அன்பார்ந்த குடும்பங்களே,
மாணவர் பாதுகாப்பையும் அந்தரங்கத்தையும் பாதுகாக்க உதவ இணையவழி ஒத்திசைவான கற்றல்
அமர்வுகளிற் கலந்து கொள்வதற்கான பின்வரும் பரமானங்களும் பாவனைக்கான எதிர்பார்ப்புக்களும்
இணைவழிக் கற்றலின் எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா அறிவுறுத்தற் பாடக்கூறுகளிலும் (தகவமைத்த,
மெய்ந்நிகர் பாடசாலை) எல்லா மாணவர்களாலும் குடும்பங்களாலும் பின்பற்றப்பட்டாக வேண்டும்.
ஆசிரியர்கள் முன்னர் ஒவ்வொரு மாணவரினதும் வட்டறையிலும்
ீ
அல்லது ஒரு வகுப்பு நேரத்தில்
எதிர்பார்ப்புக்களை மீ ளாய்வு செய்துள்ளனர். உங்களிடம் எவையேனும் கேள்விகள் இருந்தால், உங்கள்
பாடசாலையின் அதிபருடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

பாவனைக்கும் நடத்தைக்குமான எதிர்பார்ப்புக்கள்

“நிகழ் நேர” ஒத்திசைவான கற்பித்தலிலும் கற்றலிலும் கலந்து கொள்ளும் போது, மாணவர்களும்
குடும்பங்களும் பின்வருவன தொடர்பில் இணங்குகின்றனர்:
●
சபை அங்கீ கரித்த மேடைகளையும் ஒத்திசைவான கற்றற் கருவிகளையும் மாத்திரம்
பயன்படுத்துங்கள்;
●
YRDSB இன் தொழினுட்பத்தின் பொருத்தமான பாவனைக் கொள்கையையும் நடைமுறைகளையும்
பின்பற்றுங்கள்;
● பின்வருவன உட்பட ஆனால் அவற்றுக்கு மட்டுப்பாடாகாமல் வழமையான வகுப்பறைக்கான எல்லாப்
பழக்க வழக்க, நடத்தை விதிமுறைகளும் மெய்ந்நிகர் வகுப்பறைக்கும் பொருந்தவதனால்,
அவற்றுக்குக் கீ ழ்ப்படிதல்:

○
○

○
●

●

யாவரையும் உள்வாங்கும், கருத்திற் கொள்ளும், மதிக்கும் வழிகளிற் கலந்து கொள்ளல்;
பழங்குடிகளுக்கு எதிரான இனத் துவேசம், இயலுமை, ஆசியருக்கு எதிரான இனத் துவேசம்,

செமித்தியருக்கு எதிரான துவேசம், வகுப்புவாதம், மனிதர்களைக் கண்டு அஞ்சுதல்,
இஸ்லாத்தைப் பற்றிய அச்சம், பால்வாதம், பால் மாறியோரைப் பற்றிய அச்சம் என்பன உட்பட
ஆனால் அவற்றுக்கு மட்டுப்பாடாகாமல் பாரபட்சம் காட்டும் அல்லது வெறுப்பூட்டும்
நிகழ்வுகளில் ஈடுபடாதிருத்தல்;
ஏதேனும் இனத் துவேச, வெறுப்பூட்டும், பாரபட்சம் காட்டும் அல்லது பொருத்தமற்ற

நடத்தையைப் பற்றி ஓர் ஆசிரியரிடம் அல்லது நம்பிக்கைக்குரிய பாடசாலை ஊழியர் குழாம்
உறுப்பினரிடம் உடனடியாக அறிவித்தல்.
ஒத்திசைவான அமர்வுகளிற் கலந்து கொள்வது மாணவர்களுக்கு மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
பெற்றோர்/பாதுகாவலர் தமது பிள்ளை கற்றல் மேடைகளில் அல்லது எண்ணிமக் கருவிகளில் நுழைய
அல்லது அவற்றை அணுக உதவவும் ஆதரவளிக்கவும் செய்யலாம். எல்லாச் சந்தர்ப்பங்களிலும்,
கற்றலில் மாணவர் சுயாதீனத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிப் பெற்றோருக்கு நினைவூட்டப்படுகிறது.
பெற்றோரும்/பாதுகாவலரும் மாணாக்கரும் செய்யக் கூடாதவை:
○
உள்ளக அல்லது வெளிவாரிப் பதிவுச் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு Google Meet அல்லது
Zoom அமர்வின் (படங்கள், குரல்கள் அல்லது காணொளிகள் உட்பட) எந்நிலையையும் பதிவு
செய்தல்;
○
எல்லாச் சமூக ஊடக மேடைகளுக்கும் உட்பட பதிவு செய்யப்பட்ட, பிரதியிடப்பட்ட அல்லது
விநியோகிக்கப்பட்ட எப்பொருளையும் விநியோகித்தல்/இடுதல்;
○
ஒளிப்படங்களை அல்லது திரையுருக்களை எடுக்குமாறு ஆசிரியரால் வெளிப்படையான
அனுமதி அல்லது பணிப்புரை வழங்கப்படும் போது தவிர அவ்வாறு செய்தல் (உதாரணமாக
பின்னர் மீ ண்டும் இடப்படாத அறிவுறுத்தல் நோக்கங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு
கட்புலக் காட்சி);
○
பொருட்களை எவ்வழியிலேனும் திருத்துதல் அல்லது சூழ்ச்சியாகக் கையாளல்;
○
ஆசிரியரால் வழங்கப்படும் Google Meet, Zoom அமர்வுகளுக்கான தொடுப்புக்களைப்
பகிர்தல்/விநியோகித்தல்.

இந்த எதிர்பார்ப்புக்களுக்குக் கீ ழ்ப்படியத் தவறுதல் இடைநிறுத்தம் அல்லது வெளியேற்றம் உட்பட மாணவர்
ஒழுக்காற்றை விளைவிக்கலாம்.
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இணையவழி ஒத்திசைவான கற்றல் அமர்வுகளின் பதிவு
நீங்கள் இணையவழி ஒத்திசைவான கற்றலிற் கலந்து கொள்வதற்கான பரமானங்களை விளங்கிக் கொள்வதை
உறுதி செய்யக் கீ ழ்வரும் தகவல்களைக் கவனமாக வாசியுங்கள்.
1.

ஓர் ஆசிரியர் பின்வருவனவற்றுக்காக இணையவழி ஒத்திசைவான கற்றல் அமர்வுகள் யாவையும்
அல்லது அவற்றின் பகுதிகளைப் பதிவு செய்யலாம்:
a. மாணவர் கற்றல் நோக்கங்கள்
b. மாணவர் கணிப்பீட்டு நோக்கங்கள்
c. எதிர்கால அறிவுறுத்தற் பயன்பாடு

ஒத்திசைவான கற்றற் காணொளிப் பதிவு செய்தல்களின் நோக்கம், அணுகல், களஞ்சியப்படுத்துதல்,
வைத்திருத்தல் என்பவற்றைப் பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களுக்காக, இங்கே தொடுக்கப்பட்டுள்ள அடிக்கடி
கேட்கப்படும் கேள்விகளைப் பாருங்கள்.
2. ஒரு நிகழ் நேர அணுகல் குறிப்புப் பெறுநர் இல்லாதிருந்து, பொருத்தமானவிடத்து, அடையாளங் காணப்பட்ட
தேவைகளின் அடிப்படையில் மூடிய வாசகக் குறிப்புக்களின் வரிவடிவங்கள் தனித் தனி மாணாக்கருடன்
பகிர்ந்து கொள்ளப்படலாம். இச்சந்தர்ப்பங்களில்:
○
ஒரு பாட வேளையில் அல்லது வகுப்பறைக் கலந்துரையாடலிற் கூறப்பட்டதன் ஒரு எழுத்துமூலப்
பதிவு இருக்கும்;
○
வரிவடிவம் கற்றல் மேடையில் இடப்படுவதில்லை, ஆனால் அது தேவையான மாணவருடன்
மாத்திரம் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது;
○
இக்குறிப்புக்கள் தனது IEP இற்கு அமைவாக அவை தேவைப்படும் மாணவரினாற்
பயன்படுத்தப்படுவதுடன் கோட்பாட்டு டைவுக்காகவும் நிறைவேற்றுத் தொழிற்பாட்டு
நோக்கங்களுக்காகவும் மாத்திரம் பயன்படுத்தப்படும்.
உங்களிடம் எவையேனும் கேள்விகள் இருந்தால், உங்கள் பாடசாலையின் அதிபருடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
நன்றி
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