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அன்பான ஒன்ராறிேயாப் ெபற்ேறாேர,
வழைமக்� வித்தியாசமான ஒ� ேநரத்தில் இைத நான் உங்க�க்� எ��கிேறன்.
எங்களின் மாணவர்கள் மற்�ம் கல்வி�கட்�பவர்கள் உள்ளடங்கலான அைனத்� ஒன்ராறிேயா மக்கைள�ம்
பா�காப்பாக ைவத்தி�ப்பேத அரசாங்கத்தின் மிக �க்கியமான �ன்�ாிைமயா�ம். எங்களின் பங்காளர்க�ட�ம்,
அரசாங்கத்தின் அைனத்� மட்டத்தின�ட�ம் இைணந்� அவசியமான இந்த விடயத்ைத உ�திப்ப�த்�வதற்�
ேவண்�ய அைனத்ைத�ம் நாங்கள் ெசய்ேவாம்.
COVID-19 பற்றி �த�ல் நாங்கள் அறிந்ததி��ந்�, ஒன்ராறிேயா மக்கள் அைனவாின�ம்
ஆேராக்கியத்ைத�ம் நல்வாழ்ைவ�ம் பா�காப்பதற்காக மாறிவ�ம் நிைலைமகைள ஒன்ராறிேயா மிக�ம்
கவனமாகக் கண்காணித்�க் ெகாண்��க்கிற�. எந்தெவா� �ழ்நிைலக்�ம் மாகாணம் தயாராக இ�ப்பைத
உ�திெசய்வதற்�ம் நாங்கள் தீர்க்கமான நடவ�க்ைககைள எ�த்�ள்ேளாம்.
அதனால்தான், ஒன்ராறிேயாவின் ஆேராக்கியத்�க்கான தைலைம ம�த்�வ அதிகாாி Dr. David Williams
அவர்களின் ஆேலாசைனயின் அ�ப்பைடயில் மாகாணத்தில் அரச நிதி�தவி ெப�ம் அைனத்�ப்
பாடசாைலகைள�ம் ஏப்ரல் 6, 2020 வைர ��ம்ப� ஒ� அைமச்சரைவ உத்தரைவ மார்ச் 12, 2020 அன்�, நான்
பிறப்பித்ேதன். COVID-19 பர�வைதத் த�க்�ம் ேநாக்கத்�டன் – இந்தத் ெதாழில்�ைறமயமாக்கப்பட்ட
உலகத்தில் உள்ள அதிகார வரம்�களில் ஒன்றான பாடசாைலகைள ��ம் – �தலாவ� தீர்க்கமான
நடவ�க்ைகைய எங்களின் அரசாங்கேம எ�த்த�.
கனடாவில் அவசரகால நிைலைய அறிவித்த �தல் மாகாண�ம் நாங்கள் தான். ேசைவெப�நர்க�டன்
ேநர�யாகத் ெதாடர்�ெகாள்�ம் தீரம் மிக்க பணியாளர்கள் ெதாடர்ந்�ம் அந்தச் சவாைல ��ைமயாக
எதிர்ெகாள்வதற்� ஆதரவளிக்�ம் மாகாணத்தின் திறைன, ஒன்ராறிேயாவின் Emergency Management and

Civil Protection Act (அவசரகாலநிைல ேமலாண்ைம மற்�ம் மக்கள் பா�காப்�ச் சட்டம்) இன் கீழான இந்தப்
பிரகடனம் ேமம்ப�த்�கிற�.
நிச்சயமற்ற தன்ைம ஒன்றினால் இந்தக் காலகட்டம் �ழப்பட்��க்கின்ற இந்த ேவைளயில், அேனகமான
ெபற்ேறார்களிடம் இ�க்�ெமன நான் நிைனக்�ம் ேகள்விகளில் சிலவற்�க்கான பதில்கைள இந்தக் க�தம்
வழங்�ெமன நான் எதிர்பார்க்கிேறன்.
ெப�ம்பா�ம், உடல்ாீதியான பாதிப்�க்களின் அ�ப்பைடயில் வைகப்ப�த்தப்பட்� இந்த ைவரஸ்
ேபசப்பட்டா�ம்�ட, உங்களின் பிள்ைளகள், �றிப்பாக எங்களின் இளம் மாணவர்கள் உணரக்��ய பயம்
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-2மற்�ம் காிசைனகைள நாங்கள் அங்கீகாித்�, அவற்�க்�ப் பதிலளிப்ப� அவசியெமன நான் நிைனக்கிேறன்.
பதில்க�க்�ம் ேமலாக, அதிகமாக ேகள்விக�க்ேக வழிவ�க்�ம் நிச்சயமற்ற தன்ைம மற்�ம் ஊடகங்க�க்கான
அதீத ெவளிப்பா� என்பன இந்த எதிர்விைனக�க்� காரணமாக இ�க்கிறெதன அவர்களில் பலாிடமி�ந்�ம்
அவர்களின் ெபற்ேறாாிடமி�ந்�ம் நாங்கள் ேநர�யாகக் ேகள்விப்பட்��க்கிேறாம்.
இந்த ேநரத்தில், COVID-19 பற்றி உங்களின் பிள்ைளக�டன் ெதாடர்ந்� ஊடாட்டம் உள்ள உைரயாடல்கைள
நடத்�ம்ப� உங்கைள நான் ஊக்�விக்கிேறன், அத்�டன் இந்தக் காலகட்டத்�க்கான அவர்களின்
எதிர்விைனகள் - எவ்வள� உணர்ச்சிவசப்பட்டைவயாக இ�ந்தா�ம் – அைவ விளங்கிக்ெகாள்ளக்��யைவ
அத்�டன் அைவ இயல்பானைவ என்பைத அங்கீகாி�ங்கள். உங்க�க்�ம் உங்களின் பிள்ைளக�க்�ெமன பல
ஆதாரவளங்கள் இ�க்கின்றன, �றிப்பாக Kids Help Phone (பிள்ைளக�க்கான உதவித் ெதாைலேபசி
இைணப்�), இ� கனடாவின் ஒேரெயா� 24/7 ேதசிய ஆதர�ச் ேசைவயா�ம். அவர்கள் நி�ணத்�வ க�ன்ச�ங்,
தகவல்கள் மற்�ம் பாிந்�ைரப்�கள் மற்�ம் ஆங்கிலம் மற்�ம் பிெரஞ்� ெமாழிகளில் தன்னார்வத்
ெதாண்டர்களினால் நடாத்தப்ப�ம் இைளேயா�க்கான ��ஞ்ெசய்தி (text) ஊடான ஆதர� என்பவற்ைற
வழங்�கிறார்கள். தய�ெசய்� அவர்களின் வைலத்தளத்ைதப் பார்ைவயி�ங்கள்: www.kidshelpphone.ca,
அைழ�ங்கள்: 1-800-668-6868, அல்ல� 686868 க்� CONNECT (ெதாடர்�ெகாள்) எனக் ��ஞ்ெசய்தி
அ�ப்�ங்கள்.
உங்களின் பிள்ைளகளின் ஆேராக்கியம் மற்�ம் பா�காப்� என� �ன்�ாிைமயாக இ�க்�ம் அேதேவைளயில்,
வ�ப்பைறயில் மாணவர்கள் இல்லாதேபா� அவர்கள் கற்றைலத் ெதாடர்வைத நாங்கள் எவ்வா�
உ�திப்ப�த்�ேவாம் என உங்களில் பலர் ேயாசிக்கிறீர்கள் என்பைத�ம் நான் அறிேவன்.
உங்களின் பிள்ைளகளின் ெதாடர்ச்சியான கற்றைல உ�திெசய்வதற்கான ஒ� �தல்ப�யாக, பாலர் வ�ப்�
(Kindergarten) �தல் 12 ஆம் வ�ப்� வைரயிலான மாணவர்கள் அைனவ�க்�மான பல்ேவ� வைகயான கல்வி
வளச் ேசகாிப்�க�க்�ம் அ�க�க்�ம் ஒ�க்கப்பட்��க்�ம் ஓர் இைணய �ைழவாயிைல எங்களின்
அரசாங்கம் ஆரம்பித்தி�க்கிற�.
பாடசாைலக்� வராமல் இ�க்�ம் ேநரத்தில் ஒவ்ெவா� தர மட்டத்தி�ம் இ�க்�ம் மாணவர்கள் கற்றைலத்
ெதாடர்வதற்� Ontario.ca/learnathome இல் உள்ள இந்த இைணய �ைழவாசல் உதவிெசய்கிற�. இந்த
வளங்கள் ஒன்ராறிேயாக் கல்வியாளர்களால் உ�வாக்கப்பட்�ள்ளன, அத்�டன் அைனத்�த் தரங்க�க்கான
வளங்க�ம் அறி��த்தல்கள் ெகாண்ட வழிகாட்டல்கள் ஊடாகக் கற்பிக்கப்ப�கின்றன. இரண்டாம்தரப்
பாடசாைலயில் ப�க்�ம் மாணவர்க�க்�, ஒன்ராறிேயாப் பாடத்திட்டத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட
இைணயக் கற்ைகக�க்கான அ�கைல நாங்கள் வழங்�கிேறாம்.
ஏப்ரல் 6 வைரக்�ம் அரச நிதியளிக்கப்ப�ம் பாடசாைலகள் �டப்பட்��க்க ேவண்�ெமன
உத்தரவிடப்பட்��ந்தா�ம், COVID-19 ெதாடர்பான நிைலைமகள் மிக�ம் விைரவாக மாறிவ�வதால்,
ேதைவயாயின் �டப்பட்��க்�ம் அந்தக் காலத்ைத ேம�ம் நீ�ப்பதற்�ம் நாங்கள் தயாராகி வ�கிேறாம்.
.../ப3

-3�றிப்பாக, வ�ப்பைற அைமப்பில் எங்களால் இ�க்க��யாவிட்டா�ம் �ட, மாணவர்கள் அவர்கள� கற்ைக
ெநறி மற்�ம் credit திரட்டைலத் ெதாடரக்��யவர்களாக இ�க்கிறார்கள் என்பைத உ�திப்ப�த்�வதற்காக
நாங்கள் ெசயல்பட்� வ�கிேறாம். பரந்தளவிலான இைணயக் கற்ைககள் கிைடக்�ம் இடங்களில் ஒன்ராறிேயா
�ன்னணியில் இ�க்கிற�, எனேவ மாணவர்களின் கற்றல் மற்�ம் வி�த்திைய ேமம்ப�த்�வதற்காக இந்த
வசதிகள் மற்�ம் பிற வளங்கைள நாங்கள் ெதாடர்ந்� பயன்ப�த்�ேவாம். தற்ேபா� கணினிக�க்கான அ�கல்
இல்லாத மாணவர்கள் பங்ேகற்பதற்�த் ேதைவயான ெதாழில்�ட்பத்ைதப் ெப�வைத உ�திெசய்வதற்காகப்
பாடசாைலச் சைபக�டன் இைணந்� நாங்கள் பணியாற்றி வ�கிேறாம்.
பாடசாைலக் காலத்ைத நிைற�ெசய்�ம் நிைலயி�ள்ள பிள்ைளக�டன் இ�ப்பவர்க�க்�, பாடசாைலக்
கல்விைய இந்த மாணவர்களால் �ர்த்திெசய்ய ���மா என்ப� �றித்த நிச்சயமற்ற நிைல இ�க்கலாம் என்பைத
நாங்கள் அறிேவாம். இதைன நாங்கள் ெதளி�ப�த்த வி�ம்�கிேறாம்: பாடசாைலக் கல்விையப்
�ர்த்திெசய்யக்��ய திற�ள்ள மாணவர் எவ�ம் இந்த இரண்� வார கால �டல் மற்�ம் COVID- 19
நிைலைமகளால் பாதிக்கப்படமாட்டார்கள். உதாரணத்�க்�, இந்தப் பாடசாைல ஆண்�ற்கான EQAO
மதிப்��கைள நான் ரத்� ெசய்தி�க்கிேறன். பாடசாைலக் கல்விையப் �ர்த்திெசய்வதற்கான ேதைவகளி�ம்
மாற்றெமான்�க்� நான் ஒப்�தல் அளித்�ள்ேளன், எனேவ ஒன்ராறிேயா இரண்டாம் தரப் பாடசாைல
எ�த்தறி�ப் பாீட்ைச (OSSLT) பாடசாைலக் கல்விையப் �ர்த்திெசய்வதற்�த் தயாராக இ�க்�ம் நிைலக்� ஒ�
தைடயாக அைமயமாட்டா�. இந்த semester (அைரயாண்�) நிைலைம எ�வாக இ�ந்தா�ம், பாடசாைலக்
கல்விக்�ப் பின்பான கல்விக்� (ெதாழில் பயிற்சி, கல்�ாி மற்�ம் பல்கைலக்கழகம் உள்ளடங்கலாக)
மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க ���ம் என்பைத உ�திப்ப�த்�வதற்காக கல்�ாிகள் மற்�ம் பல்கைலக்கழக
அைமச்� மற்�ம் ெதாழிலாளர், பயிற்சி மற்�ம் திறன் ேமம்பாட்� அைமச்� ஆகியவற்�ட�ம் நாங்கள்
ெதாடர்�ற்� உள்ேளாம்.
மாணவர்கள் வ�ப்பிற்�த் தி�ம்�ம்ேபா�, பா�காப்பான மற்�ம் ஆேராக்கியமான ஒ� கற்றல் �ழ�க்�த்
அவர்கள் தி�ம்�வைத உ�திெசய்வதற்கான �ன்ெனச்சாிக்ைககள் அைனத்ைத�ம் நாங்கள்
ேமற்ெகாள்ளேவண்�ய� �ன்ெனப்ேபாைத�ம்விட தற்ேபா� மிக�ம் �க்கியமானதாக உள்ள�.
பாடசாைலச் �ழல்கள், பிள்ைளப்பராமாிப்� ைமயங்கள் மற்�ம் பாடசாைலப் ேப�ந்�கைள ��ைமயாகச்
�த்தம் ெசய்வதற்கான நிதி வசதிைய அைனத்�ப் பாடசாைலச் சைபக�க்�ம் கல்வி அைமச்� வழங்�கிற�.
�டப்பட்��க்�ம் காலத்ைதத் ெதாடர்ந்�, மாணவர்கள், கற்பவர்கள் மற்�ம் எங்கள் கல்வியாளர்க�க்கான
ஆபத்�கைள நாங்கள் மிக�ம் �ைறப்ேபாம்.
கனடா�க்� ெவளிேயயான பயணத்தி��ந்� தி�ம்பி வ�பவர்கள், ஒன்ராறிேயாவின் ஆேராக்கியத்�க்கான
தைலைம ம�த்�வ அதிகாாி Dr. Williams இன் வ�வான பாிந்�ைரப்�க்கைளப் பின்பற்�வ� மிக�ம்
�க்கியமா�ம், நீங்க�ம் உங்கள் ��ம்பத்தவர்க�ம் தி�ம்பிவந்த�ம் உங்கைள நீங்கேள 14 நாட்க�க்�
தனிைமப்ப�த்�ங்கள். உங்க�டன் பயணம்ெசய்யாத உங்களின் ��ம்ப அங்கத்தவர்க�க்� அல்ல�
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-4உங்களின் ச�கத்தின�க்� ேநாய் பர�வைதத் த�ப்பதற்காக �ட்�ேலேய தங்கியி�த்தல் மற்�ம்
மற்றவர்க�டன் ெதாடர்ைபத் தவிர்த்தல் என்பன இதன் ெபா�ளா�ம்.
உங்க�க்ேகா அல்ல� ஒ� ��ம்ப உ�ப்பின�க்ேகா ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19) அறி�றிகள் இ�ப்பதாக
அல்ல� அந்த அறி�றிகள் உள்ள ஒ�வ�டன் நீங்கேளா அல்ல� ��ம்ப உ�ப்பினர் ஒ�வேரா ெந�ங்கிய
ெதாடர்பில் இ�ந்தி�ப்பதாக நீங்கள் நிைனத்தால், உங்கைளத் தனிைமப்ப�த்�வ�டன், ேமலதிக கவனிப்ைப
எவ்வா� ெப�வ� என்பைதத் தீர்மானிக்க உத�வதற்காக ontario.ca/coronavirus இல் தய�ெசய்� �ய
மதிப்�ட்� பாிேசாதைன ஒன்ைற�ம் ேமற்ெகாள்�ங்கள். உங்கைள�ம் உங்கள் ��ம்பத்தினைர�ம்
ஆேராக்கியமாக�ம் பா�காப்பாக�ம் ைவத்தி�ப்பதற்� உங்க�க்�த் ேதைவயான அைனத்�த் தகவல்கைள�ம்
இந்தத் தளம் உங்க�க்� வழங்�ம்.
சவாலான இந்த ேநரத்தில் ஒன்ராறிேயா மக்கள் அைனவ�ம் ெதாடர்ந்� பா�காப்பாக�ம் பத்திரமாக�ம்
இ�ப்பைத உ�திெசய்வதற்� ஒன்ராறிேயா அரசாங்கம் உ�தி�ண்�ள்ள�. விஞ்ஞான உண்ைமகள், ெபா�ச்
�காதார நி�ணர்களின் சிறந்த ஆேலாசைனகள் மற்�ம் உங்கள் பிள்ைளயின் ஆேராக்கியம் மற்�ம் பா�காப்ைப
எப்ேபா�ம் �த�ல் மனதில் நி�த்திக் ெகாண்� கல்வி அைமச்சராக ���கைள எ�ப்ேபன் என்� நான்
உங்க�க்� உ�தியளிக்கிேறன்.
எங்களின் பணி ெதாட�ம் அேதேவைளயில், உங்க�க்� நாங்கள் ெதாடர்ந்� அறிவிப்ேபாம்.
பா�காப்பாக இ�ங்கள்.
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