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03 செப்டம்பர ்2021 

ஒன்ராறிேயாவின் ெபற்ேறாருக்கு கல்வி அைமச்சரிடமிருந்து கடிதம்

அன்புள்ள ஒன்ராறிய ாப் சபற்யறாரக்யள, 

உங்கள் யகாடட காலம் மிக நன்றாக இருப்பதாக நாம் நம்புகின்யறாம். 

இந்த செப்டம்பரில் பாடொடலக்கு யநரில்-சென்று கற்றடல மீண்டும் 

சதாடங்கும்யபாது, மாணவரக்ள் மிகவும் வழடம ான கற்றல் 

அனுபவத்திற்காக -அவரக்ளின் நண்பரக்ள் மற்றும் ஆசிரி ரக்ளுடன் 

வகுப்புக்குத் திரும்புவடதப் பாரப்்பதற்கு நாங்கள் ஆவலாக 

இருக்கின்யறாம். எமது இடளஞரக்ளின் மனநலம், உடல் ஆயராக்கி ம், 

கல்விெ ்ொதடன மற்றும் ஒடட்ுசமாத்தமான நல்-வாழ்வுக்குப், 

பாடொடலக்கு யநரில்-சென்று கற்றல் அவசி ம் என்படத நாம் 

அறியவாம். 

மாகாணத்தின் முதன்டம மருத்துவ அதிகாரி உட்பட மருத்துவ 

நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாயலாசித்து, மாகாண அறிவி ல் அட்டவடண 

அறிக்டகயின் மீளா ்வின் படி, நாங்கள் எடுக்கின்ற நடவடிக்டககள்,  

பாடொடலயில் இருக்கும்யபாது மாணவரக்டளப் பாதுகாப்பாக 

டவத்திருப்பதற்காக வடிவடமக்கப்படட்ுள்ளது. 

2021-22 கல்வி ஆண்டில், மாகாணம் முழுவதிலும் உள்ள மாணவரக்ள்: 

• ஒத்திடெவான சதாடலதூரக் கற்றல் முடற ஒரு சதரிவாகத ் 

சதாடரந்்து சகாண்டிருந்தாலும், முழுயநரக் கல்விக்காக யநரில்-

சென்று கற்பதற்குப் பாடொடலக்கு மீண்டும் செல்வர;் 

• வகுப்படறகளில், தனிநபர ்இடடசவளி தூரம்  மற்றும் யமம்பட்ட 

சுத்தம் ஆகி வற்டறக் கடடப்பிடித்த வண்ணம் கற்றுக்சகாள்வர;் 

• பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட செ ற்பாடுகள், கழகங்கள், இடெ 

மற்றும் கடலகள், அத்துடன் பாடொடலக்குள்யளய  முழு 

அளவிலான விடள ாடட்ுகள் மற்றும் சில மாற்றங்களுடன் 

பாடொடலகளுக்கு இடடய  ான விடள ாடட்ுப் யபாட்டி 

செ ற்பாடுகளில் பங்யகற்க முடியும்; மற்றும் 

• அடனத்து மழடல ர ்பாடொடல வகுப்படறகளிலும், மற்றும் 

இ ந்திரக் காற்யறாட்ட அடமப்புகளுடன் இடணக்கப்படாத கற்றல் 

இடங்கள் அடனத்திலும், HEPA ொதனங்கள் உட்பட 
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யமம்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தரமான காற்யறாட்டத்துக்காக 

உருவாக்கப்பட்ட பிற உடக்ட்டடமப்புகள் மூலம் ப னடடவர.் 

இத்திட்டத்தின் யமலதிகமான விவரங்கள் இங்யக கிடடக்கின்றன Ministry 

of Education’s website. 

அத்துடன் எமது அரசு, சபாது சுகாதாரப் பிரிவுகள் மற்றும் சபாது 

நிதியுதவி சபறும் பாடொடலெ ்ெடபகளுடன் இடணந்து தன்னாரவ்த் 

தடுப்பூசிக் கிளினிக்குகடள அவ்விடங்களில் அல்லது அருகிலுள்ள 

பாடொடலகளில் அடமத்து COVID-19 க்கு எதிராகப் யபாராடத் 

திட்டமிடட்ுள்ளது. பாடொடலத் சதாடக்கதத்ுக்கு முன்னராகவும், 

பாடொடலயின் முதல் சில வாரங்களுக்கும் கிளினிக்குகள் இ ங்கும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. இதத்ிட்டம் முதலாவது அல்லது 

இரண்டாவது யடாடைப் சபறாதவரக்டள இலக்காகக் சகாண்ட 

மாகாணத்தின் கடடக்கல் மூயலாபா த்தின் ஒரு பகுதி ாகும். யமலும் 

இந்த இடலயுதிர ்காலத்தில் பாடொடலக்குத்.திரும்பும் தகுதி வா ்ந்த 

மாணவரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது குடும்பத்தினருக்கும், கல்வி ாளரக்ள் 

மற்றும் பாடொடல ஊழி ரக்ளுக்கும் தன்னாரவ்மாகத் தடுப்பூசிகடளப் 

சபறக்கூடி  வெதி ான அணுகடல இது வழங்கும். 

மாணவரக்ளின் மனநல ஆதரவுகளுக்காக $80 மில்லி னுக்கும் 

அதிகமான நிதியுதவிட  நாம் அரப்்பணிக்கின்யறாம். இது முன்டன  

அரொங்கத்தின் கீழ் 2017-18 இல் செ ் ப்பட்ட முதலீடுகடள விட நான்கு 

மடங்கு அதிகம். 

ஒன்ராறிய ாவின் பாடொடலக்கு மீண்டும் திரும்பும் திட்டத்டத 

இ லுமானவடரப் பாதுகாப்பானதாக ஆக்குவது குறிப்பிடத்தக்க 

முதலீடுகளால் ஆதரிக்கப்படுகின்றது, இதில் $1.6 பில்லி னுக்கும் 

அதிகமான சதாடக  COVID-19 ஆதரவுகளுக்கும், $85.5 மில்லி ன் 

சதாடக சதாற்றுயநா ் உருவாக்கி  கற்றல் இடடசவளிகள் எதடனயும் 

மாணவரக்ள் ெமாளிக்க உதவுவதற்காகக் கற்றல் மீட்சி மற்றும் 

புதுப்பித்தலுக்கு உதவுவடதயும் இலக்காகக் சகாண்டடவ. 

பாடொடலகளில் காற்றின் தரத்டத யமம்படுத்துவது, COVID-19 இலிருந்து 

பாடொடலெ ்ெமூகங்கடளப் பாதுகாப்பாக டவத்திருப்பதற்கு மிக 

முக்கி மானதாகும். அதனாயலய  சதாற்றுயநா ்ப் பரம்பல் காலத்தில் 

புதிதாக வளரந்்து வரும் அறிவி ல் ஆயலாெடனட ப் பின்பற்றிப் 

https://www.ontario.ca/page/covid-19-keeping-schools-safe
https://www.ontario.ca/page/covid-19-keeping-schools-safe
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பாடொடலக் காற்யறாட்ட அடமப்புகடள யமம்படுத்துவதற்காக எமது 

அரொங்கம் $600 மில்லி னுக்கும் அதிகமான சதாடகட  முதலீடு 

செ ்துள்ளது என்பதில்  நான் சபருடமப்படுகின்யறன்.  இதச்தாடக 

HVAC மற்றும் ஜன்னல்கள் உட்படப் பாடொடல வெதிகடளப் 

புதுப்பிப்பதற்காகப் பாடொடலெ ்ெடபகளுக்கு வருடாந்த நிதியுதவி ாக 

நாம் வழங்கும் $1.4 பில்லி னுடன் யெரத்்து யமலதிகமாகக் 

சகாடுக்கப்படுகின்றது. 

ஒன்ராறிய ாவில் உள்ள அடனதத்ுப் பாடொடலகள் மற்றும் அடனத்து 

ெடபகளிலும் காற்யறாட்ட அடமப்பில் யமம்பாடுகள் 

செ ் ப்படட்ுள்ளன. ஒடட்ுசமாத்தமாக, வகுப்படறகடளப் பாதுகாப்பாக 

டவப்பதற்காக, 70,000 க்கும் யமற்படட் HEPA வடிகடட்ும் ொதனங்கள் 

மற்றும் பிற காற்யறாட்ட ொதனங்கடள நாம் வழங்கியுள்யளாம். 

இ ந்திரக் காற்யறாட்ட அடமப்பு உள்ள பாடொடலகளில் காற்றின் 

தரத்டத யமம்படுதத்ுவதற்கு, மிக உ ரந்்த தர வடிப்பான்கடளப் 

ப ன்படுத்துமாறு நாம் ெடபகளுக்கு அறிவுறுத்துகின்யறாம் – 

இ லுமான இடத்தில் MERV-13 – அடிக்கடி வடிகட்டிகடள மாற்றவும், 

காற்று அடமப்புகடள நீண்ட யநரம் இ க்கவும், அதிகபடெ்க் 

காற்யறாட்டம் மற்றும் புதி  காற்டற உடச்காள்ளும் திறன் 

ஆகி வற்றுக்காக HVAC அடமப்புகடளெ ்ெரிபாரக்்கவும்  ஜூனி ர ்

மற்றும் சீனி ர ்மழடல ர ்பாடொடலயில் படிக்கும் எமது மிகவும் 

இடள  மாணவரக்ளுக்கு –    பாடொடலயில் இ ந்திரக் காற்யறாட்ட 

அடமப்பு இருக்கின்றதா இல்டல ா என்படதப் சபாருட்படுத்தாமல் – 

ஒரு கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்ெமாக,  அவரக்ளின் வகுப்படறகளுக்குத் 

தனி ாக ஒரு HEPA வடிப்பாடன நாம் 

டவக்கின்யறாம். சவளிப்படடத்தன்டமயின் நலன் கருதி, பாடொடலெ ்

ெடபகளுக்குக் காற்யறாட்ட  அடமப்பு யமம்பாடுகள் குறித்த 

தரப்படுத்தப்பட்ட சபாது அறிக்டக ொதனம் ஒன்றிடன நாம் 

வழங்குயவாம். 

மாணவரக்ளின் பாதுகாப்பு, நல்-வாழ்வு மற்றும் கல்வித் யதரெ்ச்ி 

ஆகி டவ முன்னிடலயிலும் டம மாகவும் இருப்பதடன உறுதி செ ்  

உதவுமுகமாகக், கல்வித்துடற மற்றும் மருத்துவ நிபுணரக்ளுடன் எமது 

அரொங்கம் சதாடரந்்து சநருக்கமாகப் பணி ாற் றி வரும். அந்த 

உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதி ாக, சுகாதாரத் தடலடம மருத்துவ அதிகாரி 
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அலுவலகம்யமம்படுத்தப்பட்ட வழிகாடட்ுதல்கடள, உள்ளூரப்் சபாது 

சுகாதாரப் பிரிவுகளுக்கு COVID-19 சதாற்றுகள், சதாடரப்ுகள் மற்றும் 

பரம்பல்கடளக் டக ாள்வதற்சகன சவளியிடட்ுள்ளது. இந்த 

வழிகாடட்ுதல்கள் பாடொடல அடமப்புகளில் COVID-19 ஐக் டக ாள்வது 

சதாடரப்ான முக்கி  தடலப்புகடள உள்ளடக்கி து, இதில் 

அறிகுறிகடளக் சகாண்ட நபரக்டளக் டக ாள்வதற்கான 

வழிகாடட்ுதல், ொத்தி மான மற்றும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சதாற்றுகள் 

அத்துடன் ெந்யதகத்திற்கிடமானதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதுமான 

யநா ்ப்பரம்பல்கள் ஆகி ன உள்ளடங்கும். 

எமது தடுப்பூசி நடவடிக்டக சதாடரக்ின்றது. COVID-19 மற்றும் 

உருமாறும் அதன் வடககளுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகயள எமது சிறந்த 

பாதுகாப்பு, யமலும் நமது மாணவரக்ள், நம் அன்புக்குரி வரக்ள் மற்றும் 

நமது ெமூகங்கடள யநாயிலிருந்து பாதுகாக்க அடவ உதவும். யமலும் 

ஒன்ராறிய ாவின் கல்வி அடமெெ்ராக (Minister of Education), 

மாகாணத்தின் மாணவரக்ள், கல்வி ாளரக்ள் மற்றும் சபற்யறாரின் 

ஆயராக்கி ம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு எனது முன்னுரிடம எப்யபாதும் 

இருக்கும். I மிகெ ்ெவாலான சில காலங்களில் நீங்கள் காட்டி  சபாறுடம 

மற்றும் ெகிப்புத் தன்டமக்கு உங்கள் அடனவருக்கும் நன்றி. நம்முடட  

யநரம்டற ான உத்யவகத்டதத் சதாடரய்வாம் மற்றும் நம் குழந்டதகள் 

தமக்கு மிகத்-தகுதி ான, மிகவும் வழடம ான கல்வி ஆண்டட 

மகிழ்வுடன் சதாடரும்யபாது அவரக்ள் பாதுகாப்பாக இருப்பதடன உறுதி 

செ ்  நாம் ஒருமித்துப் பணி ாற்றுயவாம். 

அடனவரும் பாதுகாப்பாகவும் மகிழ்ெச்ி ாகவும் பாடொடலக்கு 

மீண்டும் செல்ல  நான் வாழ்த்துகின்யறன். 

உண்டமயுள்ள, 

The Honourable Stephen Lecce 

கல்வி அடமெெ்ர ்

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_school_outbreak_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_school_outbreak_guidance.pdf
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