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இந்தக் கருத்தாய்வை பூர்த்தி செய்ததற்கு நன்றி. உங்கள் கருத்து எங்களுக்கு அைெியமானது. 

இந்தப் பள்ளி ஆண்டில் நீங்கள் சபற்ற (நநாில் மற்றும் சமய்நிகர்) கற்றல் அனுபைங்கவளப் 

பற்றி குடும்பங்களிலிருந்து கருத்து நெகாிப்பநத இந்தக் கருத்தாய்ைின் நநாக்கம். 

மாணைர்களின் ொதவன மற்றும் நல்ைாழ்வை ஆதாிக்கும் பாதுகாப்பான, உள்ளடக்கிய 

மற்றும் மதிப்பளிக்கின்ற பள்ளி சூழல்கவள உறுதிப்படுத்த உதவும் திட்டங்கள் மற்றும் 

உத்திகவளத் சதாிைிக்க இந்த பின்னூட்டம் பயன்படுத்தப்படும். 

கருத்தாய்ைில் உள்ள நகள்ைிகள் பின்ைரும் தவைப்புகவளச் ொர்ந்ததாக இருக்கும்: 

சதாவைமுவற கற்றல்; கற்றல் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் கருைிகள்; மாணைர் ஈடுபாடு 

பாதுகாப்பு, பாகுபாடு மற்றும் சதால்வை சகாடுத்தல்; மன ஆந ாக்கியம் மற்றும் நல்ைாழ்வு; 

ெம நிவை மற்றும் உள்ளடக்கிய கற்றல் சூழல்கள். மாணைர்களின் குழுக்களிவடநய கற்றல் 

அனுபைங்கள் எவ்ைாறு நைறுபடைாம் என்பவதப் புாிந்துசகாள்ைதற்கும், அவனத்து 

மாணைர்களுக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் அவனத்வதயும் உள்ளடக்கிய பள்ளிச் சூழவை 

நமம்படுத்துைதற்கும் மாணைர்களின் அவடயாளங்கள் (எ.கா., இனம், பாலினம்) குறித்த 

நகள்ைிகவளயும் நாங்கள் இவணத்துள்நளாம். 

இந்தக் கருத்தாய்வு அநாமநதயமானது மற்றும்  கெியமானது, எனநை நகள்ைிகளுக்கான 

உங்கள் தனிப்பட்ட பதில்கவள எைரும் அறிய மாட்டார்கள். இந்தக் கருத்தாய்வு 

தன்னார்ைமானது மற்றும் நீங்கள் பதிைளிக்க ைிரும்பாத நகள்ைிகள் ஏநதனும் இருந்தால் 

அைற்வற நீங்கள் தைிர்க்கைாம். தயவு செய்து இந்தக் கருத்தாய்ைில் உங்கள் சபயவ க் 

குறிப்பிடாதீர்கள். நீங்கள் பகிரும் தகைல்கவள YRDSB-இன் ஆ ாய்ச்ெி மற்றும் மதிப்பீட்டு 

நெவைகள் துவறயின் ஊழியர்களால் மட்டுநம அணுக முடியும். 

நீங்கள் நகள்ைிகளுக்குப் பதிைளிக்கும்நபாது, இந்தப் பள்ளி ஆண்டில் நீங்கள் மற்றும் உங்கள் 

பிள்வள சபற்ற அனுபைங்கவளக் கருத்தில் சகாள்ளுங்கள். இந்தக் கருத்தாய்வைப் பூர்த்தி 

செய்ய 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் ஆகும். தயவுசெய்து நகள்ைித்தாவள ஜூன்-18, 2021-க்குள் 

பூர்த்தி செய்யுங்கள். கருத்தாய்வு முடிவுகள் சுருக்கமான அறிக்வகயின் ைடிைத்தில் 

பகி ப்படும், நமலும் உங்கள் பிள்வள கற்கும் பள்ளியின் முதல்ைர் மூைம் இவையுதிர் 

பருைத்தின் பின்பகுதியில் கிவடக்கும். 
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உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட பிள்வளகள் இருந்தால், இந்தக் நகள்ைிகளுக்குப் 

பதிைளிக்கும்நபாது ஒரு பிள்வளவய மட்டுநம நதர்வு செய்யவும். ஒவ்சைாரு பிள்வளக்கும் 

தனித்தனி கருத்தாய்வை ைழங்கவும் நீங்கள் நதர்வு செய்யைாம். 

உங்களுக்கு ஏநதனும் நகள்ைிகள் அல்ைது இடர்பாடுகள் இருந்தால், தயவுசெய்து ஷான் 

ப்ச டின், கண்காணிப்பாளர், ஆ ாய்ச்ெி, மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்பீட்டுச் நெவைகள் அைர்கவள 

mailto:research.services@yrdsb.ca, (905) 727-0022 எக்ஸ். 4355 அல்ைது 300 ஹாாி ைாக்கர் 

பார்க்நை ெவுத், நியூமார்க்சகட், ஒன் ாறிநயா L3Y 8E2-இல் சதாடர்பு சகாள்ளவும். 

த வு நெகாிப்பு குறித்த அறிைிப்பு 

இத்தகைல்கள் இனப்பாகுபாடு எதிர்ப்பு ெட்டம், 2017, S.O. 2017, c. 15, மற்றும் கல்ைிச் 

ெட்டத்தின் பிாிவு 169.1 (1) (2.1), R.S.O. 1990, c. E. 2 (திருத்தப்பட்டபடி)-இன் கீழ் கல்ைி 

ொர்ந்த நநாக்கங்களுக்காக மட்டுநம நெகாிக்கப்படுகின்றன. நக ாட்ெி தகைல் சுதந்தி ம் 

மற்றும் தனியுாிவம பாதுகாப்புச் ெட்டம், R.S.O 1990, c. M. 56 (திருத்தப்பட்டபடி)-க்கு 

இணக்கமாக இத்தகைல்கள் பயன்படுத்தப்படும்.
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நகள்ைியில் ைரும் "பள்ளி" என்ற சொல் அவனத்து சமய்நிகர் கற்றல் சூழல்கவளயும் உள்ளடக்கிய அவனத்து 

கற்றல் தளங்கவளயும் குறிக்கிறது. 

பகுதி A: சபாதுைான நகள்ைிகள்

1. இந்த பள்ளி ஆண்டில் உங்கள் பிள்வள சபரும்பாலும் எந்த பள்ளி மாதிாியுருைில் கைந்து

சகாண்டார்?

 a. சதாடக்க நிவை நநருக்கு நநர் கற்றல் மாதிாியுரு (F2F)

 b. சதாடக்க நிவை சமய்நிகர் பள்ளி (EVS, ஆன்வைன் கற்றல்)

 c. சதாடக்க நிவை ெமூக ைகுப்பு கைப்பு மாதிாியுரு (ஓ ளவு

ஒருங்கிவணந்த ெிறப்பு கல்ைி ைகுப்பவற) 

 d. இவட நிவை மாற்றி அவமக்கத்தக்க மாதிாியுரு

 e. இவடநிவை சமய்நிகர் பள்ளி (SVS, ஆன்வைன் கற்றல்)

2. இந்த ஆண்டு உங்கள் பிள்வள எந்த பள்ளியில் அதிகம் பங்நகற்றார்? (உங்கள் பிள்வள

செப்டம்பருக்குப் பிறகு பள்ளிகள் அல்ைது பள்ளி மாதிாியுருக்கவள மாற்றியிருந்தால்,

பள்ளி ஆண்டில் அதிகபட்ெம் அைர்கள் பங்நகற்ற பள்ளிவயக் குறிக்கவும்).

பள்ளி பட்டியலிலிருந்து உங்கள் பிள்வளயின் சதாடக்க நிவைப் பள்ளிவயத் 

நதர்ந்சதடுக்கவும்: 

 சதாடக்கநிவை சமய்நிகர் பள்ளி (EVS,ஆன்வைன் கற்றல்) 

 சதாடக்க நிவை ெமூக ைகுப்பு கைப்பு மாதிாியுரு (ஓ ளவு 

ஒருங்கிவணந்த ெிறப்பு கல்ைி ைகுப்பவற) 

பள்ளி பட்டியலிலிருந்து உங்கள் பிள்வளயின் இவடநிவைப் பள்ளிவயத் நதர்ந்சதடுக்கவும்: 

 இவடநிவை சமய்நிகர் பள்ளி (SVS, ஆன்வைன் கற்றல்) 

நீங்கள் டி ாப்-டவுன் சமனுவைப் பயன்படுத்தாைிட்டால், உங்கள் பிள்வள பங்நகற்ற 

பள்ளியின் சபயவ  ைழங்கவும்: _________ 

3. உங்கள் பிள்வள தற்நபாது எந்த ைகுப்பில் நெர்ந்துள்ளார்?

 a. JK

 b. SK

 c. ைகுப்பு 1

 d. ைகுப்பு 2

 e. ைகுப்பு 3

 f. ைகுப்பு 4

 g. ைகுப்பு 5
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 h. ைகுப்பு 6

 i. ைகுப்பு 7

 j. ைகுப்பு 8

 k. ைகுப்பு 9

 l. ைகுப்பு 10

 m. ைகுப்பு 11

 n. ைகுப்பு 12

 o. 12+ ெமூக ைகுப்பில்  (எ.கா ெமூக ைகுப்பில் 4 ைருடங்களுக்கும்

நமைாக) 

 p. 12+ ஆனால் ெமூக ைகுப்பில் இல்வை (எ.கா, இவடநிவைப்

பள்ளியில் கூடுதல் ஆண்டு கற்றல்) 

பகுதி B: சதாவைநிவை கற்றல், சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

கற்றல் கருைிகள்

1. இந்த பள்ளி ஆண்டில் உங்கள் பிள்வள வீட்டில் நம்பகமான இவணய 

இவணப்வபக் சகாண்டிருந்தா ா (எ.கா., தவடபடாத நிவை, பின்னவடவு இல்ைாத நிவை 

அல்ைது துண்டிக்கப்படாத நிவை, நமலும் நீங்கள் மின் தவடகவள அனுபைிக்கைில்வை)? 

 a. ஆம், எப்நபாதுநம நம்பகமான இவணய இவணப்வபக்

சகாண்டிருந்தார் 

 b. ஆம், சபரும்பாலும் நம்பகமான இவணய இவணப்வபக்

சகாண்டிருந்தார் 

 c. ஆம், இவணய இவணப்வபக் சகாண்டிருந்தார், ஆனால் அது

நம்பகமானதல்ை 

 d. இல்வை, இல்ைத்தில் இவணய இவணப்வபக்

சகாண்டிருக்கைில்வை 

2. உங்கள் பிள்வளக்கு பள்ளிப் பணிகவள நிவறவு செய்ய மின்னணு 

ொதனங்களுக்கான (எ.கா., கணினி, மடிக்கணினி, Chromebook, அெிஸ்டிவ் 

சதாழில்நுட்பம், மின்னணு புதுப்பிக்கத்தக்க பிச ய்லி ொதனம், ஹியாிங் ாிெீைர்) அணுகல் 

உள்ளதா? 

 a. ஆம் – என் பிள்வளக்சகன சொந்தமாக ொதனம் உள்ளது

 b. ஆம் –பள்ளியிலிருந்து இ ைல் சபற்ற ொதனம் என் பிள்வளயிடம்

உள்ளது 
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 c. ெிை நந ங்களில் - குடும்பத்திற்குச் சொந்தமான ொதனத்வதப்

பகிர்ந்து சகாள்கிறார் 

 d. ெிை நந ங்களில் - பள்ளியில் இருந்து இ ைல் சபற்ற ொதனத்வதக்

குடும்பத்துடன் பகிர்ந்து சகாள்கிறார் 

 e. இல்வை - பள்ளிப் பணிகளுக்சகன ொதனம் ஏதும் இல்வை

3. சமய்நிகர் கற்றலுக்காக இச்ொதனங்கவளத் தானாகநை 

பயன்படுத்துைதில் உங்கள் பிள்வள எந்த அளவு ைெதியாக உணர்கிறார் (எ.கா., கணினி, 

மடிக்கணினி, Chromebook, அெிஸ்டிவ் சதாழில்நுட்பம், மின்னணு புதுப்பிக்கத்தக்க 

பிச ய்லி ொதனம், ஹியாிங் ாிெீைர்)? 

 a. மிகவும் ைெதியாக

 b. ைெதியாக

 c. ைெதியாக இல்வை

 d. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

4. சமய்நிகர் கற்றல் கருைிகவள (எ.கா., Google ைகுப்பவற, வீடிநயா 

அவழப்புகள், Jamboard, Kahoot) உங்கள் பிள்வள தானாகநை எளிதாகப் 

பயன்படுத்தும் திறவன ெிறப்பாக ைிைாிப்பது எது? 

 a. மிகவும் ைெதியாக

 b. ைெதியாக

 c. ைெதியாக இல்வை

 d. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

 

5. சதாவைதூ க் கற்றலின் நபாது உங்கள் பிள்வளக்குப் பள்ளிப் பணிகளில் உங்கள் உதைி

எந்த அளவு நதவைப்பட்டது?

 a. எல்ைா நந மும்

 b. சபரும்பாலும்

 c. ெிை நந ங்களில்

 d. ஒருநபாதும் நதவைப்படைில்வை

 e. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

6. சமய்நிகர் கற்றல் மூைம் உங்கள் பிள்வளக்கு உதவுைது குறித்து உங்களுக்கு எந்த அளவு

ைெதியாக இருந்தது ?

 a. மிகவும் ைெதியாக

 b. ைெதியாக

 c. ைெதியாக இல்வை
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 d. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

7. 7. இந்த ஆண்டு இல்ைத்திலிருந்து  உங்கள் பிள்வளபிள்வளயின்அனுபைங்கவளப் பற்றி 

ெிந்தித்து, உங்கள் பிள்வளக்கு மிகவும் சபாருந்தக்கூடிய ைிருப்பத்வதத் நதர்ந்சதடுக்கவும்: 

ைிருப்பங்கள் 
முழுவம

யாக 

ஏற்கிநற

ன் 

ஏற்கி

நறன் 

ஏற்கைில்

வைஏற்க

ைில்வை 

முழுவமயா

க 

ஏற்கைில்

வைஏற்கைி

ல்வை 

உறுதியா

கத் 

சதாியைி

ல்வை 

a. எனது பிள்வளயால் அை து

பள்ளிப் பணிகளில் 

ஒருநிவைப்படுத்தி  கைனம் செலுத்த 

முடிந்தது. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. நதவைப்பட்டால் அைர்களுக்கு

உதை இல்ைத்தில் ஒருைர் 

இருப்பதுண்டு. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. பணிகவள முடிக்கத் நதவையான

நந த்வத அைர்களால் நிர்ைகிக்க 

முடிந்தது. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. அை ால் ைகுப்புகளில்

ஆர்ைத்நதாடு பங்நகற்க முடிந்தது 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. ஆன்வைன் ைகுப்பு

கைந்துவ யாடலின்நபாது எனது 

பிள்வள கருத்துகவளப் பகிர்ந்து 

சகாண்டார் மற்றும் 

ைினாக்களுக்குப் பதில் அளித்தார். 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. சமாத்தத்தில், ஆன்வைன் மூைம்

கற்றல் எனது பிள்வளக்கு ஏற்றதாக 

இருந்தது. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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பகுதி C: ஈடுபாடு மற்றும் கற்றல்

1. சமாத்தத்தில், இந்தப் பள்ளி ஆண்டில், கீழுள்ளைற்றின் அளவைப் பற்றி உங்கள் கருத்து

என்ன:

ைிருப்பங்கள் 
மிக அதிக 

அளவு 

ொியான 

அளவு 

குவறந்த 

அளவு 

உறுதியா

கத் 

சதாியைி

ல்வை 

a. உங்கள் பிள்வளயின் ைகுப்பு

ொர்ந்த பள்ளிப் பணிகள்?
❑ ❑ ❑ ❑ 

b. உங்கள் பிள்வளக்கு

ைழங்கப்பட்ட வீட்டுப்பாடம்
❑ ❑ ❑ ❑ 

2. சமாத்தத்தில், உங்கள் பிள்வளயின் ைகுப்பில் (களில்) பாடம் கற்பிக்கப்படும் நைகத்வதப்

பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?(எ.கா., ஒரு நந த்தில் எவ்ைளவு பாடநி ல்

நடத்தப்படுகிறது)?

 a. மிக ைிவ ைாக உள்ளது; என் பிள்வளயால் ைகுப்புகவளப் பின்பற்ற

முடியைில்வை 

 b. நைகம் ொியாக இருக்கிறது; ைகுப்புகவள பின்பற்ற முடிகிறது

 c. மிகவும் சமதுைாக உள்ளது; ைகுப்பில் ஈடுபாடு சகாண்டிருப்பதில்

ெிக்கல் உள்ளது 

 d. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

3. எனது பிள்வள சபறும் கற்பித்தல் சபாருத்தமானது மற்றும் நிஜ 

ைாழ்க்வகநயாடு ெம்பந்தப்பட்டுள்ளது 

 a. முழுவமயாக ஏற்கிநறன்

 b. ஏற்கிநறன்

 c. ஏற்கைில்வைஏற்கைில்வை

 d. முழுவமயாக ஏற்கைில்வைஏற்கைில்வை

 e. உறுதியாகத் சதாியைில்வை
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4. இைற்றிற்கு ைாய்ப்பு இருப்பதாக என் பிள்வள சதாிைிக்கிறார்:

ைிருப்பங்கள் 

முழுவமயா

க 

ஏற்கிநறன் 

ஏற்கிநற

ன் 

ஏற்கைில்

வைஏற்க

ைில்வை 

முழுவமயாக 

ஏற்கைில்வை

ஏற்கைில்வை 

உறுதி

யாகத் 

சதாி

யைில்

வை 

a. கற்றலுக்கான இைக்குகவள

அவமத்து, அந்த இைக்குகவளப் 

பின்பற்றுதல். 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. கற்றவை மதிப்பிடுதல். ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. கற்றுக் சகாண்டைற்வறப்

பல்நைறு ைழிகளில் 

சைளிகாட்டுதல் 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. அைர்கள் செய்த

தைறுகளிலிருந்து 

கற்றுக்சகாள்ளுதல். 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. பள்ளிப் பணிகள் குறித்து

ெகாக்களுடன் கருத்துப் பாிமாற்றம் 

செய்தல் 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. எவ்ைாறு ெிறப்பாகக்

கற்றுக்சகாள்கிறார்கள் என்பது 

பற்றிய எண்ணங்கவளப் பகிர்ந்து 

சகாள்ளுதல். 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

g. பணிவய நமம்படுத்த

பின்னூட்டத்வதப் 

பயன்படுத்துதல். 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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பகுதி D: மன ஆந ாக்கியம் மற்றும் நல்ைாழ்வு

1. இந்த பள்ளி ஆண்டில், உங்கள் பிள்வள கீழுள்ளைற்வற எப்நபாசதல்ைாம் உணர்ந்தார்:

ைிருப்பங்கள் 

எப்நபாதும் 
அடிக்

கடி 

ெிை 

நந ங்களி

ல் 

எப்

நபாதா

ைது 

எப்

நபா

துமில்

வை 

உறுதி

யாகத் 

சதாி

யைில்

வை 

a. மகிழ்ச்ெி. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. பதட்டம் அல்ைது கைவை. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. எதிர்காைத்வதப் பற்றி

நநர்மவறயான எண்ணம். 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. தனிவமயாக உணர்தல். ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. அைர்கவளப் பற்றி ெிறப்பாக

உணர்தல் 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. நொகம் அல்ைது மனச்நொர்வு. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

g. பள்ளியில் உள்ள பிறருக்கு

அைெியமானைர் நபான்ற 

எண்ணம் 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

h. ெமூக ாீதியாகத்

தனிவமப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக 

எண்ணம். 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

i. நகாபம். ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

j. நந மின்வம கா ணமாக

நைடிக்வகயான ைிஷயங்கள் 

எவதயும் செய்ய முடியாத 

உணர்வு. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

k. அதிக பணிகவள செய்யுமாறு

ைற்புறுத்தப்படுகின்றார் 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

2. பின்ைரும் ைாக்கியங்களுக்குப் பதிைளிக்கும் நபாது இந்தப் பள்ளி ஆண்டில் உங்கள்

பிள்வள சபற்ற அனுபைங்கவளக் கருத்தில் சகாள்ளுங்கள்:
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ைிருப்பங்கள் 

முழுவம

யாக 

ஏற்கிநறன் 

ஏற்கிநறன் 

ஏற்கைில்

வைஏற்க

ைில்வை 

முழுவமயா

க 

ஏற்கைில்

வைஏற்கைி

ல்வை 

உறுதி

யாகத் 

சதாிய

ைில்

வை 

a. இந்தப் பள்ளியில் உள்ள

சபாியைர்கள் எனது 

பிள்வளபிள்வளயின்  

நல்ைாழ்வைப் பற்றி அக்கவற 

சகாள்கிறார்கள் 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. எனது பிள்வளயின்

பிள்வளபள்ளியில் அைர்களுக்குத் 

துவண நிற்கும் ஒரு அக்கவறயுள்ள 

சபாியை ாைது இருக்கிறார். 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. என் பிள்வளயின்  பிள்வளமன

ஆந ாக்கியம் சதாடர்பான ஆத வு 

(கள்) நதவைப்பட்டால், எப்படி 

உதைி சபறுைது என எனக்குத் 

சதாியும். 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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பகுதி E: பாதுகாப்பு, பாகுபாடு மற்றும் 

சதால்வை சகாடுத்தல்

பாதுகாப்பாக உணர்தல் என்பது ஆறுதைாக உணருதல், தணிநைாடு இருத்தல், தனது 

தனித்துைத்துக்கு மதிப்பு சபறுதல், எைந னும் உடல்ாீதியாகத் தீங்கு ைிவளைிக்கைாம், 

உணர்வுகவளப் புண்படுத்தைாம் அல்ைது உடவமகவளச் நெதப்படுத்தைாம் என்று 

கைவைப்படாமல் இருத்தல் நபான்றைற்வற உள்ளடக்கியது. 

1. எனது பிள்வள இந்தப் பள்ளியில் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக 

உணர்கிறார். 

 a. முழுவமயாக ஏற்கிநறன்

 b. ஏற்கிநறன்

 c. ஏற்கைில்வைஏற்கைில்வை

 d. முற்றிலும் ஏற்கைில்வை

 e. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

சதால்வை சகாடுத்தல் என்பது உண்வமயான அல்ைது உண ப்பட்ட அதிகா  ஏற்றத்தாழ்வு 

உள்ள சூழலில் சதாடர்ச்ெியான, ைிடாப்பிடியான மற்றும் ஆக்கிந ாஷமான நடத்வதயால். 

ஒரு நபாின் உடல், உணர்வுகள், சுயமாியாவத அல்ைது நற்சபயர் பாதிக்கப்படும் என்ற பயம் 

மற்றும் / அல்ைது தீங்கு ைிவளைிக்கும் (அல்ைது ஏற்படுத்த கூடிய ஒன்று) நிகழ்வு ஆகும் 

இவணய அச்சுறுத்தல் என்பது மின்னணு ொதனங்கள் அல்ைது இவணயத்வதப் பயன்படுத்தி 

அச்சுறுத்தல், ெங்கடம், ெமூக ைிைக்கு மற்றும் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்குதல் ஆகும். 

குறுஞ்செய்தி, மின்னஞ்ெல், உவ யாடல்கள், ைவைத்தளங்கள், இன்ஸ்டன்ட் சமநெஜிங், 

செல்நபான்கள் மற்றும் படங்கள் / வீடிநயா கிளிப்கள் மூைம் இவணய அச்சுறுத்தல் 

ஏற்படைாம். 

இனப் பாகுபாடு என்பது இனத்தின் அடிப்பவடயில் எதிர்மவறயாக நடத்தப்படும் நிகழ்வுகள் 

ஆகும். இனப் பாகுபாடு ொர்ந்த நவகச்சுவைகள் மற்றும் அைதூறுகள் அல்ைது சைறுப்வப 

சைளிக்காட்டும் குற்றங்கள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். 

உங்கள் பாலின அவடயாளம், இனப் பின்னணி, இன மூைம், மதம் அல்ைது ஆன்மீகம், ெமூக-

சபாருளாதா ப் பின்னணி, ெிறப்பு கல்ைித் நதவைகள், பாலியல் ொர்புநிவை அல்ைது பிற 

கா ணிகளால் எதிர்மவறயாக நடத்தப்படுதல் நைற்றுவம உணர்வு எனப்படும். 
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துன்புறுத்தல் என்பது ைிரும்பத்தகாதவை மற்றும் நதவையற்றவை என்று அறியப்படுைதான 

(அல்ைது அறியப்பட நைண்டிய) ெினமூட்டும் ைவகயிைான ைிமர்ெனங்கவளத் சதாடர்ந்து 

கூறுதல் அல்ைது அது ொர்ந்த செயல்களில் ஈடுபடுதல் ஆகியன. 

2. இந்த பள்ளி ஆண்டு துைங்கியதிலிருந்து, உங்கள் பிள்வள எத்தவன முவற

கீழுள்ளைற்வற அனுபைித்திருக்கிறார்:

நதர்வுகள் எப்நபாதும் அடிக்கடி 
ெிை 

நந ங்களில் 

எப்நபா

தாைது 

எப்நபா

தும் 

இல்வை 

a. சதால்வை 

அளித்தல் 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. இவணய அச்சுறுத்தல். ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. இனப்பாகுபாடு. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. நைற்றுவம உணர்வு ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. துன்புறுத்தல் ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3. எனது பிள்வளக்கு எப்படி புகா ளிப்பது எனத் சதாியும்:

நதர்வுகள் ஆம் இல்வை 

உறுதியாகத் 

சதாியைில்

வை 

a. பள்ளியில் சதால்வைக்கு உள்ளானால் ❑ ❑ ❑ 

b. இவணய அச்சுறுத்தல் பள்ளியில்

நடந்தால். 

❑ ❑ ❑ 

c. பள்ளியில் இனப் பாகுபாடு

சைளிப்படுத்தப்பட்டால் 

❑ ❑ ❑ 

d. பள்ளியில் நைற்றுவம உணர்வு

காட்டப்பட்டால் 

❑ ❑ ❑ 

e. பள்ளியில் துன்புறுத்தல் நடந்தால். ❑ ❑ ❑ 
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4. கீழுள்ளைற்றிற்கு இப்பள்ளி எடுத்துள்ள நடைடிக்வககளில் நான் திருப்தி அவடகிநறன்:

நதர்வுகள் 

முழுவம

யாக 

ஏற்கிநற

ன் 

ஏற்கி

நறன் 

ஏற்கைில்

வை 

முழுவம

யாக 

ஏற்கைி

ல்வை 

உறு

தியா

கத் 

சதாி

யைில்

வை 

a. மாணைர்களிவடநய சதால்வை தரும்

ெம்பைங்கவளத் தைிர்த்தல் 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. மாணைர்கள் சதால்வை ஏற்படுத்தும்

ெம்பைங்கள் மீது நடைடிக்வக எடுத்தல் 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. இனப்பாகுபாடு மற்றும் நைற்றுவம

உணர்வைத் தடுத்தல் 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. இனப்பாகுபாடு மற்றும் நைற்றுவம

உணர்வு நபான்ற ெம்பைங்களின் மீது 

நடைடிக்வக எடுத்தல் 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

5. பின்ைருைன குறித்து என் பிள்வள எளிதாகக் கைந்துவ யாட இந்தப் பள்ளியில் ையது

முதிர்ந்தைர் ஒருைந னும் உள்ளார்:

நதர்வுகள் 

முழுவம

யாக 

ஏற்கிநற

ன் 

ஏற்கி

நறன் 

ஏற்கைில்

வை 

முழுவம

யாக 

ஏற்கைில்

வை 

உறுதி

யாகத் 

சதாிய

ைில்

வை 

a. அைர்கள் அல்ைது பிறர் எைந னும்

சதால்வைக்கு உட்படுத்தப்பட்டால். 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. அைர்கள் அல்ைது பிறர் எைந னும்

துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானால் 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. அைர்கள் அல்ைது பிறர் எைந னும்

நைற்றுவம உணர்வை அனுபைித்தால். 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. அைர்கள் அல்ைது பிறர் எைந னும்

இனப்பாகுபாட்வட அனுபைித்திருந்தால். 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. அைர்கள் அல்ைது பிறர் எைந னும்

பாதுகாப்பற்ற நிவைவய உணர்ந்தால். 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. அைர்கள் அல்ைது பிறர் எைந னும்

நொகம், கைவை, நம்பிக்வகயற்ற நிவை, 

மன அழுத்தம், நகாபம் அல்ைது ெமாளிக்க 

முடியாத நிவைவய உணர்ந்தால். 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

13



6. முவறயான ஆன்வைன் நடத்வத குறித்து எனது பிள்வள அை து 

பள்ளியில் கற்றுக்சகாள்கிறார் (எ.கா., ெமூக ஊடகங்களின் ொியான பயன்பாடு, இவணய 

அச்சுறுத்தல் / துன்புறுத்தல் குறித்த ைிழிப்புணர்வு). 

a. முழுவமயாக ஏற்கிநறன்

b. ஏற்கிநறன்

c. ஏற்கைில்வை

d. முற்றிலும் ஏற்கைில்வை

e. உறுதியாகத் சதாியைில்வை
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பகுதி F: ெம நிவை மற்றும் உள்ளடக்கிய கற்றல் 

சூழல்கள்

1. பின்ைரும் ைாக்கியங்களுக்குப் பதிைளிக்கும் நபாது இந்தப் பள்ளி ஆண்டில் உங்கள்

பிள்வள சபற்ற அனுபைங்கவளக் கருத்தில் சகாள்ளுங்கள்:

நதர்வுகள் 

முழுவம

யாக 

ஏற்கிநற

ன் 

ஏற்கிநற

ன் 

ஏற்கைில்

வை 

முழுவம

யாக 

ஏற்கைில்

வை 

உறுதி

யாகத் 

சதாிய

ைில்வை 

a. எனது பிள்வளயின் பள்ளி அைர்கள்

மகிழ்நைாடு செல்லும் இடமாக 

உள்ளது 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. என் பிள்வள இந்தப் பள்ளிவயச்

ொர்ந்தை ாக உணர்கிறார் 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. இந்தப் பள்ளியில் எனது பிள்வள

மதிப்புடன் நடத்தப்படுகிறார் 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. எனது பிள்வள மீது பள்ளி ைிதிகள்

நியாயமான முவறயில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

ெமூக நீதி என்பது பாகுபாடின்றி அனனைரும் ெமமாக பாைிக்கப்படுதல் மற்றும் ெம 

ைாய்ப்புகவளப் சபறுதவைக் குறிக்கிறது. 

2. பள்ளியில், கீழ் ைருைன ொர்ந்த மனித உாிவமகள் / ெமூக நீதி பி ச்ெிவனகள் குறித்து

ெிந்திக்க அல்ைது கற்றுக்சகாள்ள எனது பிள்வள ஊக்குைிக்கப்படுகிறார்:

நதர்வுகள் 

முழுவம

யாக 

ஏற்கிநற

ன் 

ஏற்கிநற

ன் 

ஏற்கைில்

வை 

முழுவம

யாக 

ஏற்கைில்

வை 

உறுதி

யாகத் 

சதாிய

ைில்

வை 

a. கனடாைின் பழங்குடி மக்கள். ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. பாலின அவடயாளம். ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. இனம். ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. இனப் பிாிவு மற்றும் கைாச்ொ ம். ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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நதர்வுகள் 

முழுவம

யாக 

ஏற்கிநற

ன் 

ஏற்கிநற

ன் 

ஏற்கைில்

வை 

முழுவம

யாக 

ஏற்கைில்

வை 

உறுதி

யாகத் 

சதாிய

ைில்

வை 

e. ைறுவம. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. மாற்றுத் திறனாளிகள். ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3. கற்றல் மற்றும் நைைாழ்வு ொர்ந்து உங்கள் பிள்வள பள்ளியிலிருந்து கற்ற 

முவறகளில் தவடகள் உள்ளதாக உணர்பைற்வறத் தயவுசெய்து குறிக்கவும் (தயவுசெய்து 

சபாருந்தக்கூடிய அவனத்வதயும் நதர்ந்சதடுக்கவும்): 

a. கற்றல் மற்றும் நல்ைாழ்வு ொர்ந்து என் பிள்வள பள்ளியில் இருந்து கற்றைற்றில்

தவடகள் ஏதும் இருப்பதாக நான் உண ைில்வை. 

b. சுநதெ எதிர்ப்பு இனைாதம்

c. இயலும் தன்வம (ெிறப்பு கல்ைித் நதவைகள் அல்ைது இயைாவம)

d. ஆெிய எதிர்ப்பு இனைாதம்

e. கருப்பின எதிர்ப்பு இனைாதம்

f. யூதப்பவகவம (யூத எதிர்ப்பு இனைாதம்)

g. ைர்க்கப் பாகுபாடு (ைறுவம)

h. நஹாநமாநபாபியா

i. இஸ்ைாநமாநபாபியா (இஸ்ைாமிய எதிர்ப்பு இனைாதம்)

j. பாலியல்

k. டி ான்ஸ்ஃநபாபியா

l. பிற கா ணம் (தயவுசெய்து ைிளக்கவும்):
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பகுதி G: குடும்பம் / பள்ளித் சதாடர்பு மற்றும் 

ஈடுபாடு

1. இந்த ஆண்டு உங்கள் பிள்வளயின் பள்ளியிலிருந்து நமற்சகாள்ளப்பட்ட தகைல் சதாடர்பு

எந்த அளவு உதைியாக இருந்தது (எ.கா., செய்திமடல்கள், பள்ளி ைவைத்தளம்,

மின்னஞ்ெல் புதுப்பிப்புகள்)?

a. எைிதத்திலும் உதைிக மாக இல்வை

b. ெிறிது உதைியாக இருந்தது

c. ஓ ளவு உதைியாக இருந்தது

d. மிகவும் உதைியாக இருந்தது

e. மிகவும் உதைியாக இருக்கும்

f. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

g. நான் பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை

2. அைெியம் ஏற்படும்நபாது (எ.கா., நபெ, நகள்ைிகள் நகட்க, ஆத வைப் சபற) என்

பிள்வளயின் ஆெிாியருடன்(களுடன்) சதாடர்பு சகாள்ள முடிகிறது.

a. எப்நபாதும்

b. அடிக்கடிn

c. ெிை நந ங்களில்

d. எப்நபாதும் இல்வை

e. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

3. எனது பிள்வளயின் கற்றல் மற்றும் நல்ைாழ்ைில் ஒரு கூட்டாள ாகப் பள்ளி என்வன

அங்கீகாிக்கிறது (எ.கா., குடும்பங்கள் ஒன்றாகக் பிள்வளயின் கற்றலில் ஈடுபடுைதற்கான

ைாய்ப்புகவள ைழங்குகிறது, எனது பிள்வளயின் திறன்கள் மற்றும் ஆர்ைங்கவள

நன்கறிந்த நிபுண ாக என்வனப் பார்க்கிறது).

a. முழுவமயாக ஏற்கிநறன்

b. ஏற்கிநறன்

c. ஏற்கைில்வை

d. முற்றிலும் ஏற்கைில்வை

e. உறுதியாகத் சதாியைில்வை
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Part H: என் பிள்வள குறித்து

இனம்/ைர்க்கம் என்பது சபாதுைான ைம்ொைளி மற்றும் பண்புகளின் அடிப்பவடயில் 

மக்கவளக் குழுப்படுத்தும் ஒரு ெமூகக் கட்டவமப்பாகும். இது ெிைர் எவ்ைாறு 

உண ப்படுகிறார்கள் மற்றும் நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதில் பாதிப்வப ஏற்படுத்துகிறது. 

இது சபரும்பாலும் இனப் பிாிவுடன் குழப்பமவடகிறது (ஒரு குறிப்பிட்ட கைாச்ொ ப் 

பா ம்பாியம் அல்ைது பின்னணிவயப் பகிர்ந்து சகாள்ளும் மக்கள் குழு); ைர்க்கக் குழுைிற்குள் 

பை இனப் பிாிவுக் குழுக்கள் இருக்கைாம். 

நம் ெமூகத்தில், மக்கள் சபரும்பாலும் அைர்களது இனம் அல்ைது இனப் பின்னணியால் 

ைிைாிக்கப்படுகிறார்கள். உதா ணமாக, ெிைர் "சைள்வளயர்" அல்ைது "கருப்பினத்தைர்" 

அல்ைது "கிழக்கு ஆெியர்" அல்ைது "சதன்கிழக்கு ஆெியர்"எனக் கருதப்படுகிறார்கள். 

1. எந்த இன ைவக உங்கள் பிள்வளவயச் ெிறப்பாக ைிைாிக்கிறது? (சபாருந்தும்

அவனத்வதயும் நதர்ந்சதடுக்கவும்)

a. கருப்பினம் (எ.கா., ஆப்பிாிக்கர், ஆப்ந ா-காீபியன், ஆப்பிாிக்க-கனடிய

ைம்ொைளி) 

b. கிழக்கு ஆெியர் (எ.கா., ெீன, சகாாிய, ஜப்பானியர், வதைானிய ைம்ொைளி)

c. கனடா பழங்குடியினர் (எ.கா., ஃபர்ஸ்ட்நநஷன், சமடிஸ், இன்யூட்)

d. ைத்தீநனா / ைத்தீனா / ைத்தீன்எக்ஸ் (எ.கா., சமக்ெிகன், சபருைியன்,

சகாைம்பியன், ஈக்ைடார்) 

e. மத்திய கிழக்கு (எ.கா., அ பு, பா ெீக / ஈ ானியர், ஆப்கான், எகிப்தியர்,

சைபனான், துருக்கியர், குர்திஷ்) 

f. சதற்காெியர் (எ.கா., கிழக்கு இந்தியன், பாகிஸ்தான், பங்களாநதஷ், இைங்வக,

இந்நதா-காீபியன்) 

g. சதன்கிழக்கு ஆெியர் (எ.கா., பிலிப்வபன்ஸ், ைியட்நாமியர், கம்நபாடியன், தாய்,

இந்நதாநனெியர், மநைெியர்) 

h. சைள்வளயர் (எ.கா., பிாிட்டிஷ், இத்தாலியன், சஜர்மன்,  ஷ்யன், பி ஞ்சு)

i. நமநை பட்டியலிடப்படாத இனம் அல்ைது இனப் பின்னணி

j. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

k. இந்தக் நகள்ைி எனக்குப் புாியைில்வை

l. நான் பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை

2. உங்கள் பிள்வள கனடா பழங்குடியினர் என்றால், சபாருந்தக்கூடிய அவனத்வதயும்

நதர்ந்சதடுக்கவும்:

a. ஃபர்ஸ்ட் நநஷன்
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b. சமடிஸ்

c. இனுயிட்

d. சபாருத்தைில்வை – எனது பிள்வள கனடாப் பழங்குடி அல்ை

e. பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை

பாலின அவடயாளம் என்பது ஆண், சபண், இருைரும், எைருமில்வை அல்ைது பாலின 

நிறமாவையில் மற்சறாரு அவடயாளத்வதக் சகாண்டுள்ளதாக ஒரு நபர் சகாண்டுள்ள உள் 

மற்றும் ஆத்மார்த்த உணர்வு ஆகும். ஒரு நபாின் பாலின அவடயாளம் பிறக்கும்நபாநத 

ஒதுக்கப்பட்ட பாலினத்திலிருந்து நைறுபட்டிருக்கைாம் (எ.கா., சபண் அல்ைது ஆண்). 

3. உங்கள் பிள்வளயின் பாலின அவடயாளம் என்ன? (சபாருந்தும் அவனத்வதயும்

நதர்ந்சதடுக்கவும்)

a. சபண் / ெிறுமி 

b. ஆண் / ெிறுைன் 

c. பாலின பாய்மம் (பாலின அவடயாளம் அல்ைது சைளிப்பாடு மாற்றங்கள் 

அல்ைது பாலின நிறமாவையுடன் மாறுபடும் ஒரு நபவ க் குறிக்கிறது) 

d. பாலின இணக்கமின்வம(பிறப்பால் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நபாின் பாலினம் குறித்து 

ெமூகத்தில் ைழங்கப்பட்ட கைாச்ொ த் சதாடர்புகளுடன் ஒத்துப்நபாகைில்வை) 

e. வபனாி அல்ைாதைர் (ஆண் அல்ைது சபண் நபான்ற பாலினத்தின் வபனாி 

கருத்தாக்கத்துடன் பாலின அவடயாளம் ஒத்துப்நபாகாத ஒரு நபவ க் குறிக்கிறது) 

f. உறுதியற்ற நிவை (தங்கள் சொந்தப் பாலின அவடயாளத்வதப் பற்றி உறுதியாக 

சதாியாத ஒரு நபவ க் குறிக்கிறது) 

g. திருநங்வககள் (ஒரு நபாின் பாலின அவடயாளம் அைர்களின் பிறப்பால் 

ஒதுக்கப்பட்ட பாலினத்துடன் நைறுபடுதல்) 

h. டூ-ஸ்ப்ாிட் (பாலின அவடயாளம், ஆன்மீக அவடயாளம் அல்ைது ஆண்பால், 

சபண்பால் அல்ைது வபனாி அல்ைாத ஆைிகள் நபான்ற பாலியல் ொர்புநிவை 

அடங்கிய ஒரு பழங்குடி நபர்) 

i. நமநை பட்டியலிடப்படாத பாலின அவடயாளம் (தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்): 

j. உறுதியாகத் சதாியைில்வை 

k. இந்தக் நகள்ைி எனக்குப் புாியைில்வை 

l. நான் பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை 

4. a) உங்கள் பிள்வள கனடாைில் பிறந்தை ா? 

a. ஆம் (நகள்ைி 5a-க்குச் செல்ைவும்) 

b. இல்வை

c. பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை (நகள்ைி 5a-க்குச் செல்ைவும்) 

4. b) கனடாைில் பிறக்கைில்வை என்றால், எத்தவன ைருடங்களாக கனடாைில் ைெிக்கிறார்? 

19



a. 1 ைருடத்திற்கும் குவறைாக 

b. 1 ைருடம் 

c. 2 ஆண்டுகள் 

d. 3 ஆண்டுகள் 

e. 4 ஆண்டுகள் 

f. 5 ஆண்டுகள் 

g. 6 ஆண்டுகள் 

h. 7 ஆண்டுகள் 

i. 8 ஆண்டுகள்

j. 9 அல்ைது அதற்கு நமற்பட்ட ஆண்டுகள் 

k. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

l. நான் பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை

5. a) நீங்கள் கனடாைில் பிறந்தை ா?

a. ஆம் - (நகள்ைி 6-க்குச் செல்ைவும்)

b. இல்வை

c. பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை (நகள்ைி 6-க்குச் செல்ைவும்)

5. b) கனடாைில் பிறக்கைில்வை என்றால், எத்தவன ைருடங்களாக இங்நக ைெிக்கிறீர்கள்?

a. 1 ைருடத்திற்கும் குவறைாக

b. 1 ைருடம்

c. 2 ஆண்டுகள்

d. 3 ஆண்டுகள்

e. 4 ஆண்டுகள்

f. 5 ஆண்டுகள்

g. 6 ஆண்டுகள்

h. 7 ஆண்டுகள்

i. 8 ஆண்டுகள்

j. 9 அல்ைது அதற்கு நமற்பட்ட ஆண்டுகள்

k. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

l. நான் பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை
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6. உங்கள் பிள்வள இ ண்டாைது அல்ைது கூடுதல் சமாழியாக ஆங்கிைம் கற்கிறா ா

(அதாைது, ஆங்கிை சமாழி கற்பைர்)?

a. ஆம்

b. இல்வை

c. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

d. பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை

7. இ ண்டாம் சமாழியாக ஆங்கிைம் (ESL)அல்ைது ஆங்கிை எழுத்தறிவு நமம்பாடு (ELD)-

க்கு உங்கள் பிள்வள ஆத வு சபற்றிருந்தால், அது அைர்களின் கற்றலுக்கு எந்த அளைிற்கு

உதைிக மாக இருந்தது?

a. எவ்ைிதத்திலும் உதைைில்வை

b. ெிறிதளவு உதைியாக இருந்தது

c. ஓ ளவு உதைியாக இருந்தது

d. சபருமளைில் உதைியாக இருந்தது

e. மிக உதைியாக இருந்தது

f. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

g. பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை

8. உங்கள் பிள்வள இந்த ஆண்டு ெிறப்பு கல்ைி திட்டத்வதப் சபறுகிறார் என்றால் (எ.கா.,

தங்குமிடங்கள், IEP), அது அைர்களின் பைம், நதவைகள் மற்றும் ஆர்ைங்கவள

ஆதாிக்கிறதா??

a. ஆம்

b. இல்வை

c. உறுதியாகத் சதாியைில்வை

d. நகள்ைி எனக்குப் புாியைில்வை

e. பதில் சொல்ை ைிரும்பைில்வை

பங்நகற்றவமக்கு நன்றி! 
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