ஜனவரி 2022
அன்பான குடும் பங் களே,
ள ார்க் பிராந்தி மாவட்டப் பாடசாலைச் சலபக்கு உங் கலே
வரளவற் கின்ளறாம் . மழலை ர் பே் ேிக்கு நாம் உங் கலே வரளவற் கின்ளறாம் .
YRDSB இை் உே் ே மழலை ர் பே் ேி வகுப் பலறகே் ாவும் எவலரயும்
கரிசலனயுடன் வரளவற் கும் இடங் கோகும் . உங் கே் பிே் லே ஆரா ் தை் ,
விலே ாட்டு மற் றும் விசாரித்தறிதை் மூைம் கற் றுக் ககாே் வார். பிே் லேகேின்
பை் ளவறு கைாச்சாரங் கே் , அலட ாேங் கே் மற் றும் ஆர்வங் கலேப்
பிரதிபலிக்கும் வண்ணம் கற் றை் சூழை் கலே உருவாக்குவதற் குக்
கை் வி ாேர்கே் உறுதிபூண்டுே் ேனர். ாவலரயும் உே் ேடக்கும் இந்தக் கற் றை்
இடங் கேிை் , பிே் லேகே் தங் கே் கருத்துக்கலேயும் வாழ் க்லக
அனுபவங் கலேயும் பகிர்ந்து ககாே் வலதப் பாதுகாப் பாக உணர்கின்றனர்.
அவர்கே் முக்கி மானவர்கோயும் அந்த இடத்லதச் ளசர்ந்தவர்கோயும் தம் லமக்
கருதுவதுடன் அவ் வாளற உணரவும் கச ் கின்றனர். கறுப் பர் இன-கவறிக்கு
எதிரான எங் கே் உத்தி, பழங் குடியினருக்கான கை் வி மற் றும் சமளநாக்குச்
சிந்தலன மற் றும் பைவற் லறயும் உே் ேடக்கி கற் றை் சூழை் கலே
உருவாக்குவதற் கான உே் ளநாக்கத்துடன் கச ் ப் படும் எமது பணில ப்
பற் றிwww.yrdsb.caஇை் நீ ங் கே் ளமலும் அறிந்து ககாே் ேைாம் .
மழலை ர் பே் ேிப் பிே் லேகே் , ஆரம் பத்திளைள கமாழி றிவு மற் றும்
எண்ணி ை் ஆகி வற் றிை் திறன்கலே வேர்த்துக் ககாே் கின்றனர். உடை் நைம்
மற் றும் பாதுகாப் பு நடவடிக்லககலேக் கலடப் பிடிக்கும் அளத ளவலேயிை் ,
அவர்கே் இலணப் பு மற் றும் உரிலமத்துவம் , சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன்,
ஒத்துலழப் பு ஆகி வற் றுடன் மற் றும் பைவற் லறயும் வேர்த்துக் ககாே் கின்றனர்.
கபருந்கதாற் றின் விலேவாக மழலை ர் பே் ேித் திட்டங் கே் எப் படி இருக்கும்
என்பது குறித்துப் பை ளகே் விகே் குடும் பங் களுக்கு இருப் பலத நாம்
அறிந்துே் ளோம் . எமது மாணவர்கே் , பணி ாேர்கே் மற் றும் அவர்கேது
குடும் பத்தினரின் உடை் நைம் மற் றும் பாதுகாப் பிற் கு நாம் முன்னுரிலம
அேிக்கின்ளறாம் , அத்துடன், சரி ான நடவடிக்லககே் அலனத்லதயும் நாம்
எடுத்து வருகின்ளறாம் என்பலத உறுதி கச ் வதற் காக ள ார்க் பிராந்தி ப்
கபாது சுகாதாரத்துடன் நாம் கதாடர்ந்தும் கநருக்கமாகப் பணி ாற் றி
வருகின்ளறாம் . 2022-2023 ஆம் கை் வி ாண்லட நாம் கநருங் கும் ளபாது, எவற் லற
எதிர்பார்க்க ளவண்டும் என்பலதத் கதரிந்து ககாே் வதற் குரி , தகவை் கலேக்
குடும் பங் களுடன் நாம் பகிர்ந்து ககாே் ளவாம் .
உங் கே் பிே் லேயின் பாடசாலை மற் றும் மழலை ர் பே் ேியிை் நீ ங் கே் எவற் லற
எதிர்பார்க்கைாம் என்பலதப் பற் றி ளமலும் அறிவதற் கு, இேளவனிற் காை
ளநாக்குநிலை நிகழ் வு ஒன்றுக்கு மழலை ர் பே் ேியின் புதி குடும் பங் கலே
நாம் அலழப் பது வழக்கம் . தற் ளபாது குடும் பங் கலேப் பாடசாலைக்கு அலழக்க
முடி ாது எனினும் , மழலை ர் பே் ேி மாற் றத்துக்குத் த ாராவதற் குரி
ளமைதிமான தகவை் கலே நாம் உங் களுடன் பகிர்ந்து ககாே் ளவாம் . இந்தத்
தகவை் கலேக் கவனிக்குமாறு நாம் உங் கலே ஊக்குவிக்கின்ளறாம் .

கை் வியிை் குடும் பங் கே் வகிக்கும் இன்றி லம ாத பங் கு மற் றும் வீடு, சமூகம்
ஆகி வற் றுக்கும் பாடசாலைக்கும் இலடயிைான கூட்டுறவு மற் றும்
ஒத்துலழப் பின் முக்கி த்துவம் ஆகி வற் றின் மீது நாம் கபருமதிப் பு
லவத்துே் கோம் . YRDSB இன் திறலம ான மற் றும் கரிசலனயுே் ே
கை் வி ாேர்கே் மற் றும் பாடசாலை ஊழி ர்கே் ஆகிள ார், உங் கே் பிே் லேயின்
மழலை ர் பே் ேி மாற் றத்லதச் சாதகமான ஒன்றாக மாற் றுவதற் கும் , உங் கே்
பிே் லே கவற் றி லடவதற் கும் உங் களுக்கு உறுதுலண ான பங் காேர்கோக
உே் ேனர்.
www.yrdsb.caஐப் பார்லவயிடுமாறு நான் உங் கலேக் ளகட்டுக் ககாே் கின்ளறன்.
எமது சலப, உங் கே் பாடசாலை மற் றும் எமது மழலை ர் பே் ேித் திட்டம்
என்பன பற் றி அங் கு நீ ங் கே் ளமலும் அறிந்து ககாே் ேைாம் . குடும் பத்துக்கான
வேங் கே் , மாணவருக்குரி ஆதரவு மற் றும் பைவற் லறப் பற் றி
தகவை் கலேயும் நீ ங் கே் அங் கு காணைாம் .
இலையுதிர்காைத்திை் உங் கலே வரளவற் பதற் கு நாம் ஆவலுடன்
காத்திருக்கின்ளறாம் , உங் களுக்கும் உங் கே் பிே் லேக்கும் எமது
நை் வாழ் தது
் க்கே் .
தங் கே் உண்லமயுே் ே,

Louise Sirisko
கை் வி இ க்குனர்
ள ார்க் பிராந்தி மாவட்டப் பாடசாலைச் சலப

