
அ�பா��த ���ப�கேள,

மாணவ� பா�கா�ைப�� அ�தர�க�ைத�� பா�கா�க உதவஇைணயவழி ஒ�திைசவான க�ற�
அம��கள�� கல�� ெகா�வத�கான ப��வ�� பரமான�க�� பாவைன�கான எதி�பா����க��
இைணவழி� க�றலி� எ�லா நிைலகள��� எ�லா அறி���த� பாட���கள��� (தகவைம�த,
ெம��நிக� பாடசாைல) எ�லா மாணவ�களா�� ���ப�களா�� ப��ப�ற�ப�டாக ேவ���.
ஆசி�ய�க� ��ன� ஒ�ெவா� மாணவ�ன�� வ ��டைறய���அ�ல� ஒ� வ��� ேநர�தி�
எதி�பா����கைள ம�ளா�� ெச���ளன�.  உ�கள�ட� எைவேய�� ேக�வ�க� இ��தா�, உ�க�
பாடசாைலய�� அதிப�ட� ெதாட�� ெகா���க�.

பாவைன��� நட�ைத��மான எதி�பா����க�
“நிக� ேநர” ஒ�திைசவான க�ப��தலி�� க�றலி�� கல�� ெகா��� ேபா�,மாணவ�க��
���ப�க�� ப��வ�வன ெதாட�ப�� இண��கி�றன�:

● சைப அ�கீக��த ேமைடகைள�� ஒ�திைசவான க�ற� க�வ�கைள��மா�திர�
பய�ப����க�;

● YRDSB இ� ெதாழி��ப�தி� ெபா��தமான பாவைன� ெகா�ைகைய�� நைட�ைறகைள��
ப��ப���க�;

● ப��வ�வன உ�பட ஆனா� அவ���� ம���பாடாகாம�வழைமயான வ��பைற�கான எ�லா�
பழ�க வழ�க, நட�ைத வ�தி�ைறக�� ெம��நிக� வ��பைற��� ெபா��தவதனா�,
அவ����� கீ��ப�த�:

○ யாவைர�� உ�வா���, க��தி� ெகா���, மதி���வழிகள�� கல�� ெகா�ள�;

○ பழ���க��� எதிரான இன� �ேவச�, இய�ைம, ஆசிய��� எதிரான இன� �ேவச�,
ெசமி�திய��� எதிரான �ேவச�, வ���வாத�, மன�த�கைள� க�� அ��த�,
இ�லா�ைத� ப�றிய அ�ச�, பா�வாத�, பா� மாறிேயாைர� ப�றிய அ�ச� எ�பன உ�பட
ஆனா� அவ���� ம���பாடாகாம� பாரப�ச� கா���அ�ல� ெவ������
நிக��கள�� ஈ�படாதி��த�;

○ ஏேத�� இன� �ேவச, ெவ������, பாரப�ச� கா���அ�ல� ெபா��தம�ற
நட�ைதைய� ப�றி ஓ� ஆசி�ய�ட� அ�ல� ந�ப��ைக���ய பாடசாைல ஊழிய� �ழா�
உ��ப�ன�ட� உடன�யாக அறிவ��த�.

● ஒ�திைசவான அம��கள�� கல�� ெகா�வ� மாணவ�க���மா�திர� ம���ப��த�ப�கிற�.
ெப�ேறா�/பா�காவல� தம� ப��ைள க�ற� ேமைடகள�� அ�ல�எ�ண�ம� க�வ�கள�� �ைழய
அ�ல� அவ�ைற அ�க உதவ�� ஆதரவள��க�� ெச�யலா�. எ�லா� ச�த��ப�கள���,
க�றலி� மாணவ� �யாத�ன�தி� ��கிய��வ�ைத� ப�றி� ெப�ேறா��� நிைன��ட�ப�கிற�.

● ெப�ேறா��/பா�காவல�� மாணா�க�� ெச�ய� �டாதைவ:
○ உ�ளக அ�ல� ெவள�வா�� பதி�� சாதன�கைள� பய�ப��தி ஒ� Google Meet அ�ல�

Zoom அம�வ�� (பட�க�, �ர�க� அ�ல� காெணாள�க�உ�பட) எ�நிைலைய�� பதி�
ெச�த�;

○ எ�லா� ச�க ஊடக ேமைடக���� உ�பட பதி� ெச�ய�ப�ட, ப�ரதிய�ட�ப�ட அ�ல�
வ�நிேயாகி�க�ப�ட எ�ெபா�ைள�� வ�நிேயாகி�த�/இ�த�;

○ ஒள��பட�கைள அ�ல� திைர���கைள எ���மா� ஆசி�யரா� ெவள��பைடயான
அ�மதி அ�ல� பண���ைர வழ�க�ப�� ேபா� தவ�ர அ�வா�ெச�த� (உதாரணமாக
ப��ன� ம���� இட�படாத அறி���த� ேநா�க�க���� பய�ப��த�ப�� ஒ�
க��ல� கா�சி);

○ ெபா��கைள எ�வழிய�ேல�� தி���த� அ�ல� ���சியாக�ைகயாள�;
○ ஆசி�யரா� வழ�க�ப�� Google Meet, Zoom அம��க��கான ெதா����கைள�

பகி�த�/வ�நிேயாகி�த�.

இ�த எதி�பா����க���� கீ��ப�ய� தவ�த�இைடநி��த� அ�ல� ெவள�ேய�ற� உ�பட மாணவ�
ஒ��கா�ைற வ�ைளவ��கலா�.
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https://www2.yrdsb.ca/k-12-online-learning-platforms-google-d2l-and-tools-edsby
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-appropriateuse-194.pdf


இைணயவழி ஒ�திைசவான க�ற� அம��கள�� பதி�

ந��க� இைணயவழி ஒ�திைசவான க�றலி� கல�� ெகா�வத�கான பரமான�கைள வ�ள�கி� ெகா�வைத
உ�தி ெச�ய� கீ�வ�� தகவ�கைள� கவனமாக வாசி��க�.

1. ஓ� ஆசி�ய� ப��வ�வனவ���காக இைணயவழி ஒ�திைசவான க�ற� அம��க� யாைவ��
அ�ல� அவ�றி� ப�திகைள� பதி� ெச�யலா�:

a. மாணவ� க�ற� ேநா�க�க�
b. மாணவ� கண��ப��� ேநா�க�க�
c. எதி�கால அறி���த� பய�பா�

ஒ�திைசவான க�ற� காெணாள�� பதி� ெச�த�கள�� ேநா�க�,அ�க�, கள�சிய�ப���த�,
ைவ�தி��த� எ�பவ�ைற� ப�றிய ேமலதிக� தகவ�க��காக,இ�ேக ெதா��க�ப���ள அ��க�
ேக�க�ப�� ேக�வ�கைள� பா��க�.

2. ஒ� நிக� ேநர அ�க� �றி��� ெப�ந� இ�லாதி���, ெபா��தமானவ�ட��, அைடயாள� காண�ப�ட
ேதைவகள�� அ��பைடய�� ��ய வாசக� �றி���கள��வ�வ�வ�க� தன�� தன� மாணா�க�ட�
பகி��� ெகா�ள�படலா�. இ�ச�த��ப�கள��:

○ ஒ� பாட ேவைளய�� அ�ல� வ��பைற� கல��ைரயாடலி��ற�ப�டத� ஒ� எ����ல�
பதி� இ����;

○ வ�வ�வ� க�ற� ேமைடய�� இட�ப�வதி�ைல, ஆனா� அ�ேதைவயான மாணவ�ட�
மா�திர� பகி��� ெகா�ள�ப�கிற�;

○ இ��றி���க� தன� IEP இ�� அைமவாக அைவ ேதைவ�ப�� மாணவ�னா�
பய�ப��த�ப�வ�ட� ேகா�பா�� ைட��காக�� நிைறேவ��� ெதாழி�பா��
ேநா�க�க��காக�� மா�திர� பய�ப��த�ப��.

உ�கள�ட� எைவேய�� ேக�வ�க� இ��தா�, உ�க� பாடசாைலய��அதிப�ட� ெதாட�� ெகா���க�.

ந�றி
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https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/covid-19-frequently-asked-questions
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