இரண்டாம் நிலைப் பாடசாலைகள்
சசப்சடம்பர் 2020 இல் மீண்டும்
திறக்கும்பபாது எலத எதிர்பார்க்கைாம்
தரம் 9 முதல் 12 வலர
COVID-19 எற்படுத்தும் சவால்களுக்குள்ளும், இலைந்து கல்விகற்கும் மற்றுபமார் வருடத்திற்கு
உங்கள் வளாிளம்பருவப் பிள்லளலை வரபவற்பதற்கு நாங்கள் ஆவலுடன் இருக்கின்பறாம்.
பாடசாலைக்கு மீண்டும் பாதுகாப்பாகத் திரும்புவதற்குத் தைாராகுவதில் உங்களுக்கு
உதவுவதற்காக, 2020-21 பாடசாலை ஆண்டிற்குாிை மீளத் திறக்கும் எங்கள் திட்டங்களின்
கண்பைாட்டம் ஒன்று இபதா.
பமைதிக தகவல்கள் கிலடக்கப்சபறும்: www.peelschools.org/reopening

இலசவாக்கப்பட்ட மாதிாி: பநாில் கற்கும் முலறயும் இலைைக் கற்லக முலறயும்
கைந்தது
இரண்டாம் நிலைப் பாடசாலை மாைவர்கள், ஒவ்சவாரு வகுப்பிலும் கிட்டத்தட்ட 15
மாைவர்கலளக் சகாண்ட பிாிவுகளாக (குழுக்கள்) பநாில் கற்கும் முலறயும், வீட்டில் சதாலைதூரக்
கல்வி கற்கும் முலறயும் கைந்த ஒரு இலசவாக்கப்பட்ட மாதிாிைில் பாடசாலைக்கு மீண்டும்
திரும்புவார்கள்.

மற்றுசமாரு சதாிவு: PDSB இலைைப் பாடசாலை ஊடாக வீட்டிலிருந்து கல்வி கற்றல்
2020-21 பாடசாலை ஆண்டில் பநாில் பாடசாலைக்குச் சமூகமளிப்பது சசாந்த விருப்பத்திற்குாிைது.
தங்கள் பிள்லளலை பநாில் கற்பதற்காக பாடசாலைக்கு அனுப்புவதில்லைசைனக் குடும்பத்தினர்
சதாிவுசசய்தால், அதற்குப் பதிைாக அவர்கள் வீட்டிலிருந்து சதாலைதூரக் கற்லக ஊடாக மட்டும்
கல்வி கற்கைாம். இந்த மாைவர்கள் எங்களுலடை புதிை PDSB இலைைப் பாடசாலைைில்
பசர்த்துக்சகாள்ளப்படுவார்கள்.
பநரடிைான, இலைை அனுபவங்கள் மற்றும் மாைவர்கள் வீட்டிலிருந்து சசய்யும் சதாடர்
சசைற்பாடுகள் ஊடாக ஒன்ராறிபைா பாடத்திட்டத்லத PDSB இலைைப் பாடசாலை முழுலமைாக
வழங்கும். பீல் பாடசாலைச் சலபைின் கல்வி பைிற்றுநர்களால் இந்த அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படும்,
ஆனால் உங்கள் வளாிளம்பருவப் பிள்லளைின் பாடசாலைைிலுள்ள பைிற்றுநர்களாக அவர்கள்
இருக்கபவண்டும் என்ற அவசிைம் இல்லை.

இரண்டாம் நிலைப் பாடசாலைைில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் இலைைத்தில் பாடங்கள்
கிலடக்கப்சபறும். கல்விலைப் பூர்த்தி சசய்வதற்குத் பதலவைான முக்கிை பாடங்களிலும் மற்றும்
இரண்டாம் நிலைக் கல்விக்குப் பின்னரான கல்விக்குத் பதலவைான கட்டாை பாடங்களிலும் PDSB

இலைைப் பாடசாலை கவனம் சசலுத்தும்.

கற்லக மாதிாிகளுக்கிலடைில் மாறுதல் (புதுப்பிக்கப்பட்டது)
இரண்டாம் நிலை மாைவர்கள், பாடசாலை ஆரம்பமாகி முதல் வார இறுதிவலர சதாலைதூரக்
கற்லகைிலிருந்து இலசவாக்கப்பட்ட கற்லக மாதிாிக்கு மாறமுடியும். அதன் பின்னர், முழுலமைான
சதாலைதூரக் கற்லகலை மாைவர்கள் சதாிவுசசய்திருந்தால், அந்தத் தவலைக் காைம் முடியும்வலர
அவர்கள் PDSB இலைைப் பாடசாலைைில் சதாடர்ந்து இருப்பார்கள் (எங்களுலடை நான்கு
தவலை மாதிாி பற்றி பமலும் அறிவதற்கு அடுத்த பக்கத்லதப் பார்லவைிடவும்),
மாைவர்கள் சதாிவுசசய்த பநாில் கற்கும் முலறைிலிருந்து பின்னர் PDSB இலைைப் பாடசாலைக்கு
மாறுவதற்கு விரும்பினால் அந்தப் பாடசநறி இலைைத்தில் வழங்கப்படுகிறது என்றால் மட்டுபம,
அவர்களால் அப்படிச் சசய்ைமுடியும். இந்த நிலைமாற்றத்தில் குடும்பத்தினருக்கு உதவும்சபாருட்டு
மாைவர்களுடன் இலைந்து பாடசாலை சசைற்படும்.

புதிை இலசவாக்கப்பட்ட மாதிாிலைப் புாிந்துசகாள்தல்:
பநாில் கற்கும் முலறயும் சதாலைதூரக் கற்லக முலறயும்
கைந்தது
பாடசாலை அட்டவலைகளும் குழுக்களும்
பாடசாலை ஆண்டு நான்கு தவலைகளாகப் பிாிக்கப்படும். ஒவ்சவாரு தவலைைிலும்,
மாைவர்கள் கிட்டத்தட்ட 10 வாரங்களுக்கு இரண்டு பாடசநறிகளில் கவனம் சசலுத்துவார்கள்.
மாைவர்களுக்கிலடபை ஊடாட்டத்லத மட்டுப்படுத்த உதவுவதற்காக, ஒவ்சவாரு குழுவும் ஒரு
சுழற்சி அட்டவலைைில் பநரடிைாக வகுப்புக்குச் சமூகமளிக்கும் குழு A அல்ைது B என மாைவர்கள்
ஒதுக்கப்படுவார்கள். குழு A இல் உள்ள மாைவர்கள் ஒரு வாரத்திற்கு திங்கள், சசவ்வாய், புதன்
கிழலமகளிலும் அடுத்த வாரம் திங்கள் மற்றும் சசவ்வாய் கிழலமகளிலும் பநரடிைாகப்
பாடசாலைக்குச் சமூகமளிப்பார்கள் (வலரபடத்லதப் பார்க்கவும்).

இரண்டாம் நிலை மாைவர்கள் பநரடிைாகச் சமூகமளிக்கும் அட்டவலை
இந்த வலரபடம் குழு A மற்றும் B எந்த நாட்களில் பநரடிைாகப் பாடசாலைக்குச் சமூகமளிப்பார்கள்
எனவும் அன்லறை தினம் எந்தப் பாடசநறி கற்பிக்கப்படும் எனவும் காட்டுகிறது.

கிழலம 1

கிழலம 2

கிழலம 3

கிழலம 4

திங்கள்

சசவ்வாய்

புதன்

விைாழன்

சவள்ளி

குழு A

குழு A

குழு A

குழு B

குழு B

1வது வகுப்பு

2 வது வகுப்பு

1 வது வகுப்பு

1 வது வகுப்பு

2 வது வகுப்பு

குழு A

குழு A

குழு B

குழு B

குழு B

1 வது வகுப்பு

2 வது வகுப்பு

1 வது வகுப்பு

1 வது வகுப்பு

2 வது வகுப்பு

குழு A

குழு A

குழு A

குழு B

குழு B

1 வது வகுப்பு

2 வது வகுப்பு

2 வது வகுப்பு

1 வது வகுப்பு

2 வது வகுப்பு

குழு A

குழு A

குழு B

குழு B

குழு B

2 வது வகுப்பு

1 வது வகுப்பு

2 வது வகுப்பு

1 வது வகுப்பு

2 வது வகுப்பு

குறிப்பு: ஒரு நாளில் 5-பாடபநரங்களுக்கு மாைவர்கள் சமூகமளிக்கும் ஒரு பாடசாலைைில் (பீல்
வட்டாரப் பாடசாலைச் சலபைில் ஒரு சிை மட்டுபம உள்ளன) பமலுள்ளலதவிட சற்று வித்திைாசமான
ஒரு அட்டவலை இருக்கும். இந்தப் பாடசாலைகள் தமது அட்டவலைகலளக் குடும்பத்தினருடன்
பநரடிைாகப் பகிர்ந்துசகாள்ளும்.

பாடசாலை ஆரம்பமாகும் பநரங்கள் அபதபபால் இருக்கும் (அபநகமான
சந்தர்ப்பங்களில்)
பாடசாலைைில் அன்று இருப்பதாக அட்டவலைப்படுத்தப்பட்ட மாைவர்கள் 150 நிமிடங்கள்
பநாில் கற்பதற்கு வருவார்கள், அதன் பின்னர் இலைைத்தில் கற்லகலைத் சதாடர்வதற்காக
வீட்டுக்குத் திரும்புவார்கள். மாைவர்கள் பாடசாலைைில் இருப்பதாக
அட்டவலைப்படுத்தப்பட்டிருக்காவிட்டால், அவர்கள் பாடசாலை பநரத்தில் வீட்டிலிருந்து
சதாலைதூரக் கற்லகைில் பங்குபற்றுமாறு பவண்டப்படுவர்.
பநாில் கற்பதற்காக பாடசாலைைில் இருப்பதாக அட்டவலைப்படுத்தப்பட்ட குழு A இல் இருக்கும்
ஒரு மாைவாின் நாளாந்த மாதிாி பநர அட்டவலை. பாடசாலை ஆரம்பமாகும் பநரங்கள்
மாறுபடும்.

மாதிாி பநரம்
காலை 8:30 11:00
(150 நிமி.)
காலை 11:00

குழு A
பாடசாலைைில்

குழு B
சதாலைதூரக் கற்லக
(வீட்டில்)

மாைவர் பாடசாலைைிலிருந்து விடுபடல் –
சதாலைதூரக் கற்லகலைத் சதாடர்வதற்காக
குழு A வீட்டுக்குத் திரும்புதல்

காலை 11 – பி.ப.
12: 00

ஆசிாிைர் மதிை உைவு

பி.ப.12:00 -

குழு A மற்றும் B

1:15 p.m.
(75 நிமி.)

சதாலைதூரக் கற்லகக்கு (வீட்டில்) ஆதரவும்
சுைாதீனமான கற்லகயும்

பி.ப 1:15 - 2:30

குழு A மற்றும் B

(75 நிமி.)

வகுப்பு ஆசிாிைருடன் நிகழ்-பநர சதாலைதூரக்
கற்லக (வீட்டில்)

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 வளாிளம்பருவப்
பிள்லளகலள தினசாி பாிபசாதலனக்கு உட்படுத்துவதற்கு இந்தச் சாிபார்ப்புப் பட்டிைலைப்
பைன்படுத்தபவண்டும். உங்களுலடை வளாிளம்பருவப் பிள்லளக்கு ஏதாவது பநாய்க்குறிகள்
இருந்தால், தைவுசசய்து அவர்கலள வீட்டில் லவத்திருந்து பதலவப்படும் மருத்துவக் கவனிப்லபப்
சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள். பாடசாலைைில் இருக்கும்பபாது மாைவர்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள்
சதன்பட்டால், வீட்டுக்கு அலழத்துச் சசல்ைப்படும் வலர காத்திருப்பதற்காக அவர்கள் குறிப்பிட்ட
தனிலமப்படுத்தல் அலறக்கு அனுப்பப்படுவர். அந்த சாிபார்ப்புப் பட்டிைலைப் பார்லவைிடுங்கள்:
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/

முகக் கவசம் மற்றும்/அல்ைது முக மலறப்பு பதலவப்படுகிறது
கல்வி அலமச்சினால் கட்டாைமாக்கப்பட்டவாறு, தரம் 1 முதல் 12 வலரைிலுள்ள மாைவர்கள்
பாடசாலைச் சலபைினால் வழங்கப்படும் பபாக்குவரத்லதப் பைன்படுத்தும்பபாதும் (உ+ம்.,

பபருந்துகள்) பாடசாலைக்கு உள்பள இருக்கும்பபாதும் (உ+ம்., வகுப்பு பநரத்திலும்
விறாந்லதகளிலும்) முகக்கவசங்கள் மற்றும்/அல்ைது முக மலறப்புகலளப் பைன்படுத்துமாறு
பவண்டப்படுகின்றனர். நிைாைபூர்வமான விதிவிைக்குகள் சகாடுக்கப்படும். ஒன்ராறிபைா
அரசாங்கத்தின் இந்த வழிகாட்டல்கலள இலைந்து பார்லவைிடுவதன் மூைம் முகக் கவசம் ஒன்லற
உங்கள் வளாிளம்பருவப் பிள்லள அைிைப் பழகிக்சகாள்வதற்கு உதவுங்கள்.
உங்களுக்குக் காிசலனகள் இருந்தால், தைவுசசய்து உங்களுலடை பாடசாலை அதிபருடன்
கலதயுங்கள்.

லகச் சுகாதாரத்லதப் பபணுங்கள்
பாடசாலை நுலழவாைிலிலும் ஒவ்சவாரு வகுப்பலறைிலும் லகச்சுத்திகாிப்பான் லவக்கப்படும்.
மாைவர்கள் மற்றும் பைிபுாிபவார் பாடசாலைக் கட்டிடம் மற்றும் வகுப்பலறக்குள்
நுலழயும்பபாதும், உைவருந்த முன்னரும் பின்னரும், கழிவலறலைப் பைன்படுத்திை பின்னரும்,
அத்துடன் ஏலனை பநரங்களிலுமாக நாள் முழுவதும் லககலளக் கிருமிைழிப்பு சசய்யுமாறு
பவண்டப்படுவர். அலனத்து வகுப்புகளுக்கும் அட்டவலைப்படுத்தப்பட்ட கழிவலறக்கான மற்றும்
லககலளக் கிருமிைழிப்பு சசய்வதற்கான இலடபநரங்கள் இருக்கும்.

ஏலனைவர்களிடமிருந்து ஒரு பாதுகாப்பான தூரத்லதப் பபணுங்கள்
மாைவர்களுக்கிலடைிலும் ஏலனை குழுக்கள்/வகுப்புகளுக்கிலடைிலும் இைன்றளவு
இலடசவளிலை ஊக்குவிப்பதற்காக புதிை பாடசாலை நலடமுலறகள் அமுலில் இருக்கும்.
விறாந்லதகளில் ஒரு வழிப்பாலதகள், குழுவாக்கல், மாற்றங்கள் சசய்ைப்பட்ட விட்டு விடும்/திருப்பி
எடுக்கும் (drop-off/pick-up) நலடமுலறகள், மூடப்பட்ட பகிரப்படும் இடங்கள் (நூைகங்கள்,
பகட்பபார் கூடங்கள், சிற்றுண்டிச்சாலைகள், மற்றும் உலடமாற்றும் அலறகள் பபான்றலவ),
இருக்லக ஒழுங்குகள், பாடசாலைைில் வகுப்பு மாறுதல்கலள ஒருங்கிலைத்தல், மற்றும் பைவற்லற
இது உள்ளடக்கும். ஏலனபைாருடனான சதாடர்லப மட்டுப்படுத்தும்சபாருட்டு, சுகாதாரம் மற்றும்
உடற்கல்வி தவிர, ஏலனை பாடங்கள் அலனத்திற்கும் மாைவர்கள் தமது வகுப்பலறக்குள்பளபை
இருப்பார்கள்.

பமம்படுத்தப்பட்ட துப்புரவாக்கல் மற்றும் சதாற்று நீக்கல் நலடமுலறகள்
சபாதுச் சுகாதார முகவர்கள் மற்றும் கல்வி அலமச்சின் வழிகாட்டலின் அடிப்பலடைில் பாடசாலை
நலடமுலறகளது அலனத்து அம்சங்களுக்கும் புதிை பமம்படுத்தப்பட்ட சுகாதார பாதுகாப்பு
முலறகள் பசர்க்கப்பட்டுள்ளன. அடிக்கடி சதாடப்படும் பமற்பரப்புகள் உள்ளடங்கைாக பாடசாலை
முழுவதுமான தினசாித் சதாற்று நீக்கலுக்கு மருத்துவமலன தரத் சதாற்று நீக்கிகலளத்
துப்புரவாக்கல் பைிைாளர்கள் பைன்படுத்துவார்கள். சவவ்பவறு குழுக்களால் 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 துப்பரவு சசய்ைப்படும். தரம்

1 முதல் 12 வலரைிலுள்ள மாைவர்களுக்கு முகக் கவசங்கள் மற்றும்/அல்ைது முக மலறப்புகள்
பதலவப்படும். நிைாைபூர்வமான விதிவிைக்குகள் சகாடுக்கப்படும்.
உங்களுலடை பிள்லள பாடசாலைச் சலபைினால் வழங்கப்படும் பபாக்குவரத்து வசதிகலளப்
பைன்படுத்தமாட்டார் என்றால், தைவுசசய்து இந்த பீல் பிராந்திைப் பபாக்குவரத்து வசதிைிலிருந்து
விைகும் படிவத்லதப் பூர்திசசய்யுங்கள்.

விபசட கல்வி
வீட்டிலிருந்து கற்க முடிைாத, கூடிை அளவு விபசட கல்வி பதலவப்படும் இரண்டாம் நிலை
மாைவர்களுக்குத் தினசாி சமூகமளிப்பதற்கும் அறிவுறுத்தல்கலளப் சபறுவதற்கும் அனுமதி
வழங்கப்படும். தனித்தனி கல்வித் திட்டங்களுக்கான ஆதரவு பநாில் மற்றும் வீட்டில் கல்வி பைிலும்
மாைவர்களுக்குத் சதாடர்ந்து வழங்கப்படும். எங்களுலடை விபசட கல்வி வகுப்புகளிலுள்ள
மாைவர்கள் சதாடர்பான திட்டங்கள் என்பலதப் பார்லவைிடுங்கள்.

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

அண்மித்த தகவல்கலள அறிந்திருங்கள்
இந்தப் பாடசாலைச் சலபைின் 2020-21 ஆண்டிற்கான மீளத் 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
சவளிப்படுத்தப்படலை மட்டுப்படுத்தி மாைவர்கலள ஒரு சிறிை பிாிவாக அவர்களுலடை பாடசாலை
பநரம் முழுவதும் லவத்திருக்கும் நலடமுலறைாகும். ஒரு தனி மாைவர் சதாடர்பு லவத்திருக்கும் ஏலனை
மாைவர்களின் எண்ைிக்லகலை இந்த நலடமுலற மட்டுப்படுத்துகின்றது.
சதாலைதூரக் கல்வி கற்றல்: சதாலைதூரக் கல்வி கற்றல் முலறைில் பசர்த்துக்சகாள்ளப்படும்
மாைவர்கள் பீல் பாடசாலைச் சலப கல்விபைிற்றுநர் ஒருவரால் வழங்கப்படும் இலைை அறிவுறுத்தல்
ஊடாக வீட்டிலிருந்து கல்வி பைில்வார்கள். இது பநரடிைாக, நிகழ் பநரத்தில் கல்வி கற்கும் முலற மற்றும்
அவர்கள் வீட்டில் சசய்யும் சதாடர் சசைற்பாடுகள் ஆகிைவற்றின் கைப்பு ஒன்லற உள்ளடக்குகின்றது.
நான்கு தவலை: இரண்டாம் நிலைப் பாடசாலை ஆண்டு நான்கு தவலைகள் என அலழக்கப்படும்
நான்கு காைப் பகுதிகளாகப் பிாிக்கப்படும். ஒவ்சவாரு தவலையும் கிட்டத்தட்ட 10 வாரங்கள் வலர
நீடிக்கும். ஒவ்சவாரு மாைவரும் ஒரு தவலைக் காைத்தில் இரண்டு பாடசநறிகளில் கவனம்
சசலுத்துவர்.

