ப ொருளடக்கம்
உயர்தர ொடசொலைக்கு நல்வரவு
ஈடு டுங்கள்
பதொடர் ில் இருங்கள்
கல்வி ஆண்டு நொள்கொட்டி
ொடசொலை வளவுக்கு பவளியய பசல்ைல்
சமூகமளிப் து முக்கியமொனது
தகலமக்யகற்ற, உள்ளடக்கும் கல்வி (Equity & inclusive)
கற் தற்குப் ொதுகொப் ொன இடங்கள்
மொணவர்களின் நல்வொழ்வு
அளவீடு மதிப்பீடு மற்றும் அறிக்கையிடல்
மொணவர்களுக்கொன யசலவகள்
வழித்தடத்(Pathway) திட்டங்ைள்
ஆதொரவளங்கள்
உங்களுலடய யகள்விகளுக்கொன தில்கலளப் ப றல்

ஆயத்தமொ? தயொரொ? உயர்தரப்
ொடசொலைக்குச் பசல்!
ப ற்யறொருக்கொன வழிகொட்டி
உயர்தரப் ொடசொலைக்கு நல்வரவு
உங்களுலடய தின்மவயதுப் ிள்லளக்கு மிகவும் ர ரப் ொகவும் முக்கியமொகவும்
இருக்கக்கூடிய ொடசொலைக் கொைங்களுக்கொகத் தயொரொகுங்கள். எலதக் கற் து மற்றும்
எந்தத் பதொழிலுக்கொன ொலதலயத் யதர்ந்பதடுப் து ய ொன்ற பதொிவுகலள தின்மவயதினர்
முதன் முதைொக இங்கு முடிபவடுக்க யவண்டியிருக்கும்.
உயர்தரப் ொடசொலையில் நீங்கள் எதிர் ொர்க்கக்கூடிய யமலும் சிை விடயங்கள்:


ததர்ந்ததடுப் தற்கொன அதிகளவு கற்லக பநறிகள் மற்றும் திட்டங்ைள்



ததொழிலுக்குொிய பொகதக்கொன ஆய்வுக்கு அதிை முக்ைியத்துவம்



புதிய ஆசிொியர்கள் மற்றும் வகுப்புத் ததொழர்ைள்



பொடதெறிக்கு பவளியிைொன மற்றும் சமூைொீதியொன யமைதிக வொய்ப்புைள்



அதிைொித்த சுதந்திரம் மற்றும் ப ொறுப்பு அதிகொிப்பு



ஒழுங்கலமப்பு மற்றும் தெர தமலொண்கமக்கொன அதிை ததகவ

உங்களுலடய தின்மவயதினர் எந்தப் ொலதலயத் பதொிவுபசய்தொலும், அந்தச் சவொல்கலளச்
சந்திப் தற்கும், டிப்ல முடிக்கும் ய ொது, உங்களுலடய தின்மவயதினருக்குக்
கிலடக்கவிருக்கும் ை சந்தர்ப் ங்கலள ஆர்வமொக ஏற்றுக்பகொள்வதற்கும் உங்களுலடய
முழுக்குடும் மும் தயொரொக இருக்கின்றது என் லத நொங்கள் உறுதிப் டுத்த
விரும்புகின்யறொம்.
உங்களுலடய தின்மவயதினர் பவற்றிகரமொக இருப் தற்கு உதவிபசய்ய, நீங்கள் அறிந்திருக்க
யவண்டியலவ ற்றியபதொரு சுருக்கமொன தகவலை இந்த வழிகொட்டி உங்களுக்கு வழங்கும்.

ஈடு டுங்கள்
ப ற்யறொொின் ஈடு ொடு, மொணவொின் பவற்றியில் யநர்முகமொன ொதிப்ல ஏற் டுத்துகின்றது.
ஆகயவ, உங்களுலடய தின்மவயதினொின் கல்வியில் நீங்கள் ஏன் சம் ந்தப் டக்கூடொது?
ொடசொலையும் ப ற்யறொரும் யசர்ந்து பதொழிற் டும் ய ொது, மொணவர்கள் யமலும்
உந்தப் டுவதுடன், அவர்களுலடய ொடசொலை அனு வங்களில் அதிகம்
சம் ந்தப் டுகின்றொர்கள்.

ின்வருவனவற்றுக்கு, www.peelschools.org என்ற

வலைத்தளத்தில், ப ற்யறொர் குதிலயப்(Parents section) ொருங்கள்:


ொடசொலைகளுடன் சம் ந்தப் டல் மற்றும் ொடசொலைகளில் தன்னொர்வத்
பதொண்டொற்றல் எப் டி எனக் கண்டறிய



உதவிக்குறிப்புத் தொள்கள் மற்றும் ப ற்யறொர் ஆதொரவளங்கலளத் தரவிறக்கம் பசய்ய



கல்விச்சல யின் ப ற்யறொர் ஈடு ொட்டுக் குழு(Parent Involvement Committee (PIC))
ற்றி அறிவதற்கு



ொடசொலைச் சல கள் (School Councils) ற்றி அறிவதற்கு

ப ற்யறொர் ஈடு ொட்டுக் குழு(Parent Involvement Committee (PIC)
PIC ன் யநொக்கம்:


அர்த்தமுள்ள ப ற்யறொர் ஈடு ொட்லட, ொடசொலைகளுக்கு உள்ளும் மற்றும் பீல்
கல்விச்சல முழுவதும் ஆதரவளித்தல், ஊக்குவித்தல் மற்றும் யமம் டுத்தல்



ிரொந்திய மட்டத்தில் யமைதிக ப ற்யறொர்கலளச் சம் ந்தப் டுத்துவதற்கொக, ொடசொலைச்
சல கள்(School Councils), ஏலனய தபற்தறொர்ைள் மற்றும் பங்குதொரர்ைள் திட்டமிடும்
ய ொதும், உத்திைலளச் தசயல்படுத்தும் ய ொதும், அவர்களின் ஆயைொசலன மற்றும்
கருத்துக்கலளப் ப றல்



கல்விச் சல யுடன் ஒன்றிலணந்து பதொழிற் டல்



சம் ந்தப் டுவது மிைவும் சவொலொக இருக்கும் ப ற்யறொர் உள்ளடங்கைொக, தபற்யறொலரத்
பதொடர்புபகொள்வதற்கும் அவர்களின் ஈடு ொட்லட அதிகொிப் தற்குமொன உத்திகலள
உருவொக்ைல்



மொணவர்களின் பவற்றிக்கு உதவிபசய்தல்

PIC ற்றி யமலும் அறிவதற்கு, ொர்லவயிடுங்கள்: www.peelschools.org/PIC.

பதொடர் ில் இருங்கள் — உங்களுலடய ொடசொலை வலைத்தளத்லதப்
ொர்லவயிடுங்கள்
பதொடர் ில் இருப் தற்கும், ொடசொலைச் பசய்திகள் ற்றி அன்றன்யற அறிவதற்கும்
ொடசொலை வலைத்தளம் நல்ைபதொரு வழியொகும். ொடசொலை மற்றும் கல்விச் சல
வலைத்தளங்கள் மின்னியல்ொீதியொன சந்தொச் யசலவலய வழங்குகின்றன.
ொடசொலை மற்றும் பீல் கல்விச்சல ச் தசய்திைகைப் தபறுவதற்கு, உங்களுலடய
மின்னஞ்சல் முகவொிலய உள்ைிடுவதன் மூலம் நீங்கள் பதிவு தசய்யலொம். நீங்கள்
ப ற்றுக்பகொள்ள விரும்பும் விடயங்கலளத் பதொிவுபசய்யுங்கள், யகட்கப் டும் தகவல்கலள
நிரப்புங்கள், ஒரு ஒழுங்கொன முலறயில் நீங்கள் மின்னஞ்சல்கலளப் ப ற்றுக்பகொள்வீர்கள்.
கல்விச்சல யின் முகப்புப் க்கத்தில் சந்தொ(Subscribe) என்ற விலசப் ப ொறிலயத்
யதடுங்கள், அத்துடன் இற்லறப் டுத்தல்கலளப் ப றுவதற்குப் திவுபசய்வதற்கொக,
உங்களுலடய ொடசொலை வலைத்தளத்தின் இடது லகப் க்கத்திலுள்ள சந்தொ(Subscribe)
என்ற இலணப்ல அழுத்துங்கள்.
பீல் கல்விச்சல யின் வலைத்தளம் —www.peelschools.org— ொடசொலை அலமப்பு முலற
ற்றிய தகவல்களுக்கும் சிறந்தபதொரு ஆதொரமொக உள்ளது. உங்களுலடய
தின்மவயதினொின் பவற்றிலய ஊக்குவிக்கும் குறிப்புக்களுக்கு ப ற்யறொர்

குதிலயப்(Parents section)

ொர்லவயிடுங்கள்.

உதவிக்குறிப்பு: உங்களுலடய சொியொன பதொடர்ப்புத் தகவல்கள் ொடசொலையிடம் இருப் லத
உறுதிப் டுத்துங்கள். பதொலைய சி, குறும்பசய்தி மற்றும் மின்னஞ்சல் பசய்திகள், synervoice
அலமப்புக்கூடொக அனுப் ப் டுகின்றன.

மொணவர் லகயயடு
ஒவ்பவொரு ொடசொலை வருடத்தின் ஆரம் த்திலும் அச்சில் அல்ைது அந்தப் ொடசொலை
வலைத்தளத்தில் கிலடக்கும் மொணவர்களின் லகயயட்லடப் ொிசீலிக்க யவண்டுபமன
உயர்தர வகுப்பு மொணவர்கள் எதிர் ொர்க்கப் டுகின்றனர். மொணவர்களின் லகயயடு,
ொடசொலையின் குறிக்யகொள், பதொலையநொக்கு, ப றுமொனங்கள் ற்றிய தகவல்கலள
உள்ளடக்குகின்றது; ொடசொலையின் நன்நடத்லதக் யகொட் ொட்லட மொணவர்களுக்கு
அறிமுகப் டுத்துகின்றது; மொணவர்களின் கல்விொீதியொன பவற்றிகளில் மொணவர்கள்,
ப ற்யறொர் மற்றும் ொடசொலைப் ணியொளர்களின் ங்லகக் யகொடிட்டுக்கொட்டுகின்றது;
அத்துடன் கல்விகற்றல் பசய்முலறயினதும் எதிர் ொர்ப்புகளினதும் மதிப்பீட்டுக்
பகொள்லககலள வி ொிக்கின்றது. மொணவர்களின் லகயயட்லட ப ற்யறொரும் மொணவர்களும்
யசர்ந்து ஒன்றொகப் ொிசீலிக்க யவண்டும் என எதிர் ொர்க்கப் டுகின்றது.

கல்வி ஆண்டு நொள்கொட்டி
கல்வி ஆண்டு நொள்கொட்டி www.peelschools.org/calendar ல் ிரசுொிக்கப் ட்டுள்ளது
அத்துடன் அது ின்வருவனவற்லற உள்ளடக்குகின்றது:


முதல் நொள் மற்றும் இறுதி நொள் வகுப்புகள்



லீவு நொட்கள் உள்ளடங்கைொக, புனித ெொட்ைள் மற்றும் விடுமுகற ெொட்ைள்



ததொழில்முகறச் பசயற் ொட்டுக்கொன நொட்கள்(Professional Activity days)



பமொத்த நொட்கள்(turn-around days)



யதர்வு நொட்கள்(exam days)



ஆண்டு இறுதி அறிக்கையிடுதல் ெொட்ைள்

சிையவலளகளில் ொடசொலை வலைத்தளங்களில் ொடசொலை ொீதியிைொன பசயற் ொடுகள்
ிரசுொிக்கப் டுகின்றன. உங்களுலடய ொடசொலை வலைத்தளங்கலளப் ொர்லவயிடுங்கள்
அத்துடன் எதிர்கொைச் பசயற் ொடுகள் ற்றிய அறிவித்தல்கலளப் ப ற்றுக்பகொள்வதற்கொகச்
சந்தொகொரர் ஆகுங்கள்.

ப ற்யறொர்பதொடர்பு(ParentConnect)
அயனகமொன ொடசொலைகள், ப ற்யறொருக்கு நுலழவுக்கொன அனுமதி(login) ஒன்லறக்
பகொடுக்கின்றன, அதனொல் அவர்களுலடய தின்மவயதினொின் சமூகமளிப்பு, கடன்
சொித்திரம் மற்றும் டிப்யளொமொவின் நிலை ய ொன்றவற்றுடன் கற்லக பநறித் பதொிவு மற்றும்
ஏலனய தகவல்கலள ப ற்யறொர்கள் அணுக முடிகின்றது. நீங்கள் எப் டிப் திவுபசய்யைொம்
என அறிவதற்கு, ப ற்யறொர்பதொடர்பு (ParentConnect) விலச அழுத்திலயத் (button)
( ொடசொலை வலைத்தளத்தின் வைது க்கத்தில்) யதடுங்கள். தகவல்களுக்கு உங்களுலடய
தின்மவயதினொின் ொடசொலைலயயும் நீங்கள் பதொடர்பு பகொள்ளைொம்.
ொடசொலை வளவுக்கு தவைிதய தசல்லுதல்
உயர்தரப் ொடசொலை மொணவர்கள், அவர்களுலடய மதிய உணவு யவலள மற்றும்/அல்ைது
ஓய்வு யநரங்களில் (study periods) ொடசொலை வளலவ விட்டு பவளியய பசல்வதற்கு
அனுமதிக்கப் டுகின்றனர். அயனகமொன மொணவர்கள் வீட்டுக்குச் பசல்வலத அல்ைது
அருகிலுள்ள உணவகங்கள் மற்றும் வர்த்தகங்களுக்குச் பசல்வலதத் பதொிவுபசய்கின்றொர்கள்.
ொடசொலை வைவுக்கு தவைிதய தசல்வதற்கு மொணவர்களுக்கு வியசட அனுமதி
யதலவயில்லை. உயர்தர ொடசொலையில் ஒவ்பவொரு ொடத்தின் ய ொதும் வருலக
தியப் டுவதொல், மொணவர்கள், தங்களுலடய மதிய உணவு யவலளயின் ின்னர் திரும் ி
வரொமல் விடுகின்றொர்களொ என் லதத் தீர்மொனிப் தற்கு, சமூகமளிப்பு மொதிொிகலள
ொடசொலைகள் ைண்ைொணிக்க முடியும். யதலவக்யகற்

ணியொளர்கள் அதில் தலையீடு

பசய்வொர்கள், அது வீட்டிற்கொன அலழப்ல யும் உள்ளடக்கைொம்.

சமூகமளித்தல் முக்கியம்
உங்களுலடய தின்மவயதினொின் பவற்றிலயப் ை விடயங்கள் ொதிக்கின்றன. அவற்றில்
மிகவும் முக்கியமொன கொரணிகளில் ஒன்றொக, ஒழுங்கொன, உொிய யநரத்துக்கொன வருலக
உள்ளது. உங்களுலடய தின்மவயதினர் ொடசொலையிலிருந்து அதிகளவு யலனப் ப ற

யவண்டுமொனொல், உொிய யநரத்துக்கு வகுப்புக்கு வருவதும், சமூகமளிக்கொமல் விடுவலதத்
தவிர்ப் தும் மிகவும் அவசியமொகும்.

சமூகமளியொலமலய அறிவித்தல்
உங்களுலடய தின்மவயதினர் சமூகமளிக்க மொட்டொர் ஆயின், ொடசொலை ஆரம் ிப் தற்கு
முன் ொக, உங்களொல் முடியுமொனளவு விலரவில் ொடசொலைலய அலழயுங்கள்.
தின்மவயதினொின் குதி நொளுக்கொன அல்ைது முழு நொளுக்கொன சமூகமளியொலம
அறிவிக்கப் டொவிட்டொல், அந்த நொளன்று அவர்களுலடய ப ற்யறொர்களுக்கு அலழப்பு
வரும்.

தொமதமொக வருதல்
ொடசொலைக்கு அல்ைது வகுப்புக்கு, மொணவர் ஒருவர் தொமதமொக வருவதொயின், பசய்யப் ட
யவண்டியலவ எலவ என் து ற்றிய அறிவுறுத்தல்களுக்கு, ொடசொலையின் தொமதமொக
வருதல் பகொள்லகலய, ப ற்யறொர்களும் மொணவர்களும் ொிசீலிக்க யவண்டும்.

விடுமுலறத் திட்டமிடல்
தயவுபசய்து, ொடசொலையின் அட்டவலணப் டுத்தப் ட்ட விடுமுலறகளின் ய ொது
இருக்கக்கூடியதொக குடும் ச் சுற்றுைொக்கலளத் திட்டமிடுங்கள். ஏற்கனயவ
அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட திறன்கள் மற்றும் யகொட் ொடுகளிலிருந்து கட்டப் டும் கற்றல் திரள்
விலளவுக்குொியது. வகுப்புக் யகொட் ொடுகலளத் திரும் வும் கற் லதயும் அவர்களுலடய சக
மொணவர்களுடன் மீள இலணவலதயும், நீண்ட கொைத்திற்கு வகுப்புக்கலளத் தவறவிடல்
சவொைொக்கக் கூடும்.

நீடிக்கப் ட்ட சமூகமளியொலம
மொணவர் ஒருவர் மூன்று நொட்களுக்கு யமைொகவும் 15 நொட்களுக்குக் குலறவொகவும்
ொடசொலைக்குச் சமூகமளிக்கொமல் இருக்க யவண்டியிருந்தொல், சமூகமளிக்கொமல் இருப் தற்கு
முன் ொக, ப ற்யறொர் ஒருவர் லகபயொப் மிட்ட குறிப்ப ொன்று அலுவைகத்தில்
சமர்ப் ிக்கப் ட யவண்டும். சமூகமளிக்கொமல் இருக்கப் ய ொகும் திகதிகள், மொணவொின்

ப யர், அந்த மொணவர் திரும் ி வரவிருக்கும் திகதி என் கவ அந்தக் குறிப் ில் இருக்க
யவண்டும்.
மொணவர் ஒருவர் 15 நொட்களுக்கு யமைொக ொடசொலைக்குச் சமூகமளிக்கொமல் இருக்க
யவண்டியிருந்தொல், ப ற்யறொர்/பொதுைொவலர் ஒருவர் லகபயொப் மிட்ட குறிப்ப ொன்று
அலுவைகத்தில் சமர்ப் ிக்கப் ட யவண்டும். சமூகமளியொலம ஆரம் ிக்கும் மற்றும்
முடிவலடயும் திகதிகளுடன், சமூகமளிக்கொலமக்கொன கொரணமும் அந்தக் குறிப் ில் இருக்க
யவண்டும். குறிப்ப ொன்று சமர்ப் ிக்கப் டொவிட்டொல், ொடசொலை வரயவட்டிலிருந்து அந்த
மொணவர் நீக்கப் டுவொர்.

தகலமக்யகற்றதும் உள்ளடக்குவதுமொன கல்வி
தகலமக்யகற்றதும் உள்ளடக்குவதுமொன கல்விக் பகொள்லக (Equity and Inclusive Education)
#54, ைற்றலுக்கும் பதொழிற் டுவதற்கும் உைந்த ொதுகொப் ொன மற்றும் ஆதரொக்ைியமொன
சூழல்கலள அலனவருக்கும் வழங்குவதற்கும் ரொமொிப் தற்குமொன பீல் கல்விச்சல யின்
உறுதிப் ொட்டிலனப் ிரதி லிக்கின்றது. கல்விச்சல யின் திட்டங்கள், வழிைொட்டல்ைள்
மற்றும் ெகடமுகறைள், பொடத்திட்டம் மற்றும் மதிப்பீடு முதல் மதொீதியொன இணக்கம் வகர,
வரதவற்கும் ொடசொலைச் சூழ்ெிகல ஒன்லற உருவொக்குவதுடன் பொரபட்சம் மற்றும்
ததொந்தரலவத் தடுத்தல் ய ொன்ற அகனத்திலும் இந்தக் தைொள்கை தொக்ைத்கத
ஏற்படுத்துைின்றது.,
இயல் ொன ண்புகள்(Character Attributes)
• ைொிசகன
• ஒத்துலழப்பு
• தெர்கம
• உள்ைடக்ைல்
• மொியொகத
• தபொறுப்பு

மதொீதியொன இணக்கம் (Religious accommodation)

பீல் கல்விச்சல யின் மதொீதியொன இணக்கச் பசய்முலற, மனித உொிலமகள், அணுகக்கூடிய
தன்லம மற்றும் தகலமக்யகற்ற எமது உறுதிப் ொடு என் ன ற்றி அறிவதற்கு,
ொர்லவயிடுங்கள்: www.peelschools.org/aboutus/equity.

கற் தற்குப் ொதுகொப் ொன இடங்கள்
உங்களுலடய தின்மவயதினொின் ொதுகொப்பு மற்றும் நல்வொழ்க்லககயப் ய ொை மிகவும்
முக்கியமொன விடயம் யவறு எதுவும் ப ற்யறொரொகிய உங்களுக்கு இருக்க மொட்டொது.
எங்களினது முன்னுொிலமயும் அதுவொகயவ இருக்கின்றது. எங்களுலடய மொணவர்களுக்கும்
ணியொளர்களுக்கும் ஆயரொக்கியமொன, ஆதொரவொனபதொரு சூழலை, கற்றல் மற்றும்
பதொழிற் ொட்டுக்கொக வழங்குவதில் நொங்கள் உறுதியொக இருக்கின்யறொம்.
பதொழிற் ொட்டுக்கும் கற்றலுக்குமொன ொதுகொப் ொனபதொரு சூழலை, பீல் ொடசொலைகள்
ணியொளர்களுக்கும் மொணவர்களுக்கும் வழங்குகின்றன. தீயிலிருந்து தப்பும் பயிற்சிைள்(fire
drills), தவைிதயறல் திட்டங்ைள், புதிய ணியொளர்ைள் மற்றும் ததொண்டர்ைளுக்கொன
குற்றவியல் பதிவுகலளப் ொீட்சித்தல் ய ொன்ற வழலமயொன நலடமுலறகள் உள்ளடங்கைொக
ொதுகொப்ல உறுதிப் டுத்துவதற்கொன ை நலடமுலறகள் பீல் ொடசொலைகளிடம் உள்ளன.
ொதுகொப் ில் கவனம்பசலுத்தல்

பீல் கல்விச்சல யின் ொதுகொப் ொன ொடசொலைகள் பகொள்லக கல்விச் சட்டம் மற்றும்

ஒன்ரொறியயொ நன்நடத்லத மற்றும் மனித உொிலமக் யகொட் ொடுகலள(Education Act &
Ontario Code of Conduct and the Human Rights Code) அடிப் லடயொகக் பகொண்டது.
இந்தக் பகொள்லகலயப் ொடசொலையில் அல்ைது www.peelschools.orgல்
ப ற்றுக்பகொள்ளைொம் — ொதுகொப் ொன ொடசொலைகள்(Safe Schools) search barல் —

பகொள்லக #48ஐத் யதடுங்கள்.

நன்நடத்லதக் தைொட்பொடு (Code of Conduct)
ஒவ்பவொரு ொடசொலைக்கும் அதற்குொிய நன்நடத்லதக் தைொட்பொடு உள்ளது, அது மொகொண
மற்றும் பீல் கல்விச்சல பகொள்லககளின் அடிப் லடயிைொனது, அத்துடன் மொணவர்
லகயயட்டில் அது உள்ளடக்கப் ட்டுள்ளது. மொணவர்கள், ப ற்யறொர்/ ொதுகொவைர்,

தன்னொர்வத் பதொண்டர்கள் மற்றும் ொடசொலைப் ணியொளர்கள் உள்ளடங்கைொக
ொடசொலைச் சமூகத்தின் அலனத்து அங்கத்தவர்களுக்கும், அவர்கள் ொடசொலை வளவுக்குள்,
ய ரூந்தில், ொடசொலையொல் அங்கீகொிக்கப் ட்ட நிகழ்வில் அல்ைது பசயற் ொடுகளில்
அல்ைது ொடசொலைச் சூழலைப் ொதிக்கக்கூடிய யவறு ஏதொவது சூழலில், எங்கிருந்தொலும்
அது ப ொருந்தும்.
தகுந்த முலறயில் நடக்க யவண்டிய, தங்களுலடய பசயல்களுக்குத் தொங்கள் ப ொறுப்ய ற்க
யவண்டிய மற்றும் நன்நடத்லதக் யகொட் ொட்டுக்கு மதிப்பும் பகளரவமும் பகொடுக்க யவண்டிய
ப ொறுப்பு ொடசொலைச் சமூகத்தின் அலனத்து அங்கத்தவர்களுக்கும் உள்ளது. .

அடவொடித்தனத்லதத் (Bullying) தடுத்தலும் தலையீடு பசய்தலும்
அடொவடித்தனத்லதத் தடுக்கவும், அது நடக்கும் ய ொது அதில் தலையிடுவதற்குமொன ை
திட்டங்கலளயும் முன்பனடுப்புகலளயும்(initiatives) பீல் கல்விச்சல முழுவதும் உள்ள
ொடசொலைகள் யன் டுத்தக்கூடும்.

ொடசொலையின் பவற்றித் திட்டத்தின் குதியொக,

அடொவடித்தனத்லதத் தடுக்கும் மற்றும் தலையிடும் திட்டங்கள் ஒவ்பவொரு ொடசொலையிலும்
இயங்கும் கற்றல் மற்றும் பதொழிற் டல் குழுவினரொல் உருவொக்கப் டுகின்றன.
அடொவடித்தனப் ிரச்சிலனலயப் ொடசொலைகள் சிறியபதொரு விடயமொகக் கருதுவதில்லை.
அடொவடித்தனம் நடந்ததொக ஒரு முலற அறிவிக்கப் ட்டொல், கல்விச்சல யின் ொதுகொப் ொன
ொடசொலைக் பகொள்லகயும் ொடசொலையின் நன்நடத்லதக் யகொட் ொடும் சம் ந்தப் ட்ட
அலனத்து மொணவர்களுக்கும் (அல்ைது தனிந ர்களுக்கு) ப ொருத்தமொன ஒழுங்குமுலற
ஆதரவுகளுக்கும் ின்விலளவுகளுக்கும் வழிகொட்டுகின்றன. இது ற்றிய கொிசலனகள் உள்ள
ப ற்யறொலர, அந்தப் ொடசொலையுடன் யநரடியொகத் பதொடர்புபகொள்ளுமொறு நொங்கள்
ஊக்குவிக்கின்யறொம்.

மொணவர் நல்வொழ்வு
அலனவொினதும் ைற்றலுக்கும் பதொழிற் ொட்டுக்கும் உைந்த ொதுகொப் ொன மற்றும்
ஆதரொக்ைியமொன சூழல்கலள வழங்குவதற்கும் ரொமொிப் தற்கும் பீல் ைல்விச்சகபயில்
ெொங்ைள் மிகவும் முயற்சி பசய்கின்யறொம். உறுதி, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கொிசலனயுள்ள

மனிதர்களொகிய, எங்களுலடய ரந்து ட்ட ணியொளர்கள், அகனத்து மொணவர்ைளுக்கும்
ஆதரவு வழங்குவதற்கு ென்கு ததர்ச்சிதபற்றவர்களொக உள்ைனர்.
சமொளிக்க முடியொத நிலையில் அல்ைது தன்னம் ிக்லக அற்ற நிலையில் தொங்கள் இருப் தொக
உணரும் மொணவர்கள், தங்களுக்கொன சுய பொிந்துலரப்புச் பசய்வலத – ொடசொலையிலுள்ள
தொங்கள் நம்பும் ப ொியவர்களிடம் உதவி யகட் லத—நொங்கள் ஊக்குவிக்கின்யறொம்.
ணியொளர்கள், மொணவர்களுலடய ிரச்சிலனகலளக் யகட் தற்குத் தயொரொக இருப் துடன்,
தகுந்த யநரத்தில் ப ொருத்தமொன ஆதரவு பகொடுக்கப் டுவலத உறுதிபசய்வதற்கும்
உதவுவொர்கள்.
வழிைொட்டல் ஆதலொசைர்ைள், ஆசிொியர்ைள் மற்றும் ெிர்வொைிைள் யொவரும் உதவுவதற்கொக
இருக்கின்றனர். ொடசொலை சொர்ந்த உைவியலொைர்ைள், சமூை யசவகர்ைள் மற்றும்
மொணவர்ைைின் தவற்றிக்கொன ஆசிொியர்ைளும், சிரமப் டும் அல்ைது அரும் ொடு டும்
மொணவர்ைளுக்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கொக இருக்கின்றொர்கள்.
உங்களுலடய தின்மவயதினொின் நல்வொழ்வு ற்றி நீங்கள் எவருடனொவது கலதக்க
யவண்டுமொனொல், தயவுபசய்து உங்களுலடய வழிைொட்டல் ஆதலொசைர் ஒருவலரத் பதொடர்பு
பகொள்ளுங்கள் அல்ைது உ அதி ர்களில் ஒருவருடன் கலதயுங்கள்.

அளவீடு, மதிப்பீடு மற்றும் அறிக்லகயிடல்
"மொணவொின் கற்றலை யமம் டுத்துவயத, அளவீடு மற்றும் மதிப்பீட்டுக்கொன முக்கிய
கொரணமொகும்."
அளவீடு, மதிப்பீடு மற்றும் அறிக்லகயிடலுக்கொன நலடமுலறகள், கல்வி அலமச்சு மற்றும்
கல்விச்சல க் பகொள்லககளொல் தெறிப்படுத்தப்படுைின்றன. ஒன்ரொறியயொ
ொடசொலைகளிலுள்ள, 1ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வலரயொன மொணவர்களின் அளவீடு,
மதிப்பீடு மற்றும் அலடவுகளின் அறிக்லகயிடலுக்கு வழிகொட்டும், Growing Success,
எனப் டும் பகொள்லக ஆவணம் ஒன்லற ஏப்ரல் 2010ல், அலமச்சு பவளியிட்டது.
அலமச்சின் பகொள்லகலய இற்லறப் டுத்தல், பதளிவு டுத்தல், ஒன்றிலணத்தல் மற்றும்
மொைொணம் முழுவதும் ெியொயம், தவைிப்பகடத்தன்கம, தகலமக்யகற்ற நிலை மற்றும்
நிலையொனதன்லமலய அலடதலை Growing Success யநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது.

Growing Success

ற்றி யமைதிக தகவல்கலள அறிவதற்கு, ொர்லவயிடுங்கள்:

www.edu.gov.on.ca/eng/parents/reportcard.html.

மொணவர்கள் எப் டி அளவிடப் டுகின்றனர் (assessed)?
ொடம் அல்ைது கற்லக பநறி ஒன்றின், ொடத்திட்ட எதிர் ொர்ப்புக்கலள மொணவர் ஒருவர்
ப ற்றுக்பகொள்கின்றொர் என் லதத் துல்லியமொகப் ிரதி லிக்கக்கூடிய தகவல்கலள
யவறு ட்ட ஆதொரங்களிலிருந்து யசகொிக்கும் பசய்முலற அளவீடு எனப் டும்.
மொணவர்களுக்கொன ின்னூட்டல்கலளக் பகொடுப் தற்கொக, அவதொனிப்புக்கள்,
உலரயொடல்கள் மற்றும் அவர்கள் பசய்த யவலைகளிலிருந்து யசகொிக்கப் ட்ட தகவல்கலள
ஆசிொியர்கள் யன் டுத்துவொர்கள். கற்கும் ய ொது அளவீடு, கற்றலுக்கொன அளவீடு,
கற்றலின் அளவீடு என மூன்று வலகயொன அளவீடுகள் வகுப் லறயில் நிகழ்கின்றன.

குழு யவலை
ஒவ்பவொரு கற்லக பநறியினதும் எதிர் ொர்ப்புக்களுக்கொன, மிைச் சமீபத்திய மற்றும் மிகவும்
நிலையொன அவர்களின் நிரூ ிப்புக்களின் முக்ைியத்துவத்லத லமயமொக லவத்து, தவலண
முழுவதுமொன கற்லகக்கொன அவர்களின் நிரூ ிப்புகளினொல் மொணவொின் இறுதித் தரம்
தீர்மொனிக்கப் டுகின்றது. விைக்ைக்ைொட்சிைள், ைலந்தொய்வுைள், வகலத்தைங்ைள், ொீட்லசகள்,
மற்றும்/அல்லது தசயல்திறன் பணிைளொல் கற்றல் நிரூ ிக்கப் டைொம்.
தவலணக் கொைத்தின்ய ொது, மொணவர்களொல் பூரணப் டுத்தப் டும் சிை ஒப் லடகள் ஆரம்
(formative) அளவீடுகளொக (கற்றலும் கற்றலுக்கொன அளவீடொக) அல்லது தவற்றி
அைவுதைொல்ைகை மொணவர்கள் எவ்வைவு தெருக்ைமொை சந்தித்துக் தைொண்டிருக்ைின்றனர்
என் லதயும் அவர்ைள் முன்யனற என்ன தசய்ய தவண்டும் என் லதயும் அவர்களுக்குத்
ததொியப்படுத்தும் தெொக்ைங்ைலளப் பூர்த்திபசய்யும் அளவீடுகளொக இருக்கைொம்.
ஏலனய ஒப் லடகள் முழுலமயொனலவயொக (summative) (கற்றலின் அளவீடொக) —
ஆசிொியர் மொணவொின் கற்றலை மதிப் ிட்டு தரம் அல்ைது நிலை ஒன்லற வழங்குவொர்.

கற்றல் திறன்கள் மற்றும் யவலைப் ழக்கங்கள்
மிகவும் திறம் டக் கற்றுக் பகொள்வது எப் டி என அறிவதற்கு, சுயொதீனமொகக் ைற்கும்
அவர்களின் திறலன அபிவிருத்தி பசய்வதற்கு மற்றும் தங்களுலடய கற்றலுக்குத் தொயம
ப ொறுப்ய ற் தற்கு, கற்றல் திறன்கள் மற்றும் யவலைப் ழக்கங்கள் மொணவர்களுக்கு
உதவுகின்றன. மொணவர்களின் கற்லக பநறி எதிர் ொர்ப்புகளுக்கொன அலடவுகளிலிருந்து
யவறொக அலவ மதிப்பீடு பசய்யப் டுகின்றன.

என்னுலடய தின்மவயதினர் எப் டி மதிப்பீடு பசய்யப் டுவொர் (evaluated)?
உறுதிபசய்யப் ட்ட வலரயலறகளின் அடிப்பகடயில் மொணவொின் ைற்றல் தரத்லத ஆரொயும்
மற்றும் தரத்லதப் பிரதிெிதித்துவப்படுத்த ப றுமதி ஒன்லற ஒதுக்கும் ஒரு தசயல்முகறயொை
மதிப்பிடுதல் உள்ளது. வகுப்பு/ ொடம்/கற்லக பநறி முழுவதும், தபரும்பொலும் ைற்றல்
ைொலபமொன்றின் முடிவில், மூதலொபொய தெரங்ைைில் மொணவர் அலடவுகளுக்கொன தரவுகலள
வழங்கும் அளவீடுகலள, இது அடிப்பகடயொை தைொண்டது
அவதொனிப்பு, உகரயொடல்ைள் மற்றும் மொணவர் ஆக்கங்களிலிருந்து (உ+ம். ைலந்தொய்வுைள்,
நிரூ ித்தல்ைள், விசொரகணைள், ொீட்லசைள், ஆய்வுகூடங்ைள் மற்றும் ஒப் லடகள்)
குறிப் ிட்ட கொைத்துக்கூடொக மொணவர் ைற்றலுக்கொன ஆதொரங்ைலள ஆசிொியர்ைள்
யசகொிக்கின்றொர்கள்; மொணவர்ைளின் தரங்ைலளத் தீர்மொனிப் தற்கு, ததொழில்முகற
நியொயங்களுடன் இவற்லறயும் பயன்படுத்துகிறொர்கள். யதர்ச்சி அறிக்லகத் தரத்லதத்
தீர்மொனித்தல் ஆதொரங்களுக்கொன ஆசிொியொின் விைக்ைத்லத உள்ளடக்குகின்றது, அத்துடன்
அது சமீபத்திய ஆதொரங்ைலள சிறப் ொகக் ைருத்தில் தைொண்டு மொணவொின் மிைவும்
ெிகலயொன ெிகல அலடலவப் பிரதிபலிக்ை தவண்டும். முன்தனற்றம் ற்றி மொணவர்ைள்
மற்றும் தபற்தறொர்ைளுக்குத் ததொடர்புப் ொிமொற்றம் பசய்வதற்கொக யதர்ச்சி அறிக்கைத்
தரங்கள் அல்ைது மதிப்தபண்ைளின் அடிப்பகடயிைொன இந்த மதிப்பீடுைள்
பகொடுக்கப் டுகின்றன.

இறுதி மதிப்பீடுகள்
பீல் கல்விச்சல யில் ிரசுொிக்கப் ட்டுள்ள நொள்கொட்டிக்கு ஏற் இறுதி மதிப்பீடுகள்
நிகழ்கின்றன. இறுதி மதிப்பீடுகலள ஒவ்பவொரு ொடசொலையும் எப் டிச் பசய்கின்றன
என் து ற்றிய தகவல்கள் குடும் த்தவர்களுக்கு பசப்பரம் ொில் விநியயொகிக்கப் டும்.
மொணவர்ைைின் தரத்தின் இறுதி 30 சதவீதம் ஒவ்தவொரு அலர இறுதிஆண்டின்(semester)
கலடசிச் சில வொரங்ைைில் நிகழும் இறுதி மதிப்பீட்டுக் ைொலத்தின் ய ொது
தீர்மொனிக்ைப்படுைிறது. இந்தக் ைொலங்ைைின் தபொது, அலர இறுதிஆண்டு முழுவதும் அவர்ைள்
ப ற்றுக்பகொண்ட திறன்ைள் மற்றும் அறிலவ ெிரூபிக்கும் விடயங்கலளப் பூர்த்திபசய்யும் டி
மொணவர்ைள் யகட்கப் டுவொர்கள். ஆசிொியர் ஒருவொின் தமற்பொர்கவயின் கீழ், இந்தக் ைற்றல்
வொய்ப்புைள் நிகழும், இந்த முக்ைியமொன ைொல ைட்டத்தின் ய ொது, மொணவர்ைள் சமூகமளிப் து
அவசியமொகும்.

ஓய்வு யநரங்கள்(Spares)/கற்றல் யநரங்கள்(study periods)
மொணவர்கள் 9ம் 10ம் வகுப்புக்களில் இருக்கும் ய ொது, நொள் முழுவதும் அவர்களுக்கு கற்றல்
யநரங்கள் (சிையவலளகளில் ‘ஓய்வுயநரங்கள்’ எனப் டுகின்றன) இருக்க மொட்டொது. சிதரஷ்ட
தரங்ைளுக்கு மொணவர்ைள் பசல்லும்ய ொது, மற்றும் அவர்ைைின் ைற்றல் தவைம் மொறும் ய ொது,
அவர்ைள் ஒரு ொட யநரத்லத, கற்றலுக்கொன யநரமொக ஒதுக்ை முடியும். இலதச் தசய்வதற்கு
மொணவர்ைள் பதொிந்பதடுத்தொல், வீட்டியைொ அல்லது ொடசொலையியைொ, அவர்ைளுலடய
தவகலைகை ெிர்வைிப் துடன், கல்விசொரொத அல்ைது யவறு ப ொறுப்புக்களில்
அவர்ைளுலடய தெரத்கதப் புத்திசொலித்தனமொை அவர்ைள் பயன்படுத்த தவண்டும்.

அறிக்லகயிடல்
மொணவர்ைளின் கற்றல் ற்றி மொணவர்ைள் மற்றும் தபற்தறொர்ைளுடனொன பதொடர் ொடல்
பசய்முலறயொக அறிக்கையிடல் உள்ளது. ததைிவொன குறிப்பிட்ட, அர்த்தமுள்ை,
விைக்ைமொன ின்னூட்டலை மொணவர்ைளுக்கும் தபற்தறொர்ைளுக்கும் வழங்கும் மற்றும்
தமம்பட்ட ைற்றலுக்கும் அலடவுக்கும் சொியொன தெரத்தில் ஆதரவு பகொடுக்கும்,
ததொடர்ச்சியொனபதொரு ததொடர் ொடலின் ஒரு பகுதியொை யதர்ச்சி அறிக்கைைள் உள்ைன.
ஒவ்தவொரு அலர இறுதி ஆண்டினதும் மத்தியில் ஒரு முகற இகடக்ைொலத் யதர்ச்சி
அறிக்கைைள் வழங்ைப்படுைின்றன. இறுதித் யதர்ச்சி அறிக்கைைள் இரண்டு
தவலணகளினதும் இறுதியில் வழங்ைப்படுைின்றன - ப ப்ரவொி மற்றும் ஜூன் மொதத்தில்

EQAO
ைல்வித் தரம் மற்றும் தபொறுப்புக்கொன அலுவலைம் (EQAO), ஒன்ரொறிதயொ அரசினொல்
ெிதியைிக்ைப்படும் ஒரு சுயொதீனமொன மொைொண ெிறுவனம் ஆகும். ஒவ்தவொரு மொணவொினதும்
ைல்வியின் பிரதொன திருப் ங்ைைில் மொைொணொீதியொன ொீட்லசகலள நடத்துவதும், அந்தப்
ப றுய றுகலள ைல்வியொளர்கள், தபற்தறொர்ைள் மற்றும் தபொதுமக்களுக்கு அறிவிப் தும்
EQAOன் ஆலணயொக உள்ைது. ஒன்ரொறிதயொ பொடத்திட்டத்தின் எதிர்பொர்ப்புைளுடன்
ததொடர்பொை வொசித்தல், எழுதல் மற்றும் ைணிதத்தில் மொணவர்ைளின் அலடவுகலள EQAO
அைவிடுைிறது
EQAO மொணவர்கைின் ொடசொலை வொழ்க்கை முழுவதும் அவர்ைலள மதிப்பிடுைிறது:


3ம் வகுப் ில் வொசிப்பு, எழுத்து மற்றும் ைணித மதிப்பீடு



6ம் வகுப் ில் வொசிப்பு, எழுத்து மற்றும் ைணித மதிப்பீடு



9ம் வகுப் ில் ைணித மதிப்பீடு — 9ம் வகுப்புக் ைல்வித்தர அல்லது பிரதயொை
ைணிதத்தில் ஒரு சித்திலய(credit) தெொக்ைித் பதொழிற் டும் அகனத்து மொணவர்ைளும்,
பங்தைற்ை தவண்டும்



10ம் வகுப் ில் ஒன்ரொொிதயொ இரண்டொம் ெிகல எழுத்தறிவுப் ொீட்லச (OSSLT) ஒன்ரொறியயொ இரண்டொம் ெிலைப் ொடசொலை டிப்தைொமொலவப்
ப ற்றுக்பகொள்வதற்கு, இந்தப் ொீட்லசலய தவற்றிைரமொகப் பூரணப் டுத்த
தவண்டியது ஒரு நி ந்தலனயொகும்.

ொீட்லசகலள எழுதும் ஒவ்தவொரு மொணவருக்கும் தனிப்பட்ட யதர்ச்சி அறிக்கை ஒன்லற
EQAO விெிதயொைிக்ைிறது, அத்துடன் பொடசொகல, கல்விச் சகப மற்றும் மொைொணப்
ப றுய றுகலள அதன் வகலத்தைத்தில் பதிவிடுகின்றது. பொடசொகலைள் மற்றும் கல்விச்
சகபைள் கூட தங்ைளுலடய தசொந்த EQAO தரவு அறிக்கைைகைச் உருவொக்கி அவர்ைைின்
தபற்தறொர்ைள் மற்றும் சமூைத்திலுள்ள ஏலனயயொருக்கு விெிதயொகிக்கின்றன. யமலும்
அறிவதற்கு : www.peelschools.org/parents/eqao.

வீட்டு யவலை
பொடசொகல திட்டங்ைளில் வீட்டு யவலைலயச் தசர்ப் லத, பீல் கல்விச்சல ஆதொிப் துடன்
ததைிவொை மற்றும் திறம்பட வீட்டு யவலையுடன் பதொடர் ொன ைற்றல் எதிர்பொர்ப்புைள் ற்றித்
ததொடர்புப் ொிமொற்றம் பசய்வதற்கொக ைல்வியொளர்களின் ததகவலயயும் அங்ைீைொிக்ைிறது

இந்த எதிர்பொர்ப்புைள், ொடசொலைக்கு தவைிதயயுள்ள மொணவர் வொழ்க்கையுடன்
சமப்படுத்தப்பட தவண்டும் என் லத பீல் கல்விச்சல அங்ைீைொிக்ைிறது.
இதன் விகைவொை, அது பொடசொகல நொள்கொட்டிகளில் தைொடிட்டு கொட்டப் ட்டுள்ை,
அட்டவலணப் டுத்தப் ட்டுள்ள புனித ெொட்ைள் மற்றும் விடுமுகற ெொட்ைைில் வீட்டு யவலை
பகொடுக்க முடியொது எனப் பொிந்துகரக்ைப்படுைிறது.
வீட்டுயவலைக் பகொள்லக ொடசொலையில் அல்ைது www.peelschools.orgல் கிலடக்கின்றது.
-- யதடும் ப ட்டியில் பகொள்லக #70 ஐத் யதடுங்கள்

பீல் சல BYODக்கு ஆதரவளிக்கின்றது.
இன்கறய மொணவர்ைள் ஏற்ைனதவ ததொழில்நுட்பத் தகலவர்ைளொக உள்ளொர்கள்.
இலத அவர்ைைின் ைற்றல் அனுபவங்ைளில் ெொங்கள் ிரதி லித்தொல், அது மொணவர்ைைின்
தமம்பட்ட தவற்றிக்கு வழிவகுக்கும் என ஆய்வு எங்களுக்குச் தசொல்ைின்றது.
இதனொல்தொன், 21 ஆம் நூற்றொண்டின் ைற்பித்தல் மற்றும் ைற்றலுக்கொன எங்ைளுலடய
கல்விச்சல யின் பொர்கவயும் உங்ைளுலடய தசொந்தச் சொதனத்லதக் தைொண்டு வொருங்ைள்
(BYOD) என்ற எங்ைளுலடய அணுகுமுகறயும் பரபரப்பொனதொக இருக்கின்றது.
பீல் மொணவர்களின் அதிகொித்த பதொழில்நுட் ப் ொவலன, இன்றும் வருங்கொைத்திலும்
அவர்கள் பவற்றிகரமொனவர்களொக இருக்க உதவுகின்றது என் லதப் ற்றி யமலும்
அறியுங்கள்: www.peelschools.org/byod.

மொணவர் யசலவகள்
Making My Way (என்னுகடய வழிகய உருவொக்ைல்)
ஒருவொின் வொழ்லகப் பொகதலயத் பதொிவு பசய்ய, தெரம் மற்றும் திட்டமிடல்
ததகவப்படுைிறது. அது, தமலும் ைல்வி மற்றும்/அல்லது பயிற்சியில் ஈடுபடுவலத
உள்ளடக்கியதொை இருந்தொல் என்ன, ததொழிற்துகற பயிற்சியில் பங்கு தபறுவதொை இருந்தொல்
என்ன, அல்லது தெரடியொைத் ததொழில்துலறயில் நுகழவதொக இருந்தொல் என்ன, மொணவர்கள்,
தங்களின் ஆர்வங்கள், திறன்ைள் மற்றும் திறகமைலள ஆரொய்வதற்கு உதவ பொடசொகலைளில்
நிலறந்த ஆதொரவைங்ைளும் வொய்ப்புக்களும் இருக்கின்றன.

MakingMyWay.ca
உயர்தரப் ொடசொலையின் ின்னர் தைவலறிந்த முடிவுைகை எடுக்ைவும், உங்ைளுலடய
பதொிவுைகை ஆரொயவும் உங்ைளுக்கு உதவும் இலணய ஆதொரவைங்ைள் மற்றும் ைருவிைகை
வழங்குைிறது. ைருத்தில் தைொள்வதற்கு, ின்வரும் ஐந்து முக்ைியமொன வழித்தடங்ைள் உள்ைன:


பதொழில்முலறப் யிற்சி



கல்லூொி



சமூகத்தில் வொழல்



ல்கலைக்கழகம்



யவலையிடம்

எதிர்ைொலத்தில் தவகலச் சந்கதயில் தவண்டிய ப றுமதிமிக்க திறன்ைள் மற்றும்
அனுபவங்ைகை ஒவ்தவொரு வழித்தடமும் வழங்குைிறது. அவர்ைளும் அவர்ைகை சுற்றியுள்ள
உலைமும் மொறும் ய ொது அவர்களுலடய வொழ்ெொள் முழுவதும் அவர்களுலடய
வழித்தடத்துக்கொன திட்டத்லத தசயல்படுத்தும், ொிசீலிக்கும், மற்றும் இலசவொக்கப் டும்
அவர்களின் திறன்களில் மொணவர்ைளுக்கு ெம்பிக்கை இருக்ை தவண்டும்,
ததொழில் / வொழ்க்கை திட்டமிடலுக்கு (தவற்றிக்கு வழித்தடங்கள் உருவொக்குதல்:
ஒன்ரொறிதயொ பொடசொகலைளுக்கொன ைல்வி மற்றும் ததொழில்/வொழ்க்கைத் திட்டமிடலுக்கொன
ஒரு திட்டம், ஒன்ரொறிதயொ ைல்வி அகமச்சு, 2013) ெொன்கு முக்ைிய தைள்விைலளக் ைருத்தில்
தைொள்ளும் டி அவர்ைளின் உயர்தரப் ொடசொலைப் பயணம் முழுவதும் மொணவர்ைள்
தைட்ைப்படுவொர்கள்:
• ெொன் யொர்?
• என்னுலடய வொய்ப்புைள் என்ன?
• ெொன் யொரொக வருவதற்கு விரும்புைின்யறன்?
• என் இலக்குைகை அகடவதற்கொன எனது திட்டம் யொது?

myBlueprint

www.myBlueprint.ca/Peel என் து, பீல் கல்விச்சல யிலுள்ை 7ம் வகுப்பு முதல் 12 ம் வகுப்பு
வலரயொன மொணவர்ைள் அகனவரும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இலணயத் திட்டமிடல் ைருவி
ஆகும். மொணவர்ைள் மற்றும் தபற்தறொர்ைள் இந்தத் திட்டமிடல் ைருவிலய வீட்டிலும்
யன் டுத்தைொம் அத்துடன் இது ின்வரும் அம்சங்ைகை உள்ைடக்குகின்றது:


உயர்தரப் ொடசொலை கற்லக பநறித் பதொிவு



குறிக்தைொள் உருவொக்கல்



ைற்றல் பொணி விவரப்பட்டியல்



ெிதித் திட்டமிடல்



ஆர்வங்களின் விவரப்பட்டியல்



பதொழில் திட்டமிடல்



தற்கூற்று(resume) மற்றும் முைப்புக் ைடிதம்(cover letter) உருவொக்கம்



இரண்டொம் நிலைக்கு ின் ொன பதொிவுைள் மற்றும் திட்டங்ைள் ஒப் ிடல்

கற்லக பநறித் பதொிவு
9ம் 10ம் வகுப்பு மொணவர்களுக்கு நொன்கு வலகயொன கற்லக வலககள் உள்ளன:


ல்கலைக்கழகத்துக்கொன கற்லக பநறி படிப்புைள் கருத்தியல்ொீதியொன சுருக்ைக் கூறுைளில்
ைவனம் பசலுத்தும். இந்தக் கற்லக பநறிைள், தவைமொன ைற்றல் சூழலை விரும்பும்
சுயொதீனமொகக் ைற்கும் மொணவர்ைளுக்குச் சிறப் ொகப் ப ொருந்தும்.



பிரதயொை கற்லக பநறிைள், ெகடமுகறப் பயன்பொடுைள் மற்றும் உறுதியொன
உதொரணங்களில் கவனம் பசலுத்துகின்றன. மொணவர்ைளுக்கு ஆதரவளிப் தற்கொக
பொடங்ைள் ஆசிொியர்களொல் மொதிொிகளுடன் விளங்கப் டுத்தப் டுைின்றன(scaffolded).



உள்ெொட்டில் உருவொக்கப் ட்ட கற்லக பநறிைள், அதிகளவில் தெைிழ்வு தன்கம மற்றும்
ஆதரவு யதலவப் டும் மொணவர்ைளுக்கொக உருவொக்கப் ட்டுள்ளன.



ைகலைள், ஆதரொக்ைியம் மற்றும் உடற்ைல்வியியல் மற்றும் வர்த்தகப் படிப்புைள் ய ொன்ற
விருப்பத்துக்குொிய படிப்புைள் உள்ைதொக திறந்த கற்லக பநறிைள் உள்ளன,

கற்லக பநறிலயத் பதொிவு பசய்யும்ய ொது, முந்திய ஆண்டு ஆசிொியர்ைளின் சிபொொிசுகலள
மொணவர்ைள் மற்றும் தபற்தறொர்ைள் ைருத்தில் தைொள்ை தவண்டும். சிறந்த அவர்ைைின் ைற்றல்
பலம் மற்றும் ததகவைளுக்யகற்ப மொணவர்ைள் யவறு ட்ட வகைகலளத் ததர்ந்ததடுக்ை
முடியும்; உதொரணத்துக்கு ல்கலைக்கழகத்துக்கொன மற்றும் ிரயயொகக் கற்லக பநறிகளின்
கைப்பு.
கற்லக தெறித் ததர்வு ஒரு ததொடர்ச்சியொனபதொரு பசய்முலறயொகும் அத்துடன் அது
தனிப்பட்ட மொணவர் ஒருவொின் ஆர்வங்கள், திறலமைள் மற்றும் இலக்குைகை
அடிப்பகடயொைக் தைொள்ை தவண்டும். இந்தச் பசய்முலறக்கு உதவுவதற்கொக,
முன்பமொழியப் ட்ட வகுப்புைள் ற்றி அவர்களுலடய ஆசிொியர்ைளுடன் தபசுவதற்கு,
இலணயத்தில் கற்லக பநறி ற்றிய வி ரத்லத வொசிப் தற்கு, அவர்ைளுலடய
ஆதலொசைர்ைளுடனும் ப ற்யறொருடனும் கலதப் தற்கு, மற்றும் ஏற்கனயவ இந்த
வகுப்புகலள எடுத்த மொணவர்ைளுடனும் தபசுவதற்கு மொணவர்ைள் மிகவும்
ஊக்குவிக்ைப்படுைிறொர்ைள்.
அவர்களுலடய கற்லக பநறிலய மொற்றுவதற்கு, மொணவர்ைள் விரும்பினொல், முடிந்தளவு
விகரவொக அவர்ைளுலடய வழிைொட்டல் ஆதலொசைலர அவர்கள் சந்திக்க
தவண்டும்.தைட்கப் ட்ட மொற்றங்ைள் சொத்தியமில்லொமல் ய ொகலொம் என்பகதத் தயவுபசய்து
ெிகனவில் தைொள்ைவும்.

Chart Your Course – தபொதுக் கற்லக தெறி ெொள்ைொட்டி
Chart Your Course, பீல் கல்விச்சல யின் ப ொதுவொனபதொரு நொள்கொட்டியொகும். பீல்
இரண்டொம்நிலை மொணவர்களுக்கொன கற்லக பநறிகலள இந்த முக்கியமொன ஆவணம்
யகொடிட்டுக் கொட்டுகின்றது. இந்த வழிகொட்டி இலணயத்தில் கிலடக்கின்றது:
www.peelschools.org/students/commoncoursecalendar.
டிப்யளொமொவுக்கொன யதலவகள்
ஒன்ரொறியயொ இரண்டொம்நிலைப் ொடசொலை டிப்யளொமொ ஒன்லறப் ப றுவதற்கு (OSSD),
மொணவர் ஒருவருக்குப் ின்வருவன இருப் து அவசியமொனது:


18 கட்டொய சித்திகளும் (credits) 12 பதொிவுக்குொிய சித்திகளும் அடங்கிய 30 சித்திகள்



40 மணி யநர சமூகத்துடன் பதொடர் ொன பசயற் ொடுகள் பூர்த்தி



ஒன்ரொறியயொ இரண்டொம்நிலை ொடசொலை எழுத்தறிவுப் ொீட்லசலய (OSSLT) அல்ைது
ஒன்ரொறியயொ இரண்டொம்நிலை ொடசொலை எழுத்தறிவுக் கற்லக பநறிலய (OSSLC)
பவற்றிகரமொக பூரணப் டுத்தல்

சமூக யசலவ – 40 மணித்தியொைம்
மொணவர்ைள் ததர்ச்சி தபறுவதற்கு, சமூைத்துடன் பதொடர் ொன தசயல்பொடுைலள, அவர்கள்
40 மணி யநரம் பசய்திருக்க தவண்டும். இதலன 9ம் வகுப்புக்கு நுகழவதற்கு முன் ொன
தைொகடயில் தசமிக்ை ஆரம் ிக்கைொம். ததொண்டர் தவகலலயக் ைண்டுபிடிப் தற்கும் 40 மணி
தெரம் தொனொகயவ பசய்து முடிப் தற்கும் மொணவர்கயள தபொறுப் ொனவர்கள். மொணவர்ைைின்
தன்னொர்வ தவகலவொய்ப்ல க் ைண்டுபிடிப் தியைொ அல்ைது அவர்ைள் தங்ைளுலடய
தன்னொர்வத்ததொண்டர் தவகலலய முடிக்கும் தபொது மொணவர்ைலளக் ைண்ைொணிப் தியைொ
ொடசொலை யநரடியொகச் சம் ந்தப் ட மொட்டொது.
தன்னொர்வத் பதொண்லட மொணவர் ஆரம் ிப் தற்கு முன் ொக, சொத்தியமொன பணி
வொய்ப்புைகைக் கண்டு ிடிப் தற்கு ப ற்யறொயர ப ொறுப் ொக இருப் ொர்கள். தகுதியொன
மற்றும் தகுதியற்ற தசயல்பொடுைள் பகொண்ட ஒரு பட்டியல் உள்ளடங்கைொன யமைதிகத்
தகவல்கலள www.peelschools.org/students/40hoursல் ொர்க்கைொம்.
வழித்தடத் திட்டங்கள்
பீல் கல்விச்சல யின் வழித்தடத் திட்டங்கள், பல்தவறு மற்றும் ஈடுபடுத்தும் ைற்றலுக்ைொன
வொய்ப்புைள், வகுப்பகறயில் உள்தையும் தவைிதயயுமொன கற்லக தெறிைள் மற்றும்
திட்டங்ைலள வழங்குகின்றன. இந்தத் திட்டங்ைள் 11ம் மற்றும் 12ம் வகுப் ில் ததொடங்கும்
மொணவர்ைளுக்குக் ைிகடக்கின்றன.

கூட்டுறவுக்கல்வி
கூட்டுறவுக் கல்வி, கற்லக பநறிப் ொடத்திட்டத்லத யவலையுடன் ஒன்றிலணப் தன் மூைம்
மொணவர்கள் சித்திகலளப் ப ற வழிவகுக்கின்றது. அலர இறுதி ஆண்டு ஒன்றுக்கு நொன்கு
சித்திப் டி ஒன்ரொறியயொ இரண்டொம்நிலைப் ொடசொலை டிப்யளொமொவுக்கொன (OSSD) 12
கூட்டுறவுச் சித்திகலள மொணவர்கள் ப றக்கூடியதொக கற்லக பநறிப் ொடத்திட்டம்
வடிவலமக்கப் ட்டுள்ளது. யவலையிட யமற் ொர்லவயொளர் மற்றும் கூட்டுறவு ஆசிொியர்கள்,
மொணவர்கலளக் கண்கொணிப் துடன் அவர்களுலடய கற்றலுக்கு ஆதரவளிக்கின்றனர்.

யமைதிக தகவல்களுக்கு உங்களுலடய வழிகொட்டல் ஆயைொசகலரச் சந்தியுங்கள் அல்ைது
ொர்லவயிடுங்கள் www.peelschools.org/CoopEducation.

இரட்லடச் சித்தித் திட்டங்கள் (Dual Credit Programs)
ஒயர யநரத்தில், கல்லூொி மற்றும் கட்டொயமற்ற இரண்டொம் நிலைச் சித்திகலள மொணவர்கள்
ப ற்றுக்பகொள்ளும் தனித்துவமொன வொய்ப்ல இரட்லடச் சித்தித் திட்டங்கள்
வழங்குகின்றன. கல்லூொிச் சித்திகள்(College credits) உயர்தரப் ொடசொலைக்குப் ின்னரொன
கல்லூொித் திட்டத்துக்குப் ிரயயொகிக்கப் டைொம். ின்வரும் கல்லூொிகளில் ல்யவறு ட்ட
கற்லக பநறிகலளத் பதொிவுபசய்யைொம்: Centennial, George Brown, Humber, Seneca &
Sheridan. யமைதிக தகவல்களுக்கு உங்களுலடய வழிகொட்டல் ஆயைொசகலரச் சந்தியுங்கள்
அல்ைது ொர்லவயிடுங்கள் www.peelschools.org/DualCredit.

ஒன்ரொறியயொ இலளஞர் பதொழில் யிற்சித் திட்டம் Ontario Youth Apprenticeship Program
(OYAP)
மொணவர்கள், அவர்களுலடய உயர்தரப் ொடசொலை டிப்யளொமொவுக்கொன சித்திகலளப்
ப றுவதுடன் சொத்தியமொன பதொழிலை ஆரொயும் அயத யவலளயில், திறன்களுள்ள வர்த்தகச்
சூழலில், யதொர்த்தமொன, பசயல்ொீதியொன யிற்சிலய OYAP திட்டம், அவர்களுக்கு
வழங்குகின்றது. வர்த்தகத்தில் பதொழில் ஒன்லறத் யதடும் மொணவர்கள், திவுபசய்யப் ட்ட
பதொழில்முலறப் யிற்சியொளரொக வருவலதயும் வர்த்தகத்துக்கொன ஒன்ரொறியயொ கல்லூொியின்
(Ontario College of Trades) அங்கத்தவரொவலதயும் பதொிவு பசய்யைொம். யமைதிக
தகவல்களுக்கு உங்களுலடய வழிகொட்டல் ஆயைொசகலரச் சந்தியுங்கள் அல்ைது
ொர்லவயிடுங்கள் www.peelschools.org/OYAP.

Specialist High Skills Major (SHSM)
SHSM திட்டத்தில், மொணவர்கள் ஆர்வமுள்ள பதொழிலில் கவனம் பசலுத்துகின்றனர். இந்தப்
ிொிவுக்கொன வியசடத் திட்டங்கள் ஒவ்பவொரு உயர்தரப் ொடசொலைக்கும் தனித்துவமொனலவ,
SHSM seal டிப்யளொமொவுக்கொன ிொிவுகளினொல் அங்கீகொிக்கப் ட்ட சொன்றிதழ்கலள
மொணவர்களுக்குப் ப ற்றுக்பகொடுக்கின்றன. யமைதிக தகவல்களுக்கு உங்களுலடய
வழிகொட்டல் ஆயைொசகலரச் சந்தியுங்கள் அல்ைது ொர்லவயிடுங்கள்
www.peelschools.org/SHSM.

ிரொந்தியத் திட்டங்கள்
கற் வர்கள் அலனவொினதும் யதலவகலளப் பூர்த்திபசய்வதற்கு பீல் கல்விச்சல
உறுதிபூண்டுள்ளது. மொணவர்களிலடயயயுள்ள யவறு ொடுகலளக் கருத்தில் பகொள்வதுடன்
மட்டுமன்றி, வழலமயொன வகுப் லறக்கு பவளியய விொிவலடயும் புதுலமயொன
திட்டங்கலளயும் வழங்கல் என் து இதன் ப ொருளொகும். ிரொந்தியக் கற்றல் பதொிவுகள்
மற்றும் அலவ வழங்கப் டும் இடங்கள் ற்றிய தகவல்கள் பீல் கல்விச்சல வலைத்தளத்தில்
கிலடக்கின்றன: www.peelschools.org/RegionalPrograms.

யகொலட மற்றும் இரவுப் ொடசொலை
தைொகடகொை மற்றும் இரவுப் பொடசொகலச் சித்திகள் பீல் கல்விச்சல யின் பதொடரும் கல்வித்
(Continuing Education) திலணக்களத்தொல் வழங்கப் டுகின்றன. பீல் மற்றும் பீல் அற்ற
மொணவர்களுக்கு வகுப் ிலும் இலணயத்திலும் சித்திகள் வழங்கப் டுகின்றன.
பீல் கல்விச்சல யின் வலைத்தளத்தில் www.peelschools.org/summerschool ல், Continuing

Education – Credit Summer School

ிொிலவப் ொர்ப் தன் மூைம் தைொகடகொைப் பொடசொகல

வகுப்புகள் ற்றி யமலும் அறியுங்கள்.
பீல் கல்விச்சல யின் வலைத்தளத்தில் www.peelschools.org/nightschool ல், Continuing

Education – Credit Night School ிொிலவப் ொர்ப் தன் மூைம் இரவுப் பொடசொகலயில்
எப் டிப் திவுபசய்வது என் து ற்றி யமலும் அறியுங்கள். இரவுப் பொடசொலைக்கொன
திவுகள் ஒவ்பவொரு வருடமும் பசப்பரம் ொிலும் ஜனவொி/ப ப்ரவொியிலும் நிகழ்கின்றன.

இலணயத்தில் கற்றல் (eLearning)
யவறு ட்ட அட்டவலணகள் மற்றும் மொணவர்களின் ஆர்வங்கள் மற்றும் ைங்களுக்கு
ப ொருந்தக்கூடிய ஒரு பதொிவொக இகணயக் ைற்றல் உள்ளது. வழலமயொன
யநரசூசிலககளுக்கூடொக ஒரு கற்லக பநறிலய மொணவர்கள் அணுக முடியொதுள்ளய ொது,
இகணயக் ைற்றல் ஒரு பதொிவொக அலமயைொம். இகணயக் ைற்றல் ற்றிய யமைதிக
தகவல்கள் www.peelschools.org/parents/programs/onlineல் கிலடக்கின்றன.

ஆதொரவளங்கள்
www.makingmyway.ca
www.myBlueprint.ca/Peel
www.peelschools.org/parents/helpyourchild
www.edu.gov.on.ca/eng/document/policy/cps/creatingpathwayssuccess.pdf

உங்களுலடய யகள்விகளுக்கொன தில்கலளப் ப றல்


உங்களுலடய மகன் அல்ைது மகளின் கல்வி ற்றி உங்களுக்கு குறிப் ிடத்தக்க
யகள்விகள் அல்ைது கொிசலனகள் இருந்தொல், முதலில் நீங்கள் கலதக்க யவண்டியவர்
உங்களுலடய தின்மவயதினொின் ஆசிொியர் ஆவொர்.



யமைதிக உதவி உங்களுக்குத் யதலவப் ட்டொல் அல்ைது உங்களிடம் ை ப ொதுவொன
யகள்விகள் இருந்தொல், உதவிபசய்வதற்கு உங்களுலடய ொடசொலை அதி ர்
இருக்கின்றொர்.



உங்களுலடய ஆர்வங்கலளப் ிரதிநிதித்துவப் டுத்தவும் உங்களுலடய ஆயைொசலனகள்
அல்ைது ிரச்சிலனகலளக் யகட் தற்கும் அவற்லறக் கைந்துலரயொடவும் எப்ய ொதும்
தயொரொக இருப் தற்கொக, உங்களுலடய உள்ளூர் பொடசொகல தர்மகர்த்தொ பதொிவு
பசய்யப் ட்டிருக்கின்றொர். உங்களுலடய தர்மகர்த்தொவின் ப யர் உங்களுக்குத்
பதொியொவிடில், www.peelschools.orgல் அல்ைது உங்களுலடய ொடசொலை
வலைத்தளத்தின் தர்மகர்த்தொப் ிொிலவப் (Trustee section) ஐ ொர்லவயிடுங்கள்.



ொடவிதொனம் ற்றி உங்களுக்குப் ப ொதுவொன யகள்விகள் இருந்தொல், கல்விச் சல யின்
ொடவிதொனம் & அறிவுறுத்தல் ஆதரவுச் யசலவகள் (Curriculum & Instruction Support
Services) ிொிலவ அலழயுங்கள் : 905-890-1010 (அல்ைது 1-800-668-1146) ext. 2559. .



ொடவிதொனம் சம் ந்தமொன அலனத்தும் உங்களுலடய தின்மவயதினொின் ொடசொலையில்
கிலடக்கும். ொடவிதொன ஆவணங்கள் கல்வித் திலணக்களத்தின் வலைத்தளத்திலும்
கிலடக்கும் : www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum.

இந்த வழிகொட்டி ின்வருயவொொின் நிதி உதவியொல் சொத்தியமொகியுள்ளது:
Making My Way (என்னுலடய வழிலய உருவொக்கல்)
முன்பனடுப்புக்கொன திட்டங்கள் மற்றும் பதொழில் வொய்ப்புக்கலள ஆரொய்வதற்குப்
ொர்லவயிடுங்கள்: www.makingmyway.ca

ப ற்யறொர் சம் ந்தப் டும் குழு (Parent Involvement Committee)
ப ற்யறொொின் ஈடு ொட்டுக்கு நீங்கள் எப் டி ஆதரவு வழங்கைொம் மற்றும் ப ற்யறொொின்
ஈடு ொட்லட ஊக்கப் டுத்தைொம் என அறிவதற்குப் ொர்லவயிடுங்கள்: www.peelschools.org

பீல் ிரொந்திய கல்விச் சல
ஒவ்பவொரு மொணவொினதும், பவற்றி, தன்னம் ிக்லக மற்றும் எதிர் ொர்ப்ல நொங்கள்
ஊக்குவிக்ைின்தறொம்.

www.peelschools.org
www.facebook.com/peelschools
www.twitter.com/peelschools

