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அன்பான பபற்ற ாறர, 

நீங்களும், உங்கள் பிள்மைகள் ைற்றும் உங்கள் குடும்பத்தினர் அமனவரும் முன்பபாருறபாதும் 

இருந்திராத இந்தக் காலத்தில் பாதுகாப்பாகவும், ஆறராக்கியைாகவும் இருக்கி ீர்கள் என நான் 

ைனைார நம்புகிற ன்.  

கடந்த சில வாரங்கைாக, பதாமலதூரக் கற் லுக்கு உங்கமை ைாற் ிக்பகாள்ை நீங்களும் 

உங்கள் பிள்மைகளும் காட்டிய ஆர்வமும் ஒத்துமைப்பும் எங்கைின் அரசாங்கத்மத ைிகவும் 

ஈர்த்துள்ைது. கு ிப்பாக றகாவிட்-19 உங்கள் வாழ்விலும், வாழ்வாதாரத்திலும் ஏற்படுத்தியுள்ை 

தீவிரைான தாக்கத்தில் இது அத்தமன சுலபைானதல்ல என்பமத நாங்கள் அ ிறவாம். எைது 

ைாணவர்கமைக் கற் ல் பயணத்தில் பதாடர்ந்து ஈடுபடுத்தும் தி ன் ைிகவும் 

கு ிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கி து. 

ஒன்ரா ிறயாவின் கல்வி அமைச்சராக, COVID-19இன் தாக்கங்கள் புதிய முன்றனற் ங்கள் 

ைற்றும் கு ிப்பாக பிள்மைப்பராைாிப்பு, பதாடக்கக்கல்வி திட்டங்கள் ைற்றும் நடப்பு 

பாடசாமல ஆண்டின் நிமல கு ித்து உங்களுக்குத் பதாியப்படுத்துவதற்கு நான் 

கடமைப்பட்டுள்றைன். இந்த கடினைான காலகட்டத்தில் எங்கைின் அரசாங்கம் உங்களுக்கும் 

உங்கள் பிள்மைகளுக்கும் பதாடர்ந்து ஆதரவைிக்கும். 

பிள்மைகள் ைற்றும் ைாணவர்கள், அவர்கமை வைர்ப்பவர்கள் ைற்றும் ஆதாிப்பவர்கைின் 

பாதுகாப்பு ைற்றும் நல்வாழ்றவ எங்கைின் அரசின் முன்னுாிமை ஆகும். ைீண்டும் பள்ைிக்கூட 

வகுப்பம  மும யில் கற்றுக்பகாள்ை ைாணவர்கமை வரறவற்பதற்கான எந்தபவாரு 

பதாிமவயும் கருத்தில்பகாள்வது பற் ிய எங்கைின் முடிவுகள், பாதுகாப்பு, நிமலத்தன்மை 

ைற்றும் பபாதுச் சுகாதார அதிகாாிகைின் வைிகாட்டுதலின் அடிப்பமடயிறலறய இருக்கும். ஒரு 

வகுப்பம க்குள் ைீண்டும் நுமைவதற்கு முன்பு ைாணவர்கைின் ஆறராக்கியம் ைற்றும் 

பாதுகாப்மபப் றபணுவதற்கான சகல நடவடிக்மககளும்ம் எடுக்கப்படுவமத 

உறுதிபசய்வதற்கான நிமலப்பாட்டில் நாங்கள் பதைிவாகவும் உறுதியுடனும் இருக்கிற ாம். 

அந்தக் பகாள்மகமய ைனதில்பகாண்டு, கும ந்தபட்சம் றை 31, 2020வமர ைாகாணத்தில் 

உள்ை அமனத்து பபாதுப் பாடசாமலகளும் மூடப்பட றவண்டும் என எங்கைின் அரசு 

உத்தரவிட்டுள்ைது.    
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ஒன்ரா ிறயாவின் தமலமைச் சுகாதார அலுவலர் ைற்றும் றகாவிட்-19 நிபுணர் ஆறலாசமன 

கட்டமைக் குழு இந்த முடிமவ எங்களுக்கு அ ிவுறுத்தியது. பபாதுச் சுகாதார வல்லுநர்கள்  

சைீபத்தில் முன்மவத்த ைாதிாிகள் நாங்கள் முன்றன ி வருவமதக் காண்பித்தாலும், றகாவிட்-19  

எதிரான இந்தப் றபாராட்டத்தில் ைாணவர்கள் பாதுகாப்பாகவும் நம்பிக்மகயுடனும் தங்கள் 

வகுப்பம களுக்கு திரும்பமுடியும் என்  நிமலயில் இப்றபாது நாங்கள் இல்மல. 

இந்தச் பசய்தி உங்கைில் பலருக்கு விரக்திமய உண்டாக்கக்கூடும் என்பமத நான் அ ிறவன். 

ஒன்ரா ிறயாப் பபற்ற ாாின் பாிவும் அர்ப்பணிப்பும் உறுதியானது. றநரடியான கற் ல் 

இமடநிறுத்தப்படுவமத ைார்ச் 12ஆம் திகதி நாங்கள் அ ிவித்ததிலிருந்து, தங்கள் 

பிள்மைகைின் கற் மல பதாடர்ந்து எவ்வாறு அவர்கள் ஊக்குவித்து வருகி ார்கள் ைற்றும் 

எவ்வாறு தங்கைால் முடிந்தமதச் பசய்கி ார்கள் என்பமதப் பற் ி ைாகாணத்தில் உள்ை 

பபற்ற ாாிடைிருந்து பதாடர்ந்து நாங்கள் அ ிந்து வருகிற ாம். இந்த உலகைாவிய தீவிர 

றநாய்ப்பரவலுக்குப் பிள்மைகள் தனித்துவைான எதிர்விமனகமைக் காட்டும்றவமையில், 

பபற்ற ார்களும் குடும்பத்தவர்களும் வியக்கத்தக்க வமகயில் அவர்களுக்கு ஒத்தாமசயாக 

இருந்துவருகின் னர். 

பாடசாமலகமை மூடத்பதாடங்கியதிலிருந்து, பதாடர்ந்து கற்றுக்பகாள்வதற்கான எங்கள் 

திட்டம் கணிசைான அைவில் பவற் ிகரைாக ைா ிவருகி து. ைிகச் சைீபத்தில், ைாகாணத்தில் 

ஆசிாியாின் வைிநடத்தலிலான கற் மல ைீண்டும் அ ிமுகப்படுத்தியுள்றைாம். றைலும் 

ைாணவர்கள் தங்கள் கல்விமயத் பதாடர, அவர்களுக்குப் பாடங்களும் அதற்கான வைங்களும் 

வைங்கப்பட்டு வருகின் ன. 

இந்தத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, உங்கள் பிள்மையின் ஆசிாியரால் வைங்கப்பட்ட கற் ல் 

பபாருட்கள் ைற்றும் பாடங்கைின் அடிப்பமடயில், கு ிப்பிட்ட வாரத்தில் ைாணவர்கைின் 

கற் ல்றநரம் எவ்வைவாக இருக்கறவண்டும் என்பதற்கான எதிர்பார்ப்புகமை நாங்கள் 

றகாடிட்டுக் காட்டியுள்றைாம். தற்றபாமதய றநாயப்பரவலால், ைாணவர் எவரும் தங்கள் 

கல்விமயப் பூர்த்திபசய்வதில் பாதிப்பமடய ைாட்டார்கள் என்பமத நான் வலியுறுத்த 

விரும்புகிற ன்.  

கற்பித்தலின் கும ந்தபட்சப் பாிந்துமரக்கப்பட்ட தரநிமலயாக பின்வருவனவற்ம  எங்கைின் 

அரசு வகுத்துள்ைது:    

• ைைமலயர் வகுப்பு முதல் 3ஆம் வகுப்பு வமர: கணிதம் ைற்றும் எழுத்த ிவில் 

கவனம்பசலுத்தும் வமகயில், ைாணவர் ஒருவருக்கு ஒரு வாரத்திற்கு ஐந்து  ைணி றநர றவமல. 

• 4 முதல் 6ஆம் வகுப்பு வமர: எழுத்த ிவு, கணிதம், விஞ்ஞானம் ைற்றும் சமூக 

அ ிவியலில் கவனம்பசலுத்தும் வமகயில், வாரத்திற்கு ஐந்து ைணிறநரம்.  

• 7 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வமர: எழுத்த ிவு, கணிதம், விஞ்ஞானம் ைற்றும் சமூக 

அ ிவியலில் கவனம்பசலுத்தும் வமகயில், வாரத்திற்கு பத்து ைணிறநரம் ைற்றும்,  
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• 9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வமர: பசைஸ்டர் ைாணவர்களுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு 

பாடத்திற்கு மூன்று ைணி றநரம், ைற்றும் பசைஸ்டர் அல்லாத ைாணவர்களுக்கு ஒரு பாடத்திற்கு 

வாரத்திற்கு 1.5 ைணிறநர பாடம். இமவ credit றசர்ப்பு ைற்றும் வகுப்மபப் பூர்த்திபசய்தல் 
என்பவற் ில் கவனம்பசலுத்தும் வமகயில் இருக்கும். 

இந்தக் காலகட்டத்தில் கற் ல் அனுபவத்தில் கட்டாயைாக றவறுபாடுகள் இருக்கப்றபாகின் ன 

என்பது புாிந்துக்பகாள்ைத்தக்கது என் ாலும், அமனத்து ைாணவர்களும் அவர்கைது 

ஆசிாியர்கள் ைற்றும் பி  கல்விப் பணியாைர்கைால் பதாடர்ந்து ஆதாிக்கப்படுவதுடன் 

அவர்களுடன் பதாடர்பிலும் இருப்பார்கள் என்பது என்னுமடய எதிர்பார்ப்பு ஆகும். இந்த 

அசாதாரண சூழ்நிமலயில், ைாணவர்கள் சி ந்து விைங்குவதற்கும், அவர்கைின் அமடவுகமை 

அமடவதற்குைான வாய்ப்புக்கள் அமனத்மதயும் அவர்கள் பபறுவமத உறுதிபசய்யும், 

பபாறுப்மப ஏற்றுக்பகாண்ட கல்வியாைர்களுக்கு நாங்கள் நன் ி பதாிவிக்க விரும்புகிற ாம். 

உங்களுக்கு வைங்கப்பட்ட றவமலயின் அைவு கு ித்து உங்களுக்கு ஏறதனும் றகள்விகள் 

இருந்தால், அல்லது றைம்பட்ட பதாடர்பின் றதமவ இருந்தால், பாடசாமல அதிபர் அல்லது 

பாடசாமலச் சமபமய அணுக நீங்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகி ீர்கள். இந்தத் பதாற்றுப்பரவல் 

காலத்தில் எங்கள் ைாணவர்கள் தரைான கற்கும் அனுபவத்மதப் பபறுவமத உறுதிபசய்ய 

எங்கைால் முடிந்த அமனத்மதயும் பசய்ய விரும்புகிற ாம். 

உங்கள் பிள்மைகள் கற்கும் றநரத்மத அதிகாிக்க, ைீதமுள்ை பதாைில்மும ச் பசயல்பாடு (PA) 
ைற்றும் பாீட்மசகளுக்கான நாட்கமை கற்பிக்கும்  றநரைாக ைாற்றுகிற ாம். இந்தப் பாடசாமல 

ஆண்டில் உங்கள் பிள்மைகள் முடியுைான அைவு அதிக எண்ணிக்மகயிலான நாட்கமை 

படிப்பில் ஈடுபடுத்திக் கற்றுக்பகாள்வமத இது உறுதிபசய்யும். முன்பு எப்றபாமதயும்விட 

ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்கள் என் ால்கூட, ஒவ்பவாரு கற்பித்தல் றநரமும் இப்றபாது  

ைிகவும் முக்கியைானது.   

பாடசாமல மூடப்பட்ட காலத்தில் கற்பித்தல் றநரத்மத வைங்குவதற்கு நாங்கள் முயற்சி 

பசய்மகயில், பதாைில்நுட்பத்தால் அமனவரும் இமணந்திருக்கும் இந்த டிஜிட்டல்-

காலத்தில்கூட, சில ைாணவர்களுக்கு வீட்டில் இருந்து Learn at Homeஐ அணுக இமணயம் 

அல்லது அதற்கான பதாைில்நுட்ப வசதி இல்மல என்பது பல குடும்பங்கள் சந்திக்கும் 

சவால்கைில் ஒன் ாகும்.     

றகாவிட்-19 பரவலின் றபாது ைாணவர்கள் ைற்றும் குடும்பங்கைின் கல்வித் றதமவகமைப் 

பூர்த்தி பசய்ய ஒன்ரா ிறயா அரசு, Rogers Communications ைற்றும் அப்பிள் நிறுவனங்களுடன் 

இமணந்து பசயல்படுகி து என்பமத உங்களுக்குத் பதாிவிப்பதில் நான் ைகிழ்ச்சி 

அமடகிற ன். இன்றுவமர, ைாணவர் றதமவகளுக்காக ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்ட ைானியங்கள்  

https://www.ontario.ca/page/learn-at-home
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ஊடாக ைாகாண அரசால் வைங்கப்பட்ட 75 டாலர் ைில்லியனுக்கும் அதிகைான பதாமகயில் 

முன்பபாருத்தப்பட்ட இலவச Rogers LTE wireless data உடன் 21,000க்கும் றைற்பட்ட iPad 
சாதனங்கள் பாடசாமலச் சமபகைால் வாங்கப்பட்டு றதமவப்படும் குடும்பங்களுக்கு 

விநிறயாகிக்கப்பட்டிருக்கின் ன. றைலும், அப்பிள் நிறுவனம் பிபரஞ்சு ைற்றும் ஆங்கிலத்தில் 

வீட்டிலிருந்து கற் ல் ைற்றும் றவமல பசய்வமத ஆதாிப்பதற்கான ஆதாரங்கைின் பதாகுப்மப 

ஆசிாியர்கள், பபற்ற ார்கள் ைற்றும் ைாணவர்களுக்கு வைங்கித் பதாடர்ந்து ஆதரவைித்து 

வருகி து. இந்த காலகட்டத்தில் றதமவயிருந்த ைாணவர்களுக்கு 200,000க்கும் றைற்பட்ட 

கணினிகள் ைற்றும் tablets பாடசாமலச் சமபகைால் இதுவமர வைங்கப்பட்டுள்ைன, 
அவற்றுடன்  இந்த 21,000 சாதனங்கள் றைலதிகைாக வைங்கப்பட்டுள்ைன. 

Rogers ஒன்ரா ிறயாப் பாடசாமலச் சமபகளுடன் இமணந்து ைானியம் பசலுத்தும் 

வாடமகதாரர்களுக்கும், ஒன்ரா ிறயா முழுவதிலும் உள்ை அரச குடியிருப்புப் 

பங்குதாரர்களுக்கும் அதன் "Connected for Success" மூலமும் கனடா அரசாங்கத்தின் 
"Connecting Families (குடும்பங்கமை இமணத்தல்) முன்முயற்சி” மூலமும் அதிறவக, கும ந்த 

கட்டண இமணயத்மத வைங்குவதற்காகப் பணியாற் ி வருகி து.  

பாடசாமலச் சமபகளுக்கும் Rogers Communications ைற்றும் அப்பிள் றபான்  பதாைில்நுட்ப 
நிறுவனங்களுக்கும் இமடயில் உள்ை இமதப் றபான்  கூட்டாண்மைகள், ஒன்ரா ிறயாவின் 

அர்ப்பணிப்மப உண்மையிறலறய சுட்டிக்காட்டுகின் ன .  

நடப்புப் பாடசாமல ஆண்டில் ைாணவர்கைின் றதமவகமைப் பூர்த்திபசய்வதில் நாங்கள் 

உறுதியாக இருக்கும் அறத றநரத்தில், எங்கைின் அரசாங்கம் ஏற்கனறவ 2020-2021 பாடசாமல 

ஆண்டுக்கான திட்டங்கமையும் பதாடங்கியுள்ைது. இந்தப் பாடசாமல ஆண்டு நிச்சயைாக 

நாங்கள் முன்பு பார்த்த எமதயும் றபாலல்லாைல் இருந்தறபாதிலும், பசப்பரம்பர் ைாதத்தில் 

பாடசாமலகள் தி க்கும்றபாது, ைீண்டும் இமதப் றபாலத் றதாற் ைைிக்கறவா உணரப்படறவா 

கூடாது என்பதற்கு எங்கமை நாங்கள் தயார்படுத்திக் பகாள்ை றவண்டும். 

எங்கள் வைிகாட்டும் பகாள்மகயின்படி உங்கள் பிள்மைகைின் பாதுகாப்பு ைற்றும் 

நல்வாழ்மவக் கருத்தில்பகாண்டு, ைாணவர்கள் ைற்றும் சிறுபிள்மைகள் ைீண்டும் அவர்கைின் 

வகுப்புக்குத் திரும்பத் தயாராகும்றபாது, அவர்கமை வரறவற்க முதல், பாடசாமலகள், 

பிள்மைப் பராைாிப்பு மையங்கள் ைற்றும் பாடசாமலப் றபருந்துகள் ஆகியமவ முழுமையாகச் 

சுத்தம்பசய்யப்படும் என நான் உங்களுக்கு உறுதிகூறுகிற ன். இந்த நீண்டகால மூடலுக்குப் 

பின்னர் ைிகக் கும ந்த அைவிமலறய பதாடுமகக்கான ஆபத்து இருக்கும் என்  றபாதிலும், 

ைாணவர்கள் அமனவரும் பாதுகாப்பாகவும் நம்பிக்மகயுடனும் ைீண்டும் பாடசாமலக்குத் 

திரும்பறவண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிற ாம். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fabout.rogers.com%2Fgiving-back%2Fconnected-for-success%2F&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=%2BEqRJFWxHYUxrozKyRdFdurPaWiui8rfO7qth0YxSvI%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F111.nsf%2Feng%2Fhome&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=XVT4%2F6N3lk7mBTae21ZjI49s%2FAZLp7TU2aMRZCC381s%3D&amp;reserved=0
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கற்பித்தலின் அடிப்பமடயில், விாிவாக்கப்பட்ட றகாமடகாலக் கற் ல் திட்டத்திற்கான எங்கள் 

முன்பைாைியப்பட்ட திட்டத்மத நாங்கள் பவைியிடுறவாம், ைாணவர்கள் விரும்பும் பட்சத்தில்,  

றகாமடகாலத்தில் அவர்கைின் கற் மலத் பதாடர்வதற்கு இது உதவும். 100,000க்கும் 

றைற்பட்ட ைாணவர்கள் பபாதுவாக றகாமடகாலக் கற் லில் பங்றகற்கும்றபாது, இந்தப் 

பாடசாமல ஆண்டு மும யாக முடிந்தபின்னர், இன்னும் பல ைாணவர்கள் தங்கைின் ஆசிாியர் 

வைிநடத்தலிலான கற் மலத் பதாடர விரும்பலாபைன்பமத நாங்கள் அ ிறவாம். 

விாிவாக்கப்பட்ட றகாமடகாலக் கற் லுக்கான இந்த முன்பைாைியப்பட்ட திட்டம், credit ைீட்பு, 

பாடபந ிகமை றைம்படுத்துவதற்கான புதிய பதாிவு ைற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

ைாணவர்களுக்கான  கற் ல் இமடபவைிகமை நிரப்பும் திட்டங்கள் ைற்றும் ஆதரவுகள் 

ஆகியவற் ில் கவனம்பசலுத்தும். 

றகாவிட்-19 பரவலால் பிள்மைகளுக்குச் சங்கடைான றநரங்கள் ஏற்பட்டுள்ைன என்பமத 

எங்கள் அரசு புாிந்துபகாள்கி து. துயரத்தின் உடனடி அ ிகு ிகள் இருக்காவிட்டாலும்கூட,  

அமனத்து ைாணவர்கைின் உணர்வுாீதியான ைற்றும் ைனநலத் றதமவகைில் நாங்கள் 

பதாடர்ந்து கவனம்பசலுத்த றவண்டும். 

அதற்காக, ைனநல ஆறலாசகர்கள் ைற்றும் பதாைில்மும  ஊைியர்கள் றதமவக்றகற்ப 

ைாணவர்களுடன் பத்திரைான ைற்றும் பாதுகாப்பான உமரயாடலில் உடனடியாக ஈடுபடுவமத 

உறுதிபசய்யுைாறு பாடசாமலச் சமபகளுக்கு எங்கள் அரசு அ ிவுறுத்தியுள்ைது. ைனநலப் 

பிரச்சமனகள் அல்லது துயரங்கமை எதிர்பகாள்ளும் பிள்மைகளுக்கு உடனடியாகத் 

றதமவப்படும் ஆதரமவ வைங்கும் பல நிறுவனங்கள் உள்ைன என்பமத நீங்கள் அ ிந்திருக்க 

றவண்டுபைன நாங்கள் விரும்புகிற ாம்.  எடுத்துக்காட்டாக, ைாகாணம் முழுவதும் Kids Help 

Phone (சிறுவர்கள் உதவி பதாமலறபசி) 24/7 ஆறலாசமன ைற்றும் பாிந்துமரப்புச் 

றசமவகமை வைங்குகி து. இந்த இலவச றசமவமயப் பயன்படுத்த, 1-800-668-6868 

இலக்கத்மதப் பிள்மைகள் அமைக்கலாம் அல்லது 686868க்கு CONNECT என பசய்தி 

அனுப்பலாம். 

பிள்மைப்பராைாிப்பு மையங்கள் ைற்றும் EarlyON பிள்மை ைற்றும் குடும்பத் திட்டங்கள் 
அமனத்தும் றை 6, 2020வமர பதாடர்ந்து மூடப்பட்டு இருக்கும். ைீண்டும் தி ப்பது கு ித்து 

நாங்கள் முடிவுகமை எடுக்கும்றபாது உங்கள் பிள்மைகைின் ஆறராக்கியமும் பாதுகாப்பும் ைிக 

முக்கியைாக இருக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு உறுதியைிக்கிற ன். றைலும் ஒன்ரா ிறயாவின் 

பரவல் கு ித்த பதிலைிப்பு ைற்றும் ைீட்சித் திட்டத்துக்கு நாங்கள் ஆதரவைிக்கிற ாம். 

இந்தப் புதிய சூழ்நிமலகளுக்கு ஏற் வாறு தங்கமை ைாற் ிக்பகாண்டு, பதாடர்ந்து 

ைாணவர்களுக்கு கற்பித்தல் ைற்றும் றதமவயான ஆதரவுகமை தங்கைால் முடிந்த அைவில்  

https://kidshelpphone.ca/
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சி ந்த மும யில் வைங்கிவரும் ஆசிாியர்களுக்கும், கல்வியாைர்களுக்கும் என்னுமடய 

பாராட்டுக்கமைத் பதாிவித்துக்பகாள்ை நான் விரும்புகிற ன். எங்கள் பிள்மைப் பராைாிப்பு 

ைற்றும் கல்வி மும கைில் "புதிய இயல்பு" எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு எங்கைால் உத்தரவாதம் 

அைிக்கமுடியாது என் ாலும், இது எங்கைின் பிள்மைகள் ைற்றும் ைாணவர்கைின் 

ஆறராக்கியம், பாதுகாப்பு ைற்றும் நல்வாழ்மவ றைம்படுத்துகி தா என்  றகள்விக்கு "ஆம்" 

என்று பதிலைிக்காத எந்த முடிவும் எடுக்கப்படைாட்டாது  என்பதற்கு நான் உங்களுக்கு 

உத்தரவாதம் அைிக்கிற ன். 

இதமனவிட எைிமையான றவறு எந்தக் றகள்விறயா– பதிறலா –  முக்கியைல்ல.  

பாதுகாப்புடன் இருங்கள்,  

ைதிப்பிற்குாிய ஸ்டீஃபன் லீச்சா 

கல்வி அமைச்சர் 
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