
அன்புள்ள பெற்றறோர ்/ ெோதுகோவலரக்ளுக்கு:

YRDSB 2020-2021 மாணவர ்மற்றும் குடும்பக் கருத்தாய்வுகள் 

மோணவர ் மற்றும் குடும்ெ உறுெ்பினரக்ளின் கருத்து எங்களுக்கு 

அவசியமோன ஒன்று. இந்தெ் ெள்ளி ஆண்டில் மோணவரக்ள் சந்தித்த 

கற்றல் அனுெவங்கள் குறித்து புரிந்துபகோள்ள மோணவரக்ள் (வகுெ்பு 7-12) 

மற்றும் பெற்றறோர/்ெோதுகோவலர ் (வகுெ்பு K-12) ஆகிறயோரின் 

கருத்துக்களளச ் றசகரிக்க யோரக்் பிரோந்திய மோவட்டெ் ெள்ளி வோரியம் 

இரண்டு கருத்தோய்வுகளள நடத்தவுள்ளது. 

மம 26 முதல் ஜூன் 18, 2021 வரர ஆன்ளலனில் இந்தக் கருத்தோய்வில் 

ெங்றகற்கலோம். 7-12-ஆம் வகுெ்புகளளச ் சோரந்்த அளனதத்ு 

மோணவரக்ளும் இந்தக் கருத்தோய்வில் ெங்றகற்க அளைக்கெ்ெடுவோரக்ள். 

K-12 வகுெ்புகளில் உள்ள மோணவரக்ளின் பெற்றறோர/்ெோதுகோவலர ்

குடும்ெக் கருத்தோய்வில் கலந்துபகோள்ள றவண்டெ்ெடுவோரக்ள். இந்தக் 

கருத்தோய்ளவெ் பூரத்்தி பசய்ய 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வளர ஆகும். 

கருத்தோய்வில் உள்ள றகள்விகள் பின்வரும் தளலெ்புகளளச ்சோரந்்ததோக 

இருக்கும்: பதோளலமுளற கற்றல்; கற்றல் பதோழில்நுட்ெம் மற்றும் 

கருவிகள்; மோணவர ் ஈடுெோடு ெோதுகோெ்பு, ெோகுெோடு மற்றும் பதோல்ளல 

பகோடுத்தல்; மன ஆறரோக்கியம் மற்றும் நல்வோை்வு; சம நிளல மற்றும் 

உள்ளடக்கிய கற்றல் சூைல்கள், ; மற்றும் குடும்ெ / ெள்ளி பதோடரப்ு. 

மோணவரக்ளின் குழுக்களிளடறய கற்றல் அனுெவங்கள் எவ்வோறு 

றவறுெடலோம் என்ெளதெ் புரிந்துபகோள்வதற்கும், அளனதத்ு 

மோணவரக்ளுக்கும் ெோதுகோெ்ெோன மற்றும் அளனத்ளதயும் உள்ளடக்கிய 

ெள்ளிச ் சூைளல றமம்ெடுத்துவதற்கும் மோணவரக்ளின் அளடயோளங்கள் 

(எ.கோ., இனம், ெோலினம்) குறித்த றகள்விகளளயும் நோங்கள் 

இளணத்துள்றளோம். 

இக் கருத்தோய்வு ஆங்கிலம், அரோபிய பமோழி, எளிளமெ்ெடுத்தெ்ெட்ட சீன 

பமோழி, ெோரம்ெரிய சீன பமோழி, ஃெோரஸ்ி, குஜரோத்தி, ஹீெ்ரு, பகோரிய 

பமோழி, ெஞ்சோபி, ரஷ்ய பமோழி, தமிை், துருக்கிய பமோழி, உருது மற்றும் 

வியட்நோமிய பமோழிகளில் ஆன்ளலனில் கிளடக்கும். மோறுெட்ட 

விதிவிலக்குகளுடன் கூடிய ெங்றகற்ெோளரக்ளுக்கு ஏற்ெ, Google Read & 

Write றெோன்ற குரல் அங்கீகோர பமன்பெோருளளெ் ெயன்ெடுத்தியும் 

கருத்தோய்வில் ெங்றகற்கலோம். உங்கள் கவனத்திற்கோக, கருத்தோய்வின் 



நகல் மற்றும் பமோழிபெயரக்்கெ்ெட்ட ெதிெ்புகள் மற்றும் இந்த 

மின்னஞ்சல் ஆகியளவ YRDSB வளலத்தளத்திலும் கிளடக்கின்றன. 

இந்தக் கருத்தோய்வு அநாமமதயமானது மற்றும் ரகசியமானது. 

தனிநெரக்ளள அளடயோளம் கோணும் வளகயிலோன எந்தத் தகவலும் 

றசகரிக்கெ்ெடோது. இந்தக் கருத்தோய்வு தன்னோரவ்மோனது மற்றும் நீங்கள் 

ெதிலளிக்க விரும்ெோத றகள்விகள் ஏறதனும் இருந்தோல் அவற்ளற நீங்கள் 

தவிரக்்கலோம்.  

நீங்கள் ெகிரும் தகவல்கள் YRDSB-இன் ஆரோய்சச்ி மற்றும் மதிெ்பீடட்ு

றசளவகள் துளறயின் ஊழியரக்ளோல் மடட்ுறம அணுக முடியும். 

ஆய்வுக்கோன கோலவளர நிளறவு பெற்ற பின்னர ் ஆரோய்சச்ி மற்றும் 

மதிெ்பீடட்ு றசளவகள் துளற அவற்ளற அகற்றும் வளர நோங்கள் 

ெயன்ெடுத்தும் மூன்றோம் தரெ்பு தரவு றசகரிெ்பு கருவி உங்கள் 

ெதில்களுக்கோன அணுகளலக் பகோண்டிருக்கும். தரளவச ் றசமித்தல் 

மற்றும் தரவு தக்களவத்தல் முளறயோனது வோரியக் பகோள்ளக மற்றும் 

பசயல்முளற # 160.0 ெதிவுகள் மற்றும் தகவல் நிரவ்ோகம் விதிகளளெ் 

பின்ெற்றும். 

மோணவரக்ளின் சோதளன மற்றும் நலவோை்ளவ ஆதரிெ்ெதற்கும், 

ெள்ளியின் முன்றனற்றத்ளதக் கண்கோணிெ்ெதற்கும், சமநிளலறயோடு 

கூடிய மற்றும் அளனத்ளதயும் உள்ளடக்கிய ெள்ளிச ் சூைளல 

உருவோக்குவதற்கும் ெள்ளி மற்றும் வோரியத் திட்டங்களளத் 

பதரிவிெ்ெதற்கும் கருத்தோய்வின் முடிவுகள் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும். 

இக்கருத்தோய்வின் முடிவுகள் 2021 ஆம் ஆ ண் டின் இளலயுதிர ்ெருவத்தின் 

பின் ெகுதியில் அறங்கோவலரக்ள், ெள்ளிகள், வோரியத் துளறகள் மற்றும் 

பெோதுமக்களுடன் ெகிரெ்ெடும். 

7-12 ஆம் வகுெ்புகளில் உள்ள மோணவரக்ள் ஆய்வு துவங்கும் றெோது, 
தங்கள் GAPPS ெள்ளிக் கணக்கு மூலம் மோணவர் கருத்தோய்ளவெ் பூரத்்தி 
பசய்வதற்கோன அளைெ்ளெ மின் னஞ்சல் மூலம் பெறுவோரக்ள். 
பெற்றறோரக்ள்/ெோதுகோவலரக்ள் குடும்ெக் கருத்தோய்வில் 
ெங்றகற்ெதற்கோன அளைெ்பு அவரக்ளது பிள்ளள ெயிலும் ெள்ளியிலுள்ள 
றகோெ்பில் இருக்கும் மின் னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுெ்ெெ்ெடும்.

7-12-ஆம் வகுெ்புகளில் உள்ள உங்கள் பிள்ளள (கள்) மோணவர் 
கருத்ணுதோய்வு அளைெ்ளெெ் ெபற றவண் ணுடோம் என நீ ங்கள் 

கருதினணுோல், தயவுபசயத்ு மம-24,2021 கக்ு முன் னர் research.services@yrdsb.ca 

என ்ற முகவரியில ்பணுதோடர்பு பகணுோள்ளவும்.

மோணவரக்ள் மற்றும் பெற்றறோர/்ெோதுகோவலரக்ளின் கருத்ளத அறிந்து 

அவரக்ளது ெலவளகெ்ெட்ட றதளவகளளத் பதோடரந்்து பூரத்்தி பசய்யும் 

எங்களது பதோளல றநோக்குெ் ெோரள்வக்கு நோம் ஒன் றிளணந்து 

about:blank
about:blank
about:blank


றமற்பகோள்ளும் இந்த முக்கியமோன முன்முயற்சி மிகவும் ெயனுள்ளதோக 

இருக்கும். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி. 


