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அன்பான பெபற்றேறார்கறேள —
2019-2020 பள்ளி ஆண்டானது இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் அதிகாரப்பூர்வழாக முடிவமைடய இருக்கும்
இந்நிமைலயில் நான் உங்களுக்கு எழுதிக்பெகாள்வது. COVID-19 றேநாய்ப்பரவலுக்குப் பதிலளிப்பதின்
காரணழாக நாம் அமைனவரும் சவால்கமைள எதிர்பெகாண்டு வந்தறேபாதிலும், உங்கள் உறுதி ழற்றும்
ழனநிமைலமையக் கண்டு நான் ஈர்க்கப்பட்றேடன். இது எளிதானது அல்ல என்று எனக்குத் பெதரியும், ஆனால்
கடந்த பல ழாதங்களாக உங்கள் குழந்மைதகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் உங்களின் அர்ப்பணிப்பு மீண்டும்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாகவும், ஆக்கபூர்வழாகவும், விதிவிலக்கின்றி ஊக்கழளிப்பதாகவும் இருந்தது.
நாங்கள் உங்கள் குழந்மைதகளின் நல்வாழ்மைவப் பாதுகாப்பறேதாடு, கற்றலின் பெதாடர்ச்சிமையயும்
றேபணிக்காப்றேபாம். இமைத உண்மைழயாக்குவதற்கு, பெபற்றேறார் ழற்றும் பாதுகாவலர்களாக உங்கள் பங்கு
முக்கியழானது.
அடுத்த பள்ளி ஆண்டுக்கான பெதாடக்கழானது 10 ழாதங்களுக்கு முன்பு இருந்தமைதப் றேபாலறேவ
றேதான்றறேவா உணரறேவா முடியாது என்பது எங்களுக்குத் பெதரியும்.
பள்ளிகமைள பாதுகாப்றேபாடு மீண்டும் திறப்பதற்கான நம் அரசாங்கத்தின் திட்டத்மைத இன்று முன்னதாக
அறிவித்றேதன். COVID-19 றேநாய்ப்பரவலின்றேபாது நம் பெசயலின் அடிப்பமைடயில் ஒன்டாரிறேயா ஒரு
றேநர்ழமைறயான பெதளிவான நிமைலயில் உள்ளது. அறேத றேநரத்தில், கல்வி அமைழப்பானது பெசப்டம்பர்
ழாதம் வரவிருக்கும் அமைனத்து சூழ்நிமைலகளுக்கும் பாதுகாப்றேபாடுத் தயாராக இருக்கிறதா என்பமைத
உறுதிப்படுத்துவறேத எனது றேநாக்கழாகும். இமைதக் கருத்தில் பெகாண்டு, மூன்று சூழ்நிமைலகமைளத்
திட்டமிடுவதற்க்கு அமைனத்து பள்ளி வாரியங்களுக்கும் நான் அறிவுறுத்தியுள்றேளன்:




உடல்நலம் ழற்றும் பாதுகாப்புத் றேதமைவகளுடன் கூடிய முமைறயான ழற்றும் வழக்கழான
வகுப்பமைற வழிமுமைறகளுக்குத் திரும்புதல்
றேநரடியான, ஒத்திமைசவான ஆன்மைலன் வழிமுமைறயின் பயன்பாடு ஆகியவற்மைற உள்ளடக்கிய
பெதாமைலதூரக் கற்றலின் பெதாடர்ச்சி, ழற்றும்;
ஒரு தழுவல் விநிறேயாக ழாதிரி, இது ழாணவர்கமைளக் கலப்பு பெழய்நிகர் கற்றலுடன்
வகுப்பமைறக்கு வரவமைழக்க உதவுகிறது, இதில் உடல்நலம் ழற்றும் பாதுகாப்பு
றேதமைவகளுடன் ஒரு வகுப்பமைறக்கு 15 ழாணவர்களுக்கு மிகாழல் இருக்க பெசய்கிறது.

பெபாது சுகாதார நிமைலமைழ பெதாடர்ந்து றேழம்பட்டு, அவ்வாறு பெசய்வது பாதுகாப்பானது என்ற நிமைலமைய
அமைடந்தப் பின் பள்ளி வாரியங்கள் ஒரு வழக்கழான வகுப்பமைற அனுபவத்மைதப் பெபற முடியும் என்று
நாங்கள் நம்புகிறேறாம். உள்ளூர் ழற்றும் பிராந்திய சுகாதார அதிகாரிகள் - கல்வி அமைழச்சகத்துடன்
இமைணந்து ழருத்துவ நிபுணர்களின் அட்டவமைணமைய நிறுவினர் - இது உங்கள் சமூகங்களுக்குள்,
அடிப்பமைடயில் உள்ள யதார்த்தங்கள் சிறப்பாக பிரதிபலிக்கப்படுவமைத உறுதிபெசய்து முன்றேனாக்கி
பெசல்லும் பாமைதமைய வடிவமைழக்க உதவும்.
அமைழச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்பமைடயில் பள்ளி வாரியங்கள் தங்கள் திட்டங்கமைள உருவாக்கும்
அறேத சழயத்தில், இந்த வழிகாட்டுதல்கமைள வாரியங்களுக்கு வழங்குவதில் நாங்கள் பயன்படுத்திய சில
அடிப்பமைடக் பெகாள்மைககமைள பெவளிப்படுத்த விரும்புகிறேறன்.
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-2முதலில், ெபற்மேறொர்களொகிய நீங்கள் ெகொண்டிருக்க மேவண்டிய அந்தத் மேதர்மைவ நொங்கள் அங்கீகரிக்க
மேவண்டும். நீங்கறேள இமைத எனக்குத் பெதளிவுபடுத்தினீர்கள், றேழலும் அந்தத் றேதர்மைவ நீங்கள் பெபறுவமைத
நாங்கள் உறுதிபெசய்கிறேறாம். ஒருவர் றேநரடியாக வகுப்பிற்கு வந்து பங்றேகற்பது என்பது
தன்னார்வழானது. நாங்கள் றேலர்ன் அட் றேஹாம் திட்டத்மைத வலுப்படுத்தி, நிமைறய குடும்பங்களுக்குத்
பெதாழில்நுட்பத்திற்கான அதிக அணுகுதமைல வழங்குவறேதாடு, உங்கள் குழந்மைதக்கு பெதளிவாக
பயனளிக்கும் வமைகயில் முமைறப்படுத்தப்பட்ட ஒத்திமைசவான றேநரடி கற்றலுக்கு வழிவகுக்கிறேறாம்.
நழது அரசாங்கம் பெதாடர்ந்து பெபற்றேறார்களுக்கு பக்கபலழாக நின்று இந்த பயனுள்ள அனுபவத்மைத
வலியுறுத்தும்.
இரண்டாவதாக, இந்தத் திட்டம் உங்கள் குழந்மைத, ஊழியர்கள் ழற்றும் உங்கள் குடும்பங்களின்
ஆமேரொக்கியம் ழற்றும் பொதுகொப்மைப முன்னுரிமைழயொகக் ெகொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. அதனால்தான்,
பள்ளிகள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா என்பமைத உறுதி பெசய்வதற்காக, பெசப்டம்பர் ழாதத்தில் கூடுதல்
பாதுகாவமைலச் சார்ந்த பணியாளர்கமைள நியமித்து, சுத்தம் பெசய்தல், சுத்தம் பெசய்யும் பெநறிமுமைறகள்
ழற்றும் நிதி உதவி ஆகியவற்றிற்கான புதிய நிதிமைய அரசாங்கம் அறிவித்தது. இறேத காரணத்தினால்தான்
எங்கள் திட்டம் சுகாதாரத் தமைலமைழ ழருத்துவ அதிகாரி, COVID-19-இன் தமைலமைழ இடத்தில் உள்ள
சுகாதார வல்லுநர்கள், றேநாய்வாய்ப்பட்ட குழந்மைதகளுக்கான ழருத்துவழமைனயின் ழருத்துவ
வல்லுநர்கள், கல்வித்துமைற பங்காளிகள், முன்னணித் பெதாழிலாளர்கள், பெபற்றேறார்கள் ழற்றும்
ழாணவர்கள் ஆகிறேயார்களுடன் நடந்த விரிவான ஆறேலாசமைனமையத் பெதாடர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது.
மூன்றாவதாக, ழாணவர்களின் ழன ஆறேராக்கியத்மைத ஆதரிப்பதற்காக நழது அரசாங்கம் பெபரிய அளவில்
முதலீடு பெசய்கிறது. ழாணவர்களின் ழன ஆறேராக்கியம் ழற்றும் நல்வாழ்வில் COVID-19 இன் தாக்கத்மைத
பள்ளி வாரியங்கள் முன்கூட்டிறேய ஆதரிப்பமைத உறுதிப்படுத்துவதற்காக வரவிருக்கும் பள்ளி ஆண்டுக்கு
ழட்டும் புதிதொக 10 மில்லியன் டொலமைர கூடுதல் நிதியொக முதலீடு ெசய்கிமேறொம். இந்த ஆண்டு,
ழாணவர்களின் நல்வாழ்வுக்கு ஆதரவாக நழது அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட 50 மில்லியன் டாலர்கமைள
முதலீடு பெசய்துள்ளதால், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ழனநல நிபுணர்கள் ழாணவர்களுக்கு முன்பு அல்லாத
வமைகயில் றேநரடி அணுகமைல அளிப்பார்கள். COVID-19 க்கு பதிலளிப்பதற்கு றேழம்பட்ட ழனநல ஆதரவு
றேதமைவ என்பதில் ழருத்துவ வல்லுநர்கள் பெதளிவாக உள்ளனர். இந்த நிதியுதவி கூடுதல் ழனநல
ஊழியர்கமைள றேவமைலக்கு அழர்த்தி, இந்த கஷ்டகாலத்தில் ழாணவர்கமைள ஆதரிக்கவும், காத்திருப்பு
றேநரங்கமைள குமைறக்கவும் ழற்றும் முக்கியழான றேசமைவகளுக்கான அணுகமைல றேழம்படுத்தவும் பள்ளி
வாரியங்களால் பயன்படுத்தலாம், இமைவ அமைனத்தும் ழாணவர்களுக்கு றேதமைவப்படும் என்பமைத நாம்
அறிறேவாம்.
பள்ளி ழறுபெதாடக்கத் திட்டம்சிறப்பு கல்வித் றேதமைவகமைளக் பெகாண்ட ழாணவர்களுக்கான ஆதரமைவயும்
முன்னுரிமைழ பெசய்கிறது, இதில்மிக முக்கியழான அளவிலான றேதமைவகமைளக் பெகாண்ட
ழாணவர்களுக்கான முழுறேநர வகுப்பமைற பயிற்சிக்காக வாரியங்கள் திட்டமிடும் அறிவுத்தல்களுடன்,
தனிநபர் கல்வித் திட்டங்கள் (IEP கள்) ழற்றும் அமைடயாளம் காணல், றேவமைலவாய்ப்பு ழற்றும்
ழறுஆய்வுக் குழுக்கள் (IPRC கள்) பின்பற்ற றேவண்டிய றேதமைவகள், பள்ளிக்கு ஒரு சுமுகழான
ழாற்றத்திற்கான முன்கூட்டிறேய திட்டமிடல் ஆகியமைவ அடங்கும். குழந்மைதகள் சிகிச்மைச மைழயங்கள்
உள்ளிட்ட உள்ளூர் கூட்டாளர்களுடன் இமைணந்து பணியாற்றும்படி வாரியங்கமைளயும் நாங்கள்
றேகட்டுக்பெகாள்கிறேறாம், இதன் மூலம் ழாணவர்கள் பெவற்றிபெபறத் றேதமைவயான ஆதரமைவ அணுக
முடியும்.
நான்காவதாக, குடும்பங்கள் சவாலுக்கு உயர்ந்தறேதாடு விமைரவாக றேலர்ன் அட் றேஹாம் நிகழ்மைவ
தழுவினார்கள் என்பமைத நாங்கள் கண்டுக்பெகாண்றேடாம். இந்த திட்டம் புதிய ஆன்மைலன் பாட
உள்ளடக்கம் ழற்றும் டிஜிட்டல் கருவிகமைளயும், றேழலும் வரும் கல்வி ஆண்டில் ழாணவர்களுக்கு
பெதாடர்ச்சியான கற்றமைல ஆதரிக்க கல்வியாளர்களுக்கு பிற ஆதாரங்கமைளயும் வழங்கும். எல்லா
ழாணவர்களுக்கும் பெதாழில்நுட்பத்திற்கான அதிக அணுகல் இருப்பதற்கும், எல்லா பள்ளிகளுக்கும்
இமைணய அணுகல் இருப்பதற்கும் நாம் அதிகம் பெசய்ய றேவண்டும் என்பமைதயும் நாங்கள் அறிறேவாம்.
இந்த வொரம், சொதனங்கமைள வொங்குவதற்கும் டிஜிட்டல் யுகத்மைதத் தழுவுவதற்கும் பள்ளி வொரியங்களுக்கு
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-3உதவ 15 மில்லியன் டொலமைர அறிவித்துள்றேளன். இந்த புதிய நிதி 35,000 கணினி வகுப்பமைறகமைள
நிறுவுவதற்கும், வரவிருக்கும் கல்வி ஆண்டில் ழாணவர்கள் பெவற்றி பெபறுவதற்கான கருவிகள்
இருப்பமைத உறுதி பெசய்வதற்கும் வழிநடத்தும்.
ஐந்தாவதாக, முன்பெனப்றேபாமைதயும் விட அரசாங்கம் கல்விக்காக அதிக பெசலவு பெசய்வதாக இன்று நான்
அறிவித்றேதன். இந்த ஆண்டு, ழாணவர் றேதமைவகளுக்கான ழானியங்கள் 736 மில்லியன் டாலராக
அதிகரித்துள்ளது. ழனநலம், சிறப்புக் கல்வி, பெதாழில்நுட்பம் ழற்றும் ஒட்டுபெழாத்தழாக உச்ச
அளவுகளில் முதலீடு பெசய்கிறேறாம் - ஒவ்ெவொரு பள்ளி வொரியமும் நிதி அதிகரிப்பொல் பயனமைடயும் எதிர்வரும் ஆண்டிற்குகாக நாங்கள் தயாராகி வருகிறேறாம்.
ஒன்டாரிறேயாவின் ழாணவர்களுக்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டில் - அவர்களின் உடல்நலம் ழற்றும்
பாதுகாப்பில் - அவர்களின் கற்றல் பயணத்தில் அவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதில் - ழற்றும் எதிர்காலத்தில்
பெவற்றிபெபற அவர்கமைள அமைழப்பதில் - நாங்கள் ஒருறேபாதும் தளர ழாட்றேடாம்.
எங்கள் பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு ழற்றும் ழாணவர்களின் பெவற்றிக்காக உங்கள் ஆதரவு, றேயாசமைனகள்
ழற்றும் அர்ப்பணிப்மைப வழங்கிய ஒன்டாரிறேயா பெபற்றேறார், கல்வி ஊழியர்கள் ழற்றும் சமூகங்களுக்கு
நன்றி.
இனிய றேகாமைடக் காலழாகட்டும்,

ழாண்புமிகு ஸ்டீபன் லீச்
கல்வி அமைழச்சர்

