
                                                                                       
 
 

 

  Every Student Counts கருத்துக் கணிப்பு 2022-23 

 

அன்பாரந்்த குடும்பத்தினருக்கு, 

மாணவர ்மற்றும் குடும்பத்தினரின் கருத்து எமக்கு முக்கியமானது. 

யயாரக்் பிராந்திய மாவட்டப் பாடசாலைச ்சலப, மாணவர ்ததாலக 

மற்றும் பாடசாலைச ்சமூகங்கள் ததாடரப்ாக யமலும் சிறப்பாக 

அறிந்துதகாள்வதற்கு உதவும் வலகயிை், Every Student Counts கருத்துக் 

கணிப்லப மாணவரக்ள் (தரம் K-12) மத்தியிை் நடத்தவிருக்கின்றது. 

மாணவரக்ளின் சாதலன மற்றும் நை்வாழ்வு, தலடகலள அலடயாளம் 

கண்டு நீக்குதை் மற்றும் கூடிய சமத்துவம் மற்றும் அலனவலரயும் 

உள்ளடக்கிய பாடசாலைச ்சூழலை உருவாக்குதை் யபான்றவற்லற 

யநாக்கமாகக் தகாண்டு, கருத்துக் கணிப்பின் விவரங்கள், சலபக்கும், 

பாடசாலைத் திட்டமிடை் பிரிவிற்கும் ததரிவிக்கப்படும். 

பின்வருவன சாரந்்த யகள்விகலள உள்ளடக்கியதாகக் கருத்துக் 

கணிப்புகள் அலமந்திருக்கும்: 

 ஈடுபாடு மற்றும் கற்றை் 

 நை்வாழ்வு மற்றும் மன ஆயராக்கியம் 

 உயர ்பாடசாலையிை் பாடத்திட்டப் பாலதகள் 

 பாதுகாப்பு, பாகுபாடு மற்றும் தகாடுலமப்படுத்துதை் (bullying) 

 சக மாணவரக்ள் மற்றும் ஊழியரக்ளுடனான உறவுகள் 

 சமத்துவம் மற்றும் அலனவலரயும் உள்ளடக்கிய கற்றை் சூழை்கள் 

 மாணவர ்அலடயாளம் (மாணவர ்ததாலக) 

கற்றை் அனுபவங்கள் தவவ்யவறு மாணவர ்குழுக்களுக்கிலடயிை் 

எவ்வாறு யவறுபடுகின்றன என்பலத அறிவதற்காக மாணவரக்ளின் 

அலடயாளங்கள் (உ.ம்., இனம் மற்றும் பாலினம்) சம்பந்தமான 

யகள்விகலளக் யகடக்ின்யறாம். 

2023ம் ஆண்டு இலைதுளிர ்காைத்திை், தரம் 4-12 வலரயான மாணவரக்ள் 

மாணவர ்கருத்துக் கணிப்லபப் பூரத்்தி தசய்வதற்காக 

அலழக்கப்படுவதுடன், அதலனப் பூரத்்தி தசய்வதற்கான வகுப்பலற 

யநரமும் வழங்கப்படும். தரம் K-3 வலரயான மாணவரக்ள் வீட்டிை் 

http://www.yrdsb.ca/escs
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அவரக்ளின் தபற்யறார,் பாதுகாவைர ்அை்ைது பராமரிப்பாளருடன் 

கருத்துக் கணிப்லபப் பூரத்்தி தசய்வதற்கு அலழக்கப்படுவாரக்ள். K-3 

கருத்துக் கணிப்பின் தமாழிதபயரக்்கப்படட் பதிப்புகளும் கிலடக்கும். 

கருத்துக் கணிப்பிற்கான சமமான அணுகலை உறுதி தசய்வதற்காக, 

பை்யவறு விதிவிைக்கான வசதிகள் யதலவப்படும் பங்யகற்பாளரக்ளும் 

உள்வாங்கப்படுவாரக்ள். கருத்துக் கணிப்பு தசயற்படுத்தப்படுவதற்கு 

முன்பாக, சலபயின் இலணயத்தளத்திை் கருத்துக் கணிப்பின் 

பிரதிதயான்று உங்களது பாரல்வக்காகக் கிலடக்கும். 

கருத்துக் கணிப்புகள் தன்னாரவ்மானது மற்றும் இரகசியமானது 

எனினும் அநாமயதயமானது அை்ை. இதன் தபாருள், தபயர ்யபான்ற 

அலடயாளம் காணும் தகவை்கள் மாணவரக்ளிடமிருந்து யகட்கப்பட 

மாட்டாது. தனிப்பட்ட பதிை்கள் பதிவுதசய்யப்பட மாட்டாது. தகவை் 

யசகரிப்பு மற்றும் தக்கலவத்தை் யபான்றலவ சலபக் தகாள்லக மற்றும் 

பதிவுகள் மற்றும் தகவை் யமைாண்லமயின் நலடமுலற #160.0 ஐப் 

பின்பற்றும். 

இந்த முக்கியமான முன்தனடுப்பு, மாணவரக்ள் மற்றும் குடும்பத்தினர ்

தங்களது அனுபவங்கலளப் பகிரந்்துதகாள்வதற்கான வாய்ப்லப 

வழங்குகின்றது. இதனாை் பாடசாலைச ்சலப பை்யவறு மாணவர ்

குழுக்களின் யதலவகலளப் புரிந்துதகாள்ள முடியும் மற்றும் 

கற்றலுக்கான தலடகலள அலடயாளம் காணமுடியும். கருத்துக் 

கணிப்புகளின் முடிவுகள் நிரவ்ாகத்தினர,் பாடசாலைகள், சலபத் 

திலணக்களங்கள் மற்றும் தபாதுமக்களுடன் 2023-24 கை்வி ஆண்டிை் 

பகிரப்படும். 

கருத்துக் கணிப்பின் வளரச்ச்ிக் கட்டத்தின்யபாது, குடும்பத்தினர ்தமது 

பின்னூடட்த்லத வழங்குவதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்படும். யமைதிகத் 

தகவை்கள் கிலடக்கும்யபாது குடும்பத்தினருக்குத் ததரிவிக்கப்படும். 

2018ம் ஆண்டிை், YRDSB அதன் முதைாவது Every Student Counts கருத்துக் 

கணிப்லப நடத்தியது, அந்தக் கருத்துக் கணிப்பிை் தபறப்படட் தரவுகள், 

சலபயின் இலணயத்தளத்திை் உள்ளது. 

கருத்துக்கணிப்பு ததாடரப்ாக உங்களுக்குக் யகள்விகள் இருந்தாை், 

யமைதிக விபரங்கலள சலபயின் இலணயத்தளத்திை் பாரல்வயிடவும் 

அை்ைது research.services@yrdsb.ca ஐத் ததாடரப்ுதகாள்ளவும். 

http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
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உங்களது ஆதரவிற்கு நன்றி. 


