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ஒக்ர ோபர் 2018
போலர் வகுப்பு (Kindergarten) முதல் மூன்றோம் வகுப்பு வர யோன மோணவர்களின்
அன்போன பபற்ரறோர /போதுகோவலர ,
மோணவர்கள் அரனவரும் சுய ரமலோண்ரமரயக் கற்றுக்பகோள்ளக்கூடிய

வரகயிலோன, மிகச் சிறந்த சூழல்கரள வழங்குவதற்கு பீல் வட்டோ க் கல்விச்
சரபயில் நோங்கள் உறுதிபூண்டுள்ரளோம். இதரனச் பசய்வதற்கு மோணவர்களினதும்
அவர்களின் குடும்பத்தவர்களினதும் ரதரவகரள நோங்கள் நன்கு விளங்கிக்பகோள்ள
ரவண்டும். இப்பணியில் எங்களுக்கு உதவி பசய்வதற்கோக எங்களுரடய

முதலோவது மோணவர் கணக்பகடுப்ரப (Student Census) நோங்கள் அடுத்த மோதத்தில்

ஆ ம்பிக்கிரறோம் என்பரத அறிவிப்பதில் நோங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியரடகிரறோம்.
நவம்பர் மோதத்தில், போலர் வகுப்பு (Kindergarten) முதல் மூன்றோம் வகுப்பு வர யோன
மோணவர்களின் பபற்ரறோர்/போதுகோவலருக்கு அவர்களுரடய பிள்ரள(கள்) சோர்போகப்
பூர்த்திபசய்வதற்கு

மோணவர் கணக்பகடுப்புக் (Student Census) கிரடக்கும்.

அவர்களின் பிள்ரளயின் ரதர்ச்சித் தோள் இருக்கும் அரத கடித உரறயினுள் இந்தக்
ரகள்விக்பகோத்தும் அரனகமோன குடும்பத்தவர்களுக்குக் கிரடக்கும். நவம்பர் மோத
நடுப்பகுதிக்குள் பி தி ஒன்று உங்களுக்குக் கிரடக்கோவிட்டோல், தயவுபசய்து
உங்களுரடய பிள்ரளயின் ஆசிரியருடன் கரதயுங்கள்.
இந்தக் ரகள்விக்பகோத்ரதப் பூர்த்திபசய்வதற்குக் கிட்டத்தட்ட 30 நிமிடங்கள்
எடுக்கும். போலர் வகுப்பு (Kindergarten) முதல் மூன்றோம் வகுப்பு வர

உங்களுக்குப்

பல பிள்ரளகள் இருந்தோல், ஒவ்பவோரு பிள்ரளக்கும் தனித்தனிக்
ரகள்விக்பகோத்ரதப் பூ ணப்படுத்தும்படி நீங்கள் ரகட்கப்படுவர்கள்.
ீ
இந்தக்
கணக்பகடுப்பின் பமோழிபபயர்க்கப்பட்ட வடிவங்கரள உங்களுரடய பிள்ரளயின்
அல்லது பீல் போடசோரலச் சரபயின் வரலத்தளத்திலும்: www.peelschools.org/studentcensus

பபற்றுக்பகோள்ளலோம்.
இந்தக் கணக்பகடுப்பிலிருந்து (census) அறிந்துபகோள்ளப்படுபரவ சரபக்கும்
எங்களுரடய போடசோரலகளுக்கும் பின்வருவனவற்றில் உதவிபசய்யும்:



மோணவர்கள் மற்றும் போடசோரலச் சமூகங்கரளச் சிறப்போக அறிந்துபகோள்ளல்;
மோணவர் பவற்றி, உள்ளடக்கல் மற்றும் நல்வோழ்க்ரகக்கோன தரடகரள
இனம்கோணல் மற்றும் அகற்றல்



விரனத்திறனோன திட்டங்கரள உருவோக்கல் மற்றும் மிகவும் அவசியமோகத்
ரதரவப்படும் இடங்களுக்கு ஆதோ வளங்கரள மீ ள ஒதுக்கிடல்

இந்த மோணவர் கணக்பகடுப்பு (Student Census) அந்த ங்கமோனது, ஆனோல்
அநோமரதயமோனதல்ல. ரசகரிக்கப்பட்ட பதில்கள் யோவும் போதுகோப்போன,

அந்த ங்கமோன த வுத்தளத்தில் ரசமிக்கப்படும் அத்துடன் பீல் மோணவர்கள்
இரடரயயோன மனப்ரபோக்குகரள இனம்கோணவும், சுருக்கவும்

அங்கீ கோ மளிக்கப்பட்ட ஆய்வுப் பணியோளர்களோல் மட்டுரம அரத அணுக

முடியும். பபற்ரறோருக்கோன தனிப்பட்ட ரகள்விக்பகோத்துக்கள் ஆய்வு பசய்யப்பட

மோட்டோது. மோணவர்கள் பற்றிய தகவல்கரளச் ரசகரிப்பதில் உயர்மட்ட அந்த ங்கம்
மற்றும் இ கசியத்தன்ரமரயப் ரபணவும், மோநக ோட்சித் தகவல் சுதந்தி ம் மற்றும்
போதுகோப்புக்கோன தனியுரிரமச் சட்டத்தில் (MFIPPA) குறிக்கப்பட்டுள்ள ரதரவகள்
அரனத்ரதயும் பின்பற்றவும் பீல் சரப உறுதிபூண்டுள்ளது. கல்விக்கோன சட்ட

அங்கீ கோ த்தின் (Education Act (R.S.O. 1990, c. E. 2, ரசர்க்ரக) கீ ழ் கல்வி மற்றும் ஆய்வு
ரநோக்கங்களுக்கு மட்டுமோன தகவல்கள் மோணவர் கணக்பகடுப்பு (Student Census)
ஊடோகச் ரசகரிக்கப்படுகின்றன.

மோணவர் கணக்பகடுப்பில் (Student Census) பங்குபகோள்வது தன்னோர்வத்துக்குரியது.
இருந்தோலும், பூர்த்திபசய்யும் அளவு எவ்வளவு அதிகமோக இருக்கிறரதோ

அவ்வளவுக்கு போடசோரல ரமம்போடு மற்றும் திட்டமிடலுக்கோன தகவல்கள்
பயன்மிக்கரவயோகவும் நம்பத்தகுந்தரவயோகவும் இருக்கும் என்பரதக் கவனிப்பது
முக்கியமோகும்.
உங்களுக்கு ஏதோவது ரகள்விகள் இருந்தோல், இந்தக் கடிதத்தின் பின்பக்கத்தில்

இருக்கும் த வுத் தோரளத் தயவுபசய்து பரிசீலியுங்கள். www.peelschools.org/studentcensus
என்ற வரலத்தரளத்ரதயும் நீங்கள் போர்ரவயிடலோம் அல்லது பீல் சரபயின்
ஆய்வு மற்றும் பபோறுப்புடரம திரணக்களத்ரத 905-890-1010 ext. 3523 ஊடோக
அல்லது studentcensus@peelsb.com ஊடோகத் பதோடர்புபகோள்ளலோம்.

ஒவ்பவோரு மோணவரிலும் பவற்றி, நம்பிக்ரக மற்றும் எதிர்போர்ப்ரப நோங்கள்
ஊக்குவிக்கும் அரதரவரளயில் எப்ரபோதும்ரபோல, உங்களுரடய பதோடர்ச்சியோன
ஆத வுக்கு நன்றி பசலுத்துகிரறோம்.

Peter Joshua
Director of Education (கல்வி அதிகோரி)

அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்விகள்
பீ ல் வட்டாரக் கல்விச் சபபயின் மாணவர் கணக்ககடுப்பின் (Student

Census) க ாக்கம் யாது?

இந்தக் கணக்பகடுப்பிலிருந்து (census) அறிந்துபகோள்ளப்படுபரவ சரபக்கும்
எங்களுரடய போடசோரலகளுக்கும் பின்வருவனவற்றில் உதவிபசய்யும்:
•
•


மோணவர்கள் மற்றும் போடசோரலச் சமூகங்கரளச் சிறப்போக அறிந்துபகோள்ளல்;
மோணவர் பவற்றி, உள்ளடக்கல் மற்றும் நல்வோழ்க்ரகக்கோன தரடகரள
இனம்கோணல் மற்றும் அகற்றல்

விரனத்திறனோன திட்டங்கள் உருவோக்கல் மற்றும் மிகவும் அவசியமோகத்
ரதரவப்படும் இடங்களுக்கு ஆதோ வளங்கரள மீ ள ஒதுக்கிடல்

மாணவர் கணக்ககடுப்பில் (Student Census) எவ்வபகயான ககள்விகள்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன?

மோணவரின் அரடயோளம், குடும்பச் சிறப்பியல்புகள், போடசோரல அனுபவம் மற்றும்
மோணவர் நல்வோழ்வு பதோடர்போக, கிட்டத்தட்ட 30 பல்ரதர்வு வினோக்கரள இந்த

மோணவர் கணக்பகடுப்பு (Student Census) பகோண்டுள்ளது.

இந்தக் கணக்ககடுப்பில் இருக்கும் அபனத்துக் ககள்விகளுக்கும்
பதிலளிக்க கவண்டுமா?

ான்

மோணவர் கணக்பகடுப்பில் (Student Census) பங்குபகோள்வது தன்னோர்வத்துக்குரியது.
பதில் வழங்குவதற்கு நீங்கள் விரும்போத ரகள்விகரளத் தவிர்ப்பரத நீங்கள்
பதரிவுபசய்யலோம் அல்லது முற்றோகப் பங்குபகோள்ளோமலிருப்பரதத்

பதரிவுபசய்யலோம். இருந்தோலும், பூர்த்திபசய்யும் அளவு எவ்வளவு அதிகமோக

இருக்கிறரதோ அவ்வளவுக்கு போடசோரல ரமம்போடு மற்றும் திட்டமிடலுக்கோன

தகவல்கள் பயன்மிக்கரவயோகவும் நம்பத்தகுந்தரவயோகவும் இருக்கும் என்பரதக்
கவனிப்பது முக்கியமோகும்.

பாலர் வகுப்பு (Kindergarten) முதல் ான்ன்ாம் வகுப்பு வபர எனக்குப் பல
பிள்பளகள் இருக்கின்ார்கள், ஒவ்கவாரு மாணவருக்கும் தனித்தனிக்
கணக்ககடுப்பப

ான் பூர்த்திகசய்ய கவண்டுமா?

ஆம். ஒவ்பவோரு பிள்ரளக்கும் தனித்தனிக் கணக்பகடுப்ரப நீங்கள் பூர்த்திபசய்ய
ரவண்டும். ஒவ்பவோரு மோணவரினதும் அரடயோள இலக்கத்துடன் (ID)

பதோடர்புபட்டிருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட, விரசடமோன குறியீடு ஒவ்பவோரு
ரகள்விக்பகோத்துக்கும் உள்ளது.
இந்தக் ககள்விக்ககாத்பத
இருக்ககவண்டுமா?

ான் பூர்த்திகசய்யும்கபாது எனது பிள்பள என்னுடன்

அரனத்து மோணவர்களினதும் கருத்துக்கரளப் பபற்றுக்பகோள்வது இந்த மோணவர்

கணக்பகடுப்பின் (Student Census) ரநோக்கமோகும்.

உங்களுரடய பிள்ரளயின்

எண்ணங்கள் மற்றும் அனுபவங்கரளப் பதிவுபசய்வதற்கோக இந்தக் கணக்பகடுப்ரப
அவருடன் ரசர்ந்து பூர்த்திபசய்யும்படி நீங்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறீர்கள்.
என்னுபடய பதில்கள் எப்படி இரகசியமாகப் கபணப்படுமா?
உங்களுரடய பிள்ரளயின் பபயருடனோன உள்ள ீடு ஒன்று உங்களுரடய

கணக்பகடுப்புக் ரகள்விக்பகோத்தில் உள்ளடக்கப்படும்—உங்களுரடய பிள்ரளயின்

பபயர் அல்லது ரவறு ஏதோவது அரடயோளத் தகவல்கள் இந்தப் பக்கத்தில் மட்டுரம
இருக்கும்.

உங்களுரடய கணக்பகடுப்புடன் வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்கள்,

பூர்த்திபசய்த உங்களுரடய கணக்பகடுப்ரப தபோல் உரறயினுள் ரவத்து ஒட்ட

முன்னர் அந்த உள்ள ீட்ரட அகற்றும்படி உங்கரளக் ரகட்கும். பதில்கரள ஸ்கோன்
பண்ணி ஆ ோய்வதற்கோக பீல் சரபயோல் ஒப்பந்தத்தில் ரவரலக்கமர்த்தப்பட்ட

போதுகோப்போன பவளி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு இந்த ஒட்டப்பட்ட தபோல் உரறகரள
ஒவ்பவோரு போடசோரலயும் அனுப்பும்.

ஆய்வு ரநோக்கங்களுக்கோன பகுப்போய்வுக்கோக,

இந்த இ கசியமோன த வுத்தளத்ரத ஆய்வுத் திரணக்களம் மட்டுரம அணுகும்.
இந்தப் படிமுரறகள், மோநக ோட்சித் தகவல் சுதந்தி ம் மற்றும் போதுகோப்புக்கோன
தனியுரிரமச் சட்டத்துடன் (MFIPPA) இணங்குகின்றன.

இரகசியமான கணக்ககடுப்புக்கும் அ ாமகதயக் கணக்ககடுப்புக்கும் என்ன
வித்தியாசம்?
இந்த மோணவர் கணக்பகடுப்பு (Student Census)

அந்த ங்கமோனது, ஆனோல்

அநோமரதயமோனதல்ல. ஒவ்பவோரு மோணவரினதும் அரடயோள இலக்கத்துடன் (ID)
பதோடர்புபட்டிருக்கும் தனிப்பட்ட, விரசடமோன குறியீடு ஒன்று ஒவ்பவோரு

ரகள்விக்பகோத்துக்கும் உள்ளது. சரபயின் ஆய்வுத் திரணக்களம் பதில்கரளப்

பகுப்போய்வு பசய்யும்ரபோது, முன்ரப ரசகரிக்கப்பட்ட ஏரனய த வுகரளயும் (உ+ம்.
முகவரி, வட்டில்
ீ
ரபசப்படும் பமோழிகள், வகுப்பு முதலியரவ)

பயன்படுத்துவதற்குத் தனிப்பட்ட குறியீடு உதவுகிறது, பீல் மோணவர்கரள
முழுரமயோக விளங்கிக்பகோள்ளல் அதனோல் விரளவோகின்றது.

பபற்ரறோர்/போதுகோவலர் வழங்கிய தகவல்கள் இ கசியமோக இருப்பரத

உறுதிப்படுத்துவதற்கோக—மோணவரின் பபயர் அல்லது அரடயோள இலக்கம்

ரபோன்ற—தனிப்பட்ட அரடயோளம் அந்தக்ரகள்விக்பகோத்தில் இருக்கமோட்டோது.
கணக்ககடுப்புத் தரவுகள் எவ்வபகயில் பயன்படுத்தப்படும்?
பதில்கள் பதியப்பட்டு பகுப்போய்வு பசய்யப்பட்டதும், திட்டங்கள் மற்றும்

அறிவுறுத்தல்கள் பற்றிய சரபயினதும் போடசோரலயினதும் தீர்மோனங்களுக்கு
உதவிபசய்வதற்கோக, பீல் சரபயின் ஆய்வுத் திரணக்களம் பதோடர்ச்சியோன
அறிக்ரககரள உருவோக்கும்.

சமூகத்தவர்களினது ரதரவகரள, சமூகப்

பங்கோளர்களும் அ சோங்க முகவர்களும் சிறப்போகப் பூர்த்திபசய்வதற்கோக,

அவர்களுரடய ரசரவகரள ரமம்படுத்த உதவும் முகமோக அவர்களுடனும்
சுருக்கிய த வுகள் பகி ப்படலோம்.
ஒருரபோதும் மோணவர் ஒருவர

த வு அறிக்ரககள் அல்லது பகுப்போய்வுகள்

தனித்துக்கோட்டோது.

கணக்பகடுப்ரபப் பூர்த்திபசய்த

மோணவர்/பபற்ரறோர் எவரினதும் தனிப்பட்ட தகவல்கரள சட்டப்படி பீல் சரப
பவளிப்படுத்த முடியோது.

