்பிக்கப்பட்டது)
ஆரம்பநிலை மாைவர்கள் பாடசாலை வருடம் முழுவதும் சதாலைதூரக் கல்வி கற்றலிலிருந்து
பநரடிைாகக் கற்கும் முலறக்கு குறித்த திகதிகைில் மாறக்கூடிைதாக இருக்கைாம். குடும்பத்தினர் தமது
விருப்பத்லத சசப்சடம்பர் 10, 2020 பி.ப. 3:00 மைி வலர தமது அதிபாிடம் சதாிவிக்கைாம். கற்லக
மாதிாிகலை மாற்றுவதற்கு நவம்பர் மாத நடுப்பகுதிைில் மற்றுசமாரு சந்தர்ப்பத்லத தரமுடியுசமன
நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்பறாம்.
சதாலைதூரக் கல்வி கற்றலைத் சதாிவுசசய்யும் ஆரம்பநிலை மாைவர்கள் எங்களுலடை PDSB

இலைைப் பாடசாலைைில் பசர்த்துக்சகாள்ைப்படுவார்கள், அங்கு அவர்கள் பீல் பாடசாலைச் சலப
கல்வி பைிற்றுநர் ஒருவரால் கற்பிக்கப்படுவார்கள். இந்தக் கல்வி பைிற்றுநர் உங்களுலடை
பிள்லைைின் பாடசாலைைில் ஒரு ஆசிாிைராக இல்ைாதிருக்கைாம்.
குறித்த நுலைவு காைக்சகடு முடிந்தபின்னர், அடுத்த நுலைவு பநரம்வலர மாைவர்கள் இந்த PDSB

இலைைப் பாடசாலைைில் சதாடர்ந்து இருப்பார்கள். இந்த நிலைமாற்றத்தில் குடும்பத்தினருக்கு
உதவுவதற்சகன ஒரு சசைல்முலற உருவாக்கப்படும்.
குடும்பத்தினருக்குத் தமது பிள்லை(பிள்லைகலை) பநரடிைாகக் கற்கும் முலறைிலிருந்து சதாலைதூரக்
கல்வி முலறக்கு நிலைமாற்றம் சசய்யும் சதாிவு பாடசாலை ஆண்டு முழுவதும் கிலடக்கப்சபறும்.
சதாலை தூரக் கல்வி முலறக்கான நிலைமாற்றம் சபாிை பாதிப்பு எலதயும் ஏற்படுத்தாத ஒரு பநரத்தில்
சசய்ைப்படுவலதத் தீர்மானிப்பதற்காக பாடசாலைகள் குடும்பத்தினருடன் இலைந்து பைிைாற்றும்.
இந்த நிலைமாற்றத்தின்பபாது பவசறாரு ஆசிாிைாிடம் மாறிச் சசல்ைபவண்டிைிருக்கும் என்பதால்,
மாைவர்களுக்குத் சதாடர்ச்சிைானசதாரு கற்லகலை வைங்குவதற்கான அலனத்து முைற்சிகளும்
எடுக்கப்படும்.

பமம்படுத்தப்பட்ட சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்
பாிபசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படல் மற்றும் வீட்டில் இருப்பது எப்பபாது
ஒரு பாிபூரைமான வருலகப் பதிலவவிட ஒரு பாதுகாப்பான பாடசாலை எப்பபாதும் முக்கிைமானது.
பஸ்தாிப்பு மற்றும் பாடசாலைக்கு வருவதற்கு முன்னர் குடும்பத்தினர் தமது பிள்லைகலை தினசாி
பாிபசாதலனக்கு உட்படுத்துவதற்கு இந்தச் சாிபார்ப்புப் பட்டிைலைப் பைன்படுத்தபவண்டும்.
உங்களுலடை பிள்லைக்கு ஏதாவது பநாய்க்குறிகள் இருந்தால், தைவுசசய்து அவர்கலை வீட்டில்
லவத்திருந்து பதலவப்படும் மருத்துவக் கவனிப்லபப் சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள். பாடசாலைைில்
இருக்கும்பபாது மாைவர்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள் சதன்பட்டால், வீட்டுக்கு அலைத்துச்
சசல்ைப்படும் வலர காத்திருப்பதற்காக அவர்கள் குறிப்பிட்ட தனிலமப்படுத்தல் அலறக்கு
அனுப்பப்படுவர். அந்த சாிபார்ப்புப் பட்டிைலைப் பார்லவைிடுங்கள்: https://covid-19.ontario.ca/selfassessment/

முகக் கவசம் மற்றும்/அல்ைது முக மலறப்பு ஒன்லற அைிதல்
கல்வி அலமச்சினால் கட்டாைமாக்கப்பட்டவாறு, தரம் 1 முதல் 12 வலரைிலுள்ை மாைவர்கள்
பாடசாலைச் சலபைினால் வைங்கப்படும் பபாக்குவரத்லதப் பைன்படுத்தும்பபாதும் (உ+ம்.,
பபருந்துகள்) பாடசாலைக்கு உள்பை இருக்கும்பபாதும் (உ+ம்., வகுப்பு பநரத்திலும் விறாந்லதகைிலும்)

முகக்கவசங்கள் மற்றும்/அல்ைது முக மலறப்புகலைப் பைன்படுத்துமாறு பவண்டப்படுகின்றனர். பாைர்
வகுப்பு மாைவர்கள் முகக் கவசங்கலை அைியுமாறு வலுவாக ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர், ஆனால்
அது கட்டாைமல்ை. நிைாைபூர்வமான விதிவிைக்குகள் சகாடுக்கப்படும். உங்களுக்குக் காிசலனகள்
இருந்தால், தைவுசசய்து உங்களுலடை பாடசாலை அதிபருடன் கலதயுங்கள்.
ஒன்ராறிபைா அரசாங்கத்தின் இந்த வைிகாட்டல்கலை இலைந்து பார்லவைிடுவதன் மூைம் முகக்
கவசம் ஒன்லற உங்கள் பிள்லை அைிைப் பைகிக்சகாள்வதற்கு உதவுங்கள்.

லகச் சுகாதாரத்லதப் பபணுங்கள்
பாடசாலை நுலைவாைிலிலும் ஒவ்சவாரு வகுப்பலறைிலும் லகச்சுத்திகாிப்பான் லவக்கப்படும்.
மாைவர்கள் மற்றும் பைிபுாிபவார் பாடசாலைக் கட்டிடம் மற்றும் வகுப்பலறக்குள் நுலையும்பபாதும்,
உைவருந்த முன்னரும் பின்னரும், கைிவலறலைப் பைன்படுத்திை பின்னரும், அத்துடன் ஏலனை
பநரங்கைிலுமாக நாள் முழுவதும் லககலைக் கிருமிைைிப்பு சசய்யுமாறு பவண்டப்படுவர். அலனத்து
வகுப்புகளுக்கும் அட்டவலைப்படுத்தப்பட்ட கைிவலறக்கான மற்றும் லககலைக் கிருமிைைிப்பு
சசய்வதற்கான இலடபநரங்கள் இருக்கும்.

ஏலனைவர்கைிடமிருந்து ஒரு பாதுகாப்பான தூரத்லதப் பபணுங்கள்
மாைவர்களுக்கிலடைிலும் ஏலனை வகுப்புகளுக்கிலடைிலும் இைன்றைவு இலடசவைிலை
ஊக்குவிப்பதற்காக புதிை பாடசாலை நலடமுலறகள் அமுலில் இருக்கும். விறாந்லதகைில் ஒரு
வைிப்பாலதகள், குழுவாக்கல், மாற்றங்கள் சசய்ைப்பட்ட விட்டு விடும்/திருப்பி எடுக்கும் (drop-off/pickup) நலடமுலறகள், மூடப்பட்ட பகிரப்படும் இடங்கள் (நூைகங்கள், பகட்பபார் கூடங்கள்,
சிற்றுண்டிச்சாலைகள், மற்றும் உலடமாற்றும் அலறகள் பபான்றலவ), இருக்லக ஒழுங்குகள்,
பாடசாலைைில் வகுப்பு மாறுதல்கலை ஒருங்கிலைத்தல், மற்றும் பைவற்லற இது உள்ைடக்கும்.
ஏலனபைாருடனான சதாடர்லப மட்டுப்படுத்தும்சபாருட்டு, சுகாதாரம் மற்றும் உடற்கல்வி தவிர,
ஏலனை பாடங்கள் அலனத்திற்கும் மாைவர்கள் தமது வகுப்பலறக்குள்பைபை இருப்பார்கள்.

பமம்படுத்தப்பட்ட துப்புரவாக்கல் மற்றும் சதாற்று நீக்கல் நலடமுலறகள்
சபாதுச் சுகாதார முகவர்கள் மற்றும் கல்வி அலமச்சின் வைிகாட்டலின் அடிப்பலடைில் பாடசாலை
நலடமுலறகைது அலனத்து அம்சங்களுக்கும் புதிை பமம்படுத்தப்பட்ட சுகாதார பாதுகாப்பு முலறகள்
பசர்க்கப்பட்டுள்ைன. அடிக்கடி சதாடப்படும் பமற்பரப்புகள் உள்ைடங்கைாக பாடசாலை முழுவதுமான
தினசாித் சதாற்று நீக்கலுக்கு மருத்துவமலன தரத் சதாற்று நீக்கிகலைத் துப்புரவாக்கல் பைிைாைர்கள்
பைன்படுத்துவார்கள். சவவ்பவறு குழுக்கைால் பகிரப்படும் இடங்கள் பாவலனக்கு முன்னரும்
பின்னரும் துப்புரவு சசய்ைப்பட்டு சதாற்று நீக்கம் சசய்ைப்படும்.

புதிை பபருந்து நலடமுலறகள்
பாடசாலைப் பபருந்தில், வகுப்பலறக் குழுக்கள் மற்றும் ஒபர வீட்டிலிருக்கும் உடன் பிறப்புகள் என்ற
ஒழுங்கில் மாைவர்களுக்கு இருக்லககள் ஒதுக்கப்படும். அடிக்கடி சதாடப்படும் பமற்பரப்புகள்
பபருந்துப் பைை ஓட்டங்களுக்கிலடைில் சாரதிைினால் துப்புரவு சசய்ைப்படும். தரம் 1 முதல் 12
வலரைிலுள்ை மாைவர்களுக்கு முகக் கவசங்கள் மற்றும்/அல்ைது முக மலறப்புகள் பதலவப்படும்,
அத்துடன் பாைர் வகுப்பு மாைவர்களுக்கு அலவ ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன, மருத்துவ விதிவிைக்குகள்
உண்டு. உங்களுலடை பிள்லை பாடசாலைச் சலபைினால் வைங்கப்படும் பபாக்குவரத்து வசதிகலைப்
பைன்படுத்தமாட்டார் என்றால், தைவுசசய்து இந்த பீல் பிராந்திைப் பபாக்குவரத்து வசதிைிலிருந்து
விைகும் படிவத்லதப் பூர்திசசய்யுங்கள்.

விபசட கல்வி
விபசட கல்வி வகுப்புகைிலுள்ை ஆரம்பநிலை மாைவர்கள் தினசாி பாடசாலைக்கு சமூகமைிப்பார்கள்.
தனித்தனி கல்வித் திட்டங்களுக்கான ஆதரவு பநாில் மற்றும் வீட்டில் கல்வி பைிலும் மாைவர்களுக்குத்
சதாடர்ந்து வைங்கப்படும். எங்களுலடை விபசட கல்வி வகுப்புகைிலுள்ை மாைவர்கள் சதாடர்பான
திட்டங்கள் என்பலதப் பார்லவைிடுங்கள்.

பிள்லைப் பராமாிப்பு நலடமுலறகள்
புதிை சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு சசைல்முலறகளுடன் பாடசாலைக்கு முன்னரான மற்றும் பின்னரான
சசைல்திட்டங்கள் சதாடர்ந்து நலடமுலறைில் இருக்கும். பமைதிக தகவல்களுக்கு உங்களுலடை
பசலவ வைங்குநர்கலைத் சதாடர்புசகாள்ளுங்கள்.

மனநை மற்றும் சமூக ஆதரவுகள்
சவால் நிலறந்த இந்த பநரத்தில், மாைவர்களுக்கும் அவர்கைது குடும்பத்தினருக்கும் மனநை மற்றும்
நல்வாழ்வுக்கான ஆதரவுகள் மற்றும் வைங்களுடன் மனநைம், உைவு, வதிவிடத் பதலவகளுக்கான
சமூக ஆதரவுகைின் ஒரு விாிவான பட்டிைலும் பீல் பாடசாலைச் சலபைிடம் இருக்கின்றது.

அண்மித்த தகவல்கலை அறிந்திருங்கள்
இந்தப் பாடசாலைச் சலபைின் 2020-21 ஆண்டிற்கான மீைத் திறக்கும் திட்டங்கள் பற்றி பமலும்
அறிவதற்கு, பார்லவைிடுங்கள்: www.peelschools.org/reopening. புதிை தகவல்கள்
கிலடக்கப்சபறும்பபாது இந்த இலைைப் பக்கம் புதுப்பிக்கப்படும்.

வலரவிைக்கைங்கள்:
குழுக்கள்: குழுவாக்கல் என்பது பை ஆசிாிைர்கள் அல்ைது பல்வலகைான வகுப்பு மாைவர்களுடன்
சவைிப்படுத்தப்படலை மட்டுப்படுத்தி மாைவர்கலை ஒரு சிறிை பிாிவாக அவர்களுலடை பாடசாலை
பநரம் முழுவதும் லவத்திருக்கும் நலடமுலறைாகும். ஒரு தனி மாைவர் சதாடர்பு லவத்திருக்கும்
ஏலனை மாைவர்கைின் எண்ைிக்லகலை இந்த நலடமுலற மட்டுப்படுத்துகின்றது.
சதாலைதூரக் கல்வி கற்றல்: சதாலைதூரக் கல்வி கற்றல் முலறைில் பசர்த்துக்சகாள்ைப்படும்
மாைவர்கள் பீல் பாடசாலைச் சலப கல்விபைிற்றுநர் ஒருவரால் வைங்கப்படும் இலைை அறிவுறுத்தல்
ஊடாக வீட்டிலிருந்து கல்வி பைில்வார்கள். இது பநரடிைாக, நிகழ் பநரத்தில் கல்விகற்கும் முலற மற்றும்
அவர்கள் வீட்டில் சசய்யும் சதாடர் சசைற்பாடுகள் ஆகிைவற்றின் கைப்பு ஒன்லற உள்ைடக்குகின்றது.
நான்கு தவலை: இரண்டாம் நிலைப் பாடசாலை ஆண்டு நான்கு தவலைகள் என அலைக்கப்படும்
நான்கு காைப் பகுதிகைாகப் பிாிக்கப்படும். ஒவ்சவாரு தவலையும் கிட்டத்தட்ட 10 வாரங்கள் வலர
நீடிக்கும். ஒவ்சவாரு மாைவரும் ஒரு தவலைக் காைத்தில் இரண்டு பாடசநறிகைில் கவனம்
சசலுத்துவர்.

