
 
ஜனவரி 2023 
 
அன்பான ��ம்பங்கேள,  
 
ேயாரக்் �ராந்�ய மாவட்டப் பாடசாைலச ்சைப�ல் உள்ள மழைலயர ்
பள்ளிக்� உங்கைள வரேவற்�ன்ேறாம். 
 
மழைலயர ்பள்ளிக் காலம் ஒ� அற்�தமான ேநரம்! உங்கள் �ள்ைளக்�ப் ��ய 
நண்பரக்ைள உ�வாக்க�ம், ஆய்�, �ைளயாட�் மற்�ம் �னா�தல் �லம் 
கற்�க்ெகாள்ள�ம் ஒ� வாய்ப்�க் �ைடக்�ம்.  மழைலயர ்பள்ளிப் �ள்ைளகள், 
ஆரம்ப ெமா�ய�� மற்�ம் எண்ணியல்  �றன்கைள வளரத்�்க் 
ெகாள்�ன்றனர.் அவரக்ள் இைணப்� மற்�ம் ெசாந்தம் என்ற உணரை்வ 
வளரத்�்க் ெகாள்�றாரக்ள், �க்கைலத ்�ரக்்�ம் �றன்கைள ஆராய்ந்� 
பயன்ப�த�்�றாரக்ள், ேம�ம் ஒத�்ைழப்� மற்�ம் அரத்்த�ள்ள கற்றல் 
�லம் உற�கைள ஆழப்ப�த�்�றாரக்ள். 
 
எங்கள் மழைலயர ்பள்ளி வ�ப்பைறகள் ம�ழ்ச�், �ர�ப்� மற்�ம் 
ஆசச்ரியத்ைத ஊக்��த�் அக்கைற�டன் �ள்ைளகைள வரேவற்�ம் 
இடங்களா�ம். �ள்ைளகளின் பல்ேவ� கலாசச்ாரங்கள், அைடயாளங்கள், 
�றைம மற்�ம் ஆரவ்ங்கைளப் �ர�ப�க்�ம் கற்றல் �ழல்கைள 
உ�வாக்�வதற்�க் கல்�யாளரக்ள் உ���ண்�ள்ளனர.்  யாவைர�ம் 
உள்ளடக்�ம் இந்தக் கற்றல் �ழல்களில், �ள்ைளகள் பா�காப்ைப 
உணர�்றாரக்ள் அத�்டன், அவரக்ளின் ேயாசைனகள் மற்�ம் வாழ்க்ைக 
அ�பவங்கைளப் ப�ரந்்� ெகாள்வதற்� ஊக்��க்கப்ப��றாரக்ள்.  அவரக்ள் 
�க்�யமானவரக்ள் மற்�ம் அந்த இடத�்க்�ச ்ெசாந்தமானவரக்ள் என்பைத 
அவரக்ள் அ�ந்� நம்ப ேவண்�ம் என்� நாங்கள் ��ம்��ன்ேறாம்.  க�ப்� 
இனெவ�த ்�ேவஷம் அகற்�தல்,  பழங்���னக் கல்� மற்�ம் சமபங்� 
உத்�ைய உள்ளடக்�ய கற்றல் �ழல்கைள உ�வாக்�தல் ஆ�யவற்ைற 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட எங்கள் பணிையப் பற்� அ�ய www.yrdsb.ca க்� 
உங்கைள நாம் அைழக்�ன்ேறாம். 
 
ெப�ந்ெதாற்�ன் �ைளவாக மழைலயர ்பள்ளித ்�ட்டங்கள் எப்ப� இ�க்�ம் 
என்ப� ��த�்ப் பல ேகள்�கள் ��ம்பங்க�க்� இ�ப்பைத நாம் 
அ�ந்�ள்ேளாம். பாடசாைலச ்சைபயாக, நாங்கள் எம� மாணவரக்ள், 
பணியாளரக்ள் மற்�ம் அவரக்ள� ��ம்பங்களின் ஆேராக்�யம் மற்�ம் 
பா�காப்�ற்� �ன்�ரிைம அளிக்�ன்ேறாம், ேம�ம் சரியான அைனத�் 
நடவ�க்ைககைள�ம் எ�ப்பைத உ�� ெசய்வதற்காக ேயாரக்் �ராந்�யப் 
ெபா�ச ்�காதாரத�்டன் ெதாடரந்்� ெந�க்கமாகப் பணியாற்� 

http://www.yrdsb.ca/


வ��ன்ேறாம்.  2023-2024 ஆம் கல்�யாண்ைட நாம் ெந�ங்�ம் ேபா�, எவற்ைற 
எ�ரப்ாரக்்க ேவண்�ம் என்பைதத ்ெதரிந்� ெகாள்வதற்�ரிய, தகவல்கைளக் 
��ம்பங்க�டன் நாம் ப�ரந்்� ெகாள்ேவாம். எங்கள் இைணயத்தளத்�ல் 
தற்ேபாைதய �காதார மற்�ம் பா�காப்� நடவ�க்ைககள்  பற்� ேம�ம் 
அ�ந்� ெகாள்ளலாம்.  
 
உங்கள் �ள்ைள�ன் பாடசாைல மற்�ம் மழைலயர ்பள்ளி�ல் நீங்கள் என்ன 
எ�ரப்ாரக்்கலாம் என்பைதப் பற்� ேம�ம் அ�ய மழைலயர ்பள்ளிக் 
��ம்பங்கைள Discover Kindergarten என்ற இளேவனிற் கால ேநாக்�நிைல 
நிகழ்� ஒன்�க்� அைழப்பைத நாங்கள் ஆவ�டன் எ�ரே்நாக்��ன்ேறாம்.  
உங்கள் �ள்ைள�ன் பாடசாைல, ேமல�கத் தகவல்க�டன் உங்கைள 
அ��ம்.  ��, ச�கம் மற்�ம் பாடசாைலக்� இைடேய கற்றல் மற்�ம் 
வ�வான �ட�்ற�கைள வளரப்்ப�ல் ��ம்பங்கள் வ�க்�ம் 
இன்�யைமயாத பங்�ற்� நாங்கள் ெப�ம் ம�ப்ைப வழங்��ன்ேறாம்.  
YRDSB இன் �றைமயான மற்�ம் அக்கைற�ள்ள கல்�யாளரக்ள், மழைலயர ்
பள்ளிக்�ள் �ைழ�ம் உங்கள் �ள்ைள�ன் மாற்றத்ைத ேநரம்ைறயான 
ஒன்றாக மாற்�வ�ல் உங்க�டன் பங்�தாரரக்ளாக உள்ளனர.் 
 
www.yrdsb.ca ஐப் பாரை்வ�ட உங்கைள நாம் அைழக்�ன்ேறாம். இந்தச ்சைப, 
உங்கள் பாடசாைல, ��ம்ப வளங்கள் மற்�ம் எங்கள் மழைலயர ்பள்ளித ்
�ட்டம் ஆ�யவற்ைறப் பற்�, அ�ல் நீங்கள் ேம�ம் அ�ந்� ெகாள்ளலாம்.  
 
உங்கள் �ள்ைளைய மழைலயர ்பள்ளிக்� வரேவற்பதைன நாம் ஆவ�டன் 
எ�ரே்நாக்��ன்ேறாம்! 
 
தங்கள் உண்ைம�ள்ள,  
 
Scott Yake 
Director of Education (Interim) 
ேயாரக்் �ராந்�ய மாவட்டப் பாடசாைலச ்சைப 
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