
 

இந்தக் க�தம் �ன்வ�ம் ெமா�களி�ம் �ைடக்�ன்ற�: ஆங்�லம், 
அர�, எளிைமயான �ன ெமா�, பாரம்பரியச ்�ன ெமா�, பார�், 
�ஜராத்�, எ�ேரயம், ெகாரியன், பஞ்சா�, ர�யன், த�ழ், ��க்�யம், 
உ�� மற்�ம் �யட்நா�யெமா�  

 YRDSB �ன் 2021-22 ம் ஆண்�க்கான மாணவர் மற்�ம் ��ம்பத்தார ்
க�த்�க் கணிப்�கள்  

அன்�ள்ள ெபற்ேறார/்பா�காவலரக்ேள: 
 
மாணவர ்மற்�ம் ��ம்பத்�ன் உள்ள�ீ எமக்� �க்�யம். ேயாரக்் 
�ராந்�ய மாவட்டப் பாடசாைலச ்சைபயான�, இந்தக் கல்� ஆண்�ன் 
கற்றல் அ�பவங்கைள நன்றாகப் �ரிந்�ெகாள்வதற்காக ஜூன் 1 �தல் 
30, 2022 வைர மாணவரக்ள் (தரம் 7-12) மற்�ம் ��ம்பங்க�டன் (தரம் K-
12) இைணயத்தளக் க�த்�க் கணிப்�கைள நடத்�ம்.  க�த்�க் 
கணிப்�கைளப் �ரத்்� ெசய்ய �மார ்20 நி�டங்கள் எ�க்�ம்.  
 
க�த்�க் கணிப்�களில் �ன்வ�வன ெதாடரப்ான ேகள்�கள் இ�க்�ம்:  

● கற்றல் மா�ரி, ெதா�ல்�ட்பம் மற்�ம் கற்றல் க��கள்  
● ஈ�பா� மற்�ம் கற்�க் ெகாள்ளல்  
● ��ம்பம்/பாடசாைலத் ெதாடர�் மற்�ம் ச�க ஈ�பா� 

 
  

● நல்-வாழ்� மற்�ம் மன நலம்  
● சக மாணவரக்ள் மற்�ம் பணியாளரக்�டனான உற�கள்  
● பா�காப்�, பா�பா� மற்�ம் ெகா�ைமப்ப�த்�தல்  
● சமமான மற்�ம் யாவைர�ம் உள்ளடக்�ம் கற்றல் �ழல்கள்  
● மாணவர ்அைடயாளம்  

 
மாணவரக்ளின் ��க்களிைடேய கற்றல் அ�பவங்கள் எவ்வா� 
ேவ�படலாம் என்பைதப் �ரிந்�ெகாள்ள மாணவரக்ளின் 



அைடயாளங்கள் (உதாரணமாக. இனம் மற்�ம் பா�னம்) பற்�ய 
ேகள்�கைள நாம் ேகட்�ன்ேறாம்.  2022-23 கல்�யாண்�ல் 
அறங்காவலரக்ள், பாடசாைலகள், சைபத ்�ைறகள் மற்�ம் 
ெபா�மக்க�டன் க�த்�க்கணிப்�களின் ���கள் ப�ரப்ப�ம். 
 
  
 
ேசகரிக்கப்ப�ம் தகவல்கள் �ன்வ�வனவற்�க்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம்: 
 
 

● மாணவரக்ளின் மன நலம் மற்�ம் நல்-வாழ்� பற்�ய �க்�யமான 
தகவல்கைள வழங்�வதற்�ம். 
 
 

● ஆேராக்�யமான�ம் அைனவைர�ம் உள்ளடக்கக் ��ய�மான, 
சமமான கற்றல் மற்�ம் பணிச�்ழைல உ�வாக்�வ�ல் உள்ள 
�ைறசார ்தைடகைள அைடயாளம் காண்பதற்�ம். 
 
   

● �ட்டங்கைள உ�வாக்�வதற்�ம், �ன்�ரிைமகைள அைமக்க�ம்  
வளங்கைள உ�வாக்க�ம், அைனவைர�ம் உள்ளடக்கக் ��ய, 
வரேவற்கத்தக்க மற்�ம் ஆதரவான �ழல்கைள உ�வாக்�வைதத ்
ெதாடரவ்தற்�ம். 
 
  

 
இந்தக் ��ம்பக் க�த்�க் கணிப்� ஆங்�லம், அர�, எளிைமயான �ன 
ெமா�, பாரம்பரியச ்�ன ெமா� , ஃபார�், �ஜராத்�, எ�ேரயம், 
ெகாரியன், பஞ்சா�, ரஷ்யன், த�ழ், ��க்�யம், உ�� மற்�ம் 
�யட்நா�ய ெமா�களில் இைணயத்�ல் �ைடக்�ம். 
 
 
 
பல்ேவ� ���லக்�க�டன் பங்ேகற்பாளரக்�க்� இடமளிக்க, Google 
Read & Write ேபான்ற �ரல் அ�தல் ெமன்ெபா�ைளப் பயன்ப�த்�க் 
��ம்பம் மற்�ம் மாணவர ்க�த்�க் கணிப்�கைளப் �ரத்்� ெசய்ய 
���ம்.  க�த்�க் கணிப்�ல் உள்ள ேகள்�கள் ஸ்க்ரீன் ரீடரக்�டன் 
இணக்கமாக உள்ளன.  உங்கள் ��ப்�க்�, மாணவர ்மற்�ம் ��ம்பக் 



க�த்�க் கணிப்�கள் ஆ�ய இரண்�ன் �ர�க�ம் சைப 
இைணயத்தளத்�ல்�ைடக்�ன்றன.  
 
க�த்�க் கணிப்�கள் அநாமேதயமானைவ மற்�ம் ரக�யமானைவ.  
இதன் ெபா�ள் என்னெவனில், மாணவரக்ள் மற்�ம் ��ம்பத்�னரிடம் 
அவரக்ளின் ெபயரக்ள் ேகட்கப்பட மாட்டா� மற்�ம் தனிப்பட்ட ப�ல்கள் 
ெதரி�க்கப்பட மாட்டா�.  க�த்�க் கணிப்�கள்தன்னார்வமான� 
மற்�ம் ப�லளிப்பவரக்ள் தாங்கள் ப�லளிக்க ��ம்பாத 
ேகள்�கைளத் த�ரத்்�க் ெகாள்ளலாம்.  

இந்த ஆய்�களில் வழங்கப்ப�ம் தகவல்கள் YRDSB இன் ஆராய்ச�் 
மற்�ம் ம�ப்�ட்� ேசைவகள் �ைற�ல் உள்ள பணியாளரக்ளால் 
மட்�ேம அ�கப்ப�ம்.  நாம் பயன்ப�த்�ம் �ன்றாம் தரப்�த் தர�ச ்
ேசகரிப்�க் க��யான�, ஆராய்ச�் மற்�ம் ம�ப்�ட்�ச ்ேசைவகள், 
க�த்�க் கணிப்�கள் ��ந்த �ன்னர,் ப�ல்கைள அகற்�ம் வைரக்�ம்  
அவற்�க்கான அ�கைலக் ெகாண்��க்�ம்.  தரைவச ்ேச�த்தல் 
மற்�ம் தக்கைவதத்ல் என்பனBoard Policy and Procedure #160.0 இன் 
(சைபக் ெகாள்ைக மற்�ம் நைட�ைற) ப��கள் மற்�ம் தகவல்கள் 
ேமலாண்ைம ஆ�யவற்ைறப் �ன்பற்�ம்.   

7-12 வ�ப்�களில் உள்ள மாணவரக்ள், மாணவர ்க�த்�க் கணிப்�ல் 
பங்ேகற்பதற்�த் தம� GAPPS பாடசாைலக் கணக்�ற்� �ன்னஞ்சல் 
அைழப்� ஒன்ைறப் ெபற்�க் ெகாள்வாரக்ள், ேம�ம் க�த்�க் 
கணிப்ைபப் �ரத்�் ெசய்வதற்� ஜூன் 1 �தல் ஜூன் 30 வைர வ�ப்� 
ேநரம் வழங்கப்ப�ம்.  7-12 ஆம் வ�ப்�களில் உள்ள உங்கள் 
�ள்ைள(கள்) மாணவர ்க�த்�க் கணிப்�க்�ரிய அைழப்ைபப் ெபற்�க் 
ெகாள்வைத நீங்கள் ��ம்ப�ல்ைல எனில், அல்ல� க�த்�க் 
கணிப்ைபப் பற்� உங்க�க்�க்  ேகள்�கள் ஏதாவ� இ�ந்தால், 
research.services@yrdsb.ca ஐ ேம 26, 2022 க்� �ன்னராகத் 
ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். ெபற்ேறார/்பா�காவலரக்ள் தங்கள் �ள்ைள�ன் 
பாடசாைலக் ேகாப்�ல் இ�க்�ம் �ன்னஞ்சல் �கவரி �லம் ��ம்பக் 
க�த்�க் கணிப்ைபப் �ரத்்� ெசய்வதற்�ரிய அைழப்ைபப் 
ெப�வாரக்ள்.   

இந்த �க்�யமான �ன்�யற்�யான�, மாணவரக்ள் மற்�ம் 
��ம்பத்�னரின் பல்ேவ� ேதைவகைளத ்ெதாடரந்்� நிைறேவற்�க் 
ெகாள்வதற்�, அவரக்ளின் க�த்�கைளக் ேகட்க நாம் ஒன்�ைணந்� 
ெசயற்ப�வதால், நம� பாரை்வைய ேம�ம் ேமம்ப�த்�வதற்� உத�ம்.  

https://www2.yrdsb.ca/about-us/departments/research-services/school-climate-surveys
https://www2.yrdsb.ca/about-us/departments/research-services/school-climate-surveys
https://www2.yrdsb.ca/about-us/departments/research-services/school-climate-surveys
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf


உங்கள் ஆதர�க்� நன்�. 


