ુ ય હકીકતો
ધાર્મિક આવાસ: મખ્

પીલ ડિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ માાં હમણાાં હમણા ધાર્મિક આવાસ ર્વશે ઘણી ચચાડ ચાલે છે . ચચાડ અને વાતચીત
આવકાર્ડ છે . પરાં ત ુ આ મુદ્દા સાથે તર્ાાં ઘણી વખત ઇરાદાપ ૂવડક ખોટી માડહતી સાથે
રપષ્ટ કાન ૂની જરૂડરર્ાતનો સામનો કરવાનો પ્રર્તન કરવામાાં આવ્ર્ો છે .

. તે રવીકાર્ડ નથી. અમે અમારી કાન ૂની જવાબદારી ગાંભીરતાથી લઈએ છીએ, જેમકે વારતર્વક સમાવેશ
માટે અમે બોિડ પ્રર્તબદ્ધતા રાખીએ છીએ. અમે બધા ર્વદ્યાથીઓને સલામતી અને આવકારનો અનુભવ
કરાવવા માાંગીએ છીએ- તે તેમના વ્ર્ક્ક્તગત શ્રેષ્ઠતા માટેનો પાર્ો છે . રપષ્ટતા કરવામાાં મદદ માટે, અડહિં
કેટલીક મહતવપ ૂણડ હકીકતો છે કે જેનુ ાં ઘણી વખત ખોટુાં અથડઘટન કરવામાાં આવે છે .
હકીકત: ઓન્ટાડરઓમાાં તમામ શાળા બોિડ માટે ધાર્મિક આવાસ પુરૂ પાિવુ ાં જરૂરી છે . તે ર્ોગ્ર્ બાબત પણ છે
અને પીલ બોિડ મુલ્ર્ો સાથે સુસગ
ાં ત છે .
ખાંિ 11 માાં આપેલ સાંદભડ પ્રમાણે, ઓન્ટારીઓ માનવ અર્ધકાર સાંડહતા હેઠળ ધાર્મિક આવાસ જરૂરી છે .
ખાસ કરીને, ઓન્ટાડરઓ માનવ અર્ધકાર આર્ોગ (OHRC) જણાવે છે કે, “લોકોની માન્ર્તાઓ અને
વ્ર્વહારને સમાવવુ ાં એ એમ્પ્લોર્ર, સેવા પ્રદાતા, યુર્નર્ન અને આવાસ પ્રદાતાની કાનુની ફરજ છે .”

હકીકત: તમામ રકૂલ બોિડ માટે ધાર્મિક આવાસ પ્રડિર્ા જરૂરી છે .
ઓન્ટારીઓના તમામ રકુલ બોિડ - જાહેર અને કેથોલલક- માટે કાર્દે સર રીતે ધાર્મિક આવાસ(OHRC મુજબ)
આપવુ ાં અને ધાર્મિક આવાસ પ્રડિર્ા(ર્શક્ષણ માંત્રાલર્ના 2009 પ્રોર્વન્્ર્લ ઈક્ક્વટી એન્િ ઈનક્લુલિવ
એજ્યુકેશન રિેટેજી મુજબ) હોવી જરૂરી છે . 16 વર્ડથી ઓછી ઉંમરના ર્વદ્યાથીઓ માટે, પેરેન્ટ/વાલીએ
આવાસની ર્વનાંતી કરવી જોઈએ.
હકીકત: પીલ રકુલોમાાં ધાર્મિક આવાસ 15 વર્ડથી થતુ ાં આવ્યુ ાં છે .
રકુલોમાાં ધમડને હાલમાાં અને ક્યારે ર્ પણ પ્રર્તબાંર્ધત કરવામાાં નથી આવ્યુ-ધાર્મિ
ાં
ક આવાસ ઘણાાં વર્ોથી
રકુલ બોિડ ની જરૂરીર્ાત રડહ છે . એજ્યુકેશન માંત્રાલર્ની જરૂરીર્ાત અનુસાર પીલ બોિડ 2012 થી
ઔપચાડરક ધાર્મિક આવાસની પ્રડિર્ા કરી રહ્ુાં છે . તે પહેલાાં એક દાર્કા સુધી, બોિડ એક રથાર્પત પ્રડિર્ા
મારફતે કાર્દે સર રીતે જરૂરી ધાર્મિક આવાસ પુરૂ પાિતુ હતુ.ાં રકુલ વર્ડ 2016-17 દરર્મર્ાન, પ્રડિર્ા
અપિેટ કરવામાાં આવી હતી.

હકીકત: િરટીઓએ સાાંભળયુ ાં સુનાવણી કરી છે અને ધાર્મિક આવાસ અંગે લોકોને સાાંભળવાનુ ાં ચાલુાં છે .
િરટીઓએ ઘણાાં પ્રર્તર્નર્ધ માંિળનો રવીકાર કર્ો છે અને જેઓ શુિવારની પ્રાથડનાના આવાસના સમથડન
અને ર્વરોધમાાં છે તેમના દ્વારા કહેવામાાં આવેલ ુાં પણ સાાંભળયુ ાં છે . તેમની ભ ૂર્મકા, સમગ્ર સમુદાર્ જેમને
તેઓ સેવા આપે છે , તેમના માટે નીર્ત ર્નણડર્ો લેવાની છે . જો કે,તર્ાાં ટ્ર્સરટીઓ માટે શુિવારની પ્રાથડના માટે
કોઇ ‘ર્નણડર્’ નડહિં હતો-ધાર્મિક આવાસ એક કાન ૂની જરૂડરર્ાત છે , અને ધાર્મિક આવાસ કાર્ડવન્તની પ્રડિર્ા
વહીવટી છે , બોિડ નીર્ત નથી.
પ્રર્તર્નર્ધ માંિળ ફક્ત એક રીત છે સાાંભળવાની. તમે પણ તમારો અલભપ્રાર્ તમારા રથાર્નક િરટીને વ્ર્ક્ત
કરી શકો છો. www.peelschools.org/trustees પરથી તમારા રથાર્નક િરટી કોણ છે તે જાણો.

હકીકત: બોિડ એક કરતાાં બીજા ધમડને વધારે તરફેણ નથી કરતુ.ાં
અમે એવી લચિંતા અંગે સાાંભળયુ ાં છે કે, શુિવારની પ્રાથડના માટે આવાસ પુરૂ પાિવાથી, બોિડ મુક્રલમ
સમુદાર્ની તરફેણ કરે છે . આ માત્ર અર્ોગ્ર્ છે તેવ ુ ાં નથી, તે બોિડ અને આપણા મુક્રલમ સમુદાર્ માટે
અપમાનજનક છે .
ધાર્મિક આવાસ બધા ધમડ માટે છે . શ્રધ્ધા અંગત છે , અને ધમડને માન આપવાનુ,ાં દરે ક ધમડ અને માણસ
અનુસાર અલગ છે . બોિડ દ્વારા જરૂરી છે કે તે વ્ર્ક્ક્તગત ધમડ, પ્રથા અનુસાર સમાવે, નડહિં કે અન્ર્ ધમડની
સરખામણી પ્રમાણે.
હકીકત: લબનસાાંપ્રદાર્ર્ક રકુલમાાં ધમડન ુ ાં રથાન હોર્ છે ,જો આવાસ માટેની ર્વનાંતી કરવામાાં આવે.
ધમડને પ્રોતસાહન આપવુ ાં એ જાહેર રકુલની ભ ૂર્મકા નથી, પરાં ત ુ ધાર્મિક આવાસ છે . OHRC અનુસાર, “એક
વ્ર્ક્ક્ત અથવા સાંરથા ર્વચારે કે એક માન્ર્તા અથવા પ્રથા ગેરવાજબી અથવા વાાંધાજનક છે અથવા કારણ
કે એક સાંરથા લબનસાાંપ્રદાર્ર્ક જાહેર ક્ષેત્રમાાં કામ કરે છે તો પણ આવાસ આપવા માટેની ફરજને નકારી
નથી શકાતી. કેનેિાની સવોચ્ચ અદાલતે કહ્ુાં છે કે એક લબનસાાંપ્રદાર્ર્ક રાજ્ર્ ધાર્મિક મતભેદોને ઉજાગર
કરવાના બદલે તેને આદર કરી અને સમાવી લે છે ”.
હકીકત: શુિવારની પ્રાથડના ર્વદ્યાથીના ર્શક્ષણ પર નકારાતમક અસર નથી કરતુ.ાં

શુિવારની પ્રાથડના ક્લાસના અન્ર્ ર્વદ્યાથી પર કોઇ અસર ધરાવતુ ાં નથી.ધ્ર્ાન વ્ર્ક્ક્તગત શૈક્ષલણક શ્રેષ્ઠતા
હાાંસલ કરવા પર કેસ્ટ્ન્િત રહે છે . તેવા ર્વદ્યાથી જેમણે પ્રાથડના માટે આવાસની ર્વનાંતી કરે છે , બોિડ પાસે
તેમના ર્શક્ષણમાાં ર્વક્ષેપ ઓછો કરવા અને અન્ર્ના ર્શક્ષણમાાં ર્વક્ષેપ ઓછો કરવા રપષ્ટ અને ચોક્ક્સ
માગડદર્શિકા છે . અમે તેવો સમર્ શોધવાનો પ્રર્તન કરીએ છીએ જ્ર્ારે ર્વદ્યાથી પહેલાથી જ ક્લાસની બહાર
હોર્- ઉદાહરણ તરીકે બપોરનુ ાં જમવાનુ-ાં અથવા જો ક્લાસમાાં હોર્ તો, ક્લાસ છુટવાના અથવા ક્લાસ શરૂ
થવાની 15 ર્મનીટ પહેલા. જો માતા-ર્પતા ને કોઇ લચિંતા છે તો, તેઓએ તેમના આચાર્ડ અથવા ઉપઆચાર્ડશ્રીનો સાંપકડ કરવો જોઇએ.
હકીકત: શુિવારની પ્રાથડના માટે આવાસ પ ૂરૂ પાિવા માટે કોઇ ખચડ અથવા અનુલચત તકલીફો નથી.
શુિવારની પ્રાથડના માટે આવાસ પ ૂરૂ પાિવા માટે કોઇ ખચડ નથી. ર્વદ્યાથી પહેલાથી જ ખુલ્લી જગ્ર્ાનો 15
થી 20 ર્મનીટ ઉપર્ોગ કરે છે , અને તેઓની રટાફ સભ્ર્ દ્વારા દે ખરે ખ રાખવામાાં આવે છે જેઓ રવેચ્ચ્છક
રીતે તેમનો સમર્ કાઢે છે . આવાસ વધુ સુવાહ્યોનીમાાં નથી પરીણમતી અથવા રકુલમાાં જગ્ર્ાની મુ્કેલી
ઉભી નથી કરતી.
OHRC જણાવે છે કે, “લોકોની ધાર્મિક માન્ર્તા અને પ્રથા ને સમાવાની ફરજ ત ૃતીર્ પક્ષ પસાંદગીઓ,

લબિનેસ અસુર્વધા, અથવા સામ ૂડહક કરાર અથવા કરારની શરતો જેવા પડરબળો સુધી મર્ાડડદત અથવા
તેના કારણે નકારવામાાં ના આવવા જોઇએ.” “ જો આવાસ અનુલચત અથવા વધુ ાં પિતુ હાિમારીનુ ાં કારણ
બને તો તે પુરૂ પાિવુ ાં જરૂરી નથી. જો કે, કેટલીક માત્રા સુધીની હાિમારી રવીકાર્ડ છે ”.
કોિ હેઠળ, શુિવારની પ્રાથડના સમાવવા માટે અનુલચત તકલીફોનો કોઇ કેસ નથી.
હકીકત: કુટુાંબના ધમડ અને માન્ર્તાઓ પર આધારીત આવાસ અલગ હોર્ છે .
ધમડની માન્ર્તા અને જરૂરીર્ાત પર આધાર રાખીને ધાર્મિક આવાસ અલગ હોર્ છે . ર્વનાંતીઓની શાળા
દ્વારા કાળજીપ ૂવડક સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે અને એજ્યુકેશન એક્ટ અને ઓન્ટાડરર્ો માનવ અર્ધકાર
સાંડહતાનુ ાં પાલન કરતી હોવી જોઇએ. અમારી ક્ષમતા અનુસાર શ્રેષ્ઠ આવાસ પુરૂ પાિવાની બોિડ ની કાનુની
જરૂરીર્ાત છે .
OHRC અનુસાર, “સમાવા અંગેની ફરજ, સાંજોગોમાાં સૌથી ર્ોગ્ર્ આવાસ પુરૂ પાિવા કરતા વધુ ાં છે . તે

અથડપ ૂણડ, સારી-ધાર્મિક પ્રડિર્ામાાં જોિાઇ જરૂરીર્ાતોની અકારણી કરી અને સમરર્ા માટે ર્ોગ્ર્ ઉકેલ શોધવા
ર્વશે પણ છે . કોઇપણ ઘટક ર્ોગ્ર્ રીતે હાથ નડહિં ધરવાથી ભેદભાવપ ૂણડ હોઇ શકે છે . "

રકુલ પર આવાસ પુરૂ પાિવાથી, ક્લાસરૂમથી દૂ ર રહેવાનો સમર્ ઘટી જાર્ છે અને ર્વદ્યાથીઓને કલાસના
ર્શક્ષણ માટે વધુ ાં સમર્ રહે છે , જે સફળતાને આધાર આપે છે .
હકીકત: ર્વદ્યાથીની ર્વનાંતી પર ધાર્મિક ક્લબની અનુમતી બોિડ માટે પણ કાનુની જરૂરીર્ાત છે .
બોિડ ધમડ સડહત, ર્વદ્યાથી રસ પર આધાર રાખીને ભેદભાવ નથી કરી શકતી. આપણે બધાાં ર્વદ્યાથીની રૂચી
સમાન રીતે ધ્ર્ાનમાાં લેવી જોઇએ. ર્વદ્યાથી ક્લબ બનાવવા માટે આપણે ધમડને અન્ર્ કોઇ રૂચી કરતા
અલગ રીતે ધ્ર્ાનમાાં ના લેવ ુ ાં જોઇએ. ર્વદ્યાથી રૂચી પર આધારીત રકુલમાાં આવા ઘણાાં ક્લબ હોર્ છે . આ
ક્લબ કોઈપણ અન્ર્ ઇત્તર ક્લબ અથવા પ્રવ ૃર્ત્તના ર્નર્મો અનુસરે છે . ધાર્મિક ક્લબ સભ્ર્પદ તમામ
ર્વદ્યાથીઓ માટે ખુલ્લુ હોવુ ાં જોઇએ.
હકીકત: રટાફ શુિવારની પ્રાથડનાની દે ખરે ખ રાખતુ ાં હોવા છતાાં, બોિડ ધમડની પ્રથા સાથે દખલગીરી નથી કરી
શકતુ.ાં
કાર્દો રપષ્ટ છે - બોિડ ધમડની પ્રથા સાથે દખલગીરી નથી કરી શકતુ.ાં હાંમેશા રટાફ સુપરવાઈિર હાજર હોર્
છે અને ર્વદ્યાથી ખુતબાહ (પ્રર્તલબિંબ) હાંમેશા ઇંગલલશ માાં હશે.

હકીકત: ઓન્ટારીઓ કોટડ ડરમુવલ ઓફ લોર્ડ ડ સ પ્રેર્ર અને ધાર્મિક આવાસમાાં નોંધપાત્ર તફાવત છે .
પહેલા લોર્ડ ડ સ પ્રાથડના જેઓ તે ધમડમાાં નહોતામાનતા તેમના સડહત બધા ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા કરવામાાં આવતી
હતી. બીજી બાજુ શુિવારની પ્રાથડના, બોિડ દ્વારા બધા ર્વદ્યાથી માટે ફરજીર્ાત નથી અને ફક્ત એવા
ર્વદ્યાથીઓને જ અસર કરે છે , જેમણે વ્ર્ક્ક્તગત રીતે તે ચોક્ક્સ ધાર્મિક આવાસ માટે ર્વનાંતી કરી હતી.
હકીકત: ધ ઓન્ટારીઓ હ્ુમન રાઇટ્સ કોિ કોઈપણ અન્ર્ કોિ અથવા એક્ટ કરતાાં વધુ પ્રાધાન્ર્ ધરાવે છે .
OHRC અનુસાર, “કોિ મહત્તા ધરાવે છે - અથવા અગ્રતા લે છે - ઑન્ટેડરઓમાાં તમામ અન્ર્ પ્રાાંતીર્ કાન ૂનો

પર. જ્ર્ાાં કાર્દાને કોિ સાથે તકરાર થાર્ છે , તો જીતશે”.
હકીકત: પીલ બોિડ ધમડ સામે ભેદભાવ રાખતા કોઇપણ અલભર્ાન સહન કરતુ ાં નથી.
ઘણી વખત એક જ ધમડ જૂથ તરફ ર્તરરકાર અને પ ૂવડગ્રહ ધરાવતુ ાં રકુલમાાં છુપુ અલભર્ાન જોવુ ાં
ર્નરાશાજનક અને ખુબ દુખદાર્ક છે . કોઇએ પણ કોઇ વાર આખી રકુલમાાં ડદવાળી ઉજવણી, અથવા અમે

ભોજનમાાં શાકાહારી ર્વકલ્પ આપી રહ્યા છે , અથવા પોરટ પોરટર કે જે ડિસમસ સડહત તમામ મુખ્ર્ ધાર્મિક
ડદવસો માને છે , તે અંગે લચિંતા વ્ર્ક્ત નથી કરી. આ ઇરલામ સામેન ુ ાં અલભર્ાન છે - દે શના કાર્દા,
ઓન્ટારીઓ હ્ુમન રાઇટ્સ કોિ, અને આપણા બોિડ ના મુલ્ર્ોના ર્વરોધાભાસ.

