ஒ� ெபற்ேறார் வழிகாட்�. . .
அைடயாள, ேவைல வாய்ப்�
மற்�ம் வ�மர்சனம் �� (IPRC)
ஒன்டா�ேயாவ�ன் கல்வ�ச் சட்டம் ேதைவப்ப�ம்
�ழந்ைதக�க்� சிறப்� கல்வ�த் திட்டங்கள் மற்�ம்
ேசைவகைள வழங்க பள்ள� வா�யங்கள் ேதைவப்ப�கின்றன.
சிறப்� கல்வ�த் திட்டங்கள் மற்�ம் ேசைவகள் ேதைவப்ப�ம்
மாணவர்கைள அைடயாளம் காண்பதற்காக
அைடயாளங்காணல், ேவைலவாய்ப்� மற்�ம் வ�மர்சனம்
��க்கைள (IPRCs) நி�வ ேவண்�ம். இந்தக் ��க்க�க்�

�ைறந்தபட்சம் �ன்� நபர்கள் இ�க்க ேவண்�ம், அவர்கள�ல்
ஒ�வர் பள்ள� நிர்வாகி அல்ல� ஒ� வா�ய ேமற்பார்ைவ
அதிகா� இ�க்க ேவண்�ம். மாகாண சட்டத்தால்
நிர்வகிக்கப்ப�ம் �ைறயான ெசயல்�ைற (ஒ�ங்��ைற
181/98) ஐ.ப�.ஆர்.சி.கள் ப�ன்பற்றேவண்�ம்.

யார்க் ப�ராந்தியத்தின் மாவட்ட பள்ள� வா�யம் மாணவர்

ெவற்றிக்� ெபா�ப்ேபற்�ள்ள�. மாணவர்கள் ெவவ்ேவ�
வழிகள�ல் ேமம்பட்� கற்�க்ெகாள்கிறார்கள் என்பைத�ம், சில
மாணவர்க�க்� சிறப்� கல்வ� திட்டங்கள் மற்�ம் ேசைவகள்,
அவர்கள�ன் தன�ப்பட்ட ேதைவகைள நிைற� ெசய்�ம் வ�தமாக
ேதைவ என்பைத�ம் நாங்கள் அங்கீ க�க்கிேறாம்.
சிறப்� கல்வ�த் திட்டங்கள் ேதைவப்ப�ம் மாணவர்கைள
எவ்வா� IPRCகள் அைடயாளம் காண்கின்றன என்பைத

வ�ளக்�கிற�, ஒ� ெபற்ேறாராக உங்கள�ன் உ�ைமகைளக்
ேகா�ட்� காட்�கிற� மற்�ம் உங்கள் �ழந்ைதக்கான நல்ல

கல்வ� ���கைள ெசய்வதற்காக உங்கள�ன் ஈ�பா� எவ்வள�
உத�ம் என்பைத�ம் வ�வ�க்கிற�.

IPRC:
-

ஒ� �ழந்ைத ”தன�ச்சிறப்பானவரா” என்பைத அைடயாளம்
காணப்பட ேவண்�மா என்பைத ��� ெசய்கிற�. (ஒ�

வ�திவ�லக்கான மாணவர் என்பவர் ஒ� ��வால் சிறப்�க்
கல்வ�த் திட்டத்தில் ைவப்பதற்காக க�தப்ப�வதற்காக
நடத்ைத, ெதாடர்� சார்ந்த, அறி�சார்ந்த, உடல்சார்ந்த

அல்ல� பல்ேவ� வ�திவ�லக்�கள் உள்ள ஒ� மாணவராக
வைரய�க்கப்ப�கிறார்);
-

வைகப்பா� மற்�ம் வ�திவ�லக்கிற்கான ப�திைய
அைடயாளம் காண்கிற�;

-

வ�திவ�லக்காக அைடயாளம் காணப்பட்ட �ழந்ைதக்�

-

ஒவ்ெவா� பள்ள�யாண்��ம் �ைறந்த� ஒ��ைற

ெபா�த்தமான இடமள�க்கப்ப�வைதத் த�ர்மான�க்கிற�;
மற்�ம்
அைடயாளப்ப�த்தல் மற்�ம் இடமள�க்கப்ப�வ�
ம�ஆய்� ெசய்யப்ப�கிற�.

IPRCக்� �ன்னால்
பள்ள� �தல்வர் �ழந்ைதைய ஒ� IPRCக்� ப�ந்�ைரக்கலாம்,
அவ�ம் �ழந்ைதய�ன் ஆசி�ய�ம் ஒ� சிறப்�க் கல்வ�த்

திட்டத்தால் �ழந்ைதப் பயன்ெப�ம் என்� நம்ப�னால். உங்கள்
�ழந்ைதைய IPRCக்� ப�ந்�ைரக்�மா� உங்கள் �ழந்ைதய�ன்
பள்ள� �தல்வைர ந� ங்கள் ேகட்க�ம் ெசய்யலாம்.

ேகா�தலான� எ�த்�ப்�ர்வமாக இ�க்க ேவண்�ம். உங்கள்
ேகா�தைலப் ெபற்ற 15 நாட்க�க்�ள் எ�த்�ப்�ர்வமாக
�தல்வர் பதிலள�ப்பார், அ� IPRCக்கான �ட்டம் எப்ேபா�
என்பதற்கான �றிப்ப�ைனக் ெகாண்��க்�ம்.

IPRC �ட்டத்திற்� உங்கைள அைழக்கிற ஒ� �ட்டத்திற்கான

அைழப்ப�ைன ந� ங்கள் ெப�வர்கள்.
�
அ� �ட்டத்திற்கான ேததி,
ேநரம் மற்�ம் இடத்திைன உள்ளடக்கிய��க்�ம். உங்கள்
ப�ள்ைளய�ன் பள்ள�ய�ல் IPRC க்கள் நடத்தப்படலாம். இந்த

வழிகாட்� நக�டன் IPRC க்� �ைறந்தபட்சம் 10 நாட்க�க்�
�ன்னர் அைழப்ப�தழின் க�தத்ைத ந�ங்கள் ெப�வர்கள்.
�

உங்கள் �ழந்ைதய�ல் நடந்� வ�ம் சிறப்� கல்வ� வள ஆசி�யர்
(SERT) உடன் கலந்�ைரயாடல் நடந்� வ�கிற�, உங்கள்
�ழந்ைதய�ன் பலங்கள் மற்�ம் ேதைவக�க்� என்ன

இடமள�த்தல் பலனள�க்�ம் என்பதற்கான ப�ந்�ைரகள் உடன்
IPRC �ட்டம் �ன் �ட்�ேய நடக்கவ��க்கிற�. ெபற்ேறார்கள்

மற்�ம் மாணவர்க�க்கான ஒ� ெதாடர்� வழிகாட்� என்�ம்
சிற்ேற�, பள்ள� மற்�ம் வட்�க்�
�
இைடேயயான ெதாடர்ப�ைன
ேமம்ப�த்�வதற்காக உத்திகைள வா�யத்தின் வைலத்தளமான
www.yrdsb.ca -வ�ல் ேகா�ட்�க் காட்�கிற�.

�ட்டத்தில் கலந்�ெகாள்ள ��யாத ெபற்ேறார்:
-

ஒ� மாற்� ேததி அல்ல� ேநரத்ைத ஏற்பா� ெசய்ய
உங்கள் ப�ள்ைளய�ன் பள்ள�ய�ன் �தல்வைரத்
ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்; அல்ல�
ந� ங்கள் கலந்�ெகாள்ள இயலா� என்பைத �தல்வ�க்�த்
ெத�வ�க்க�ம் �ட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்� �தல்வர்
உங்கைளத் ெதாடர்ந்� ெகாண்� ��வ�ன் ���கைள
உங்க�க்�த் ெத�வ�ப்பார், மற்�ம் அைடயாளப்ப�த்தல்
மற்�ம் இடமள�த்தல் சம்பந்தப்பட்ட IPRCய�ன் ���கைள
பற்றிய ஒ� எ�த்�ப்�ர்வ அறிக்ைகைய உங்கள�ன்
க��த�க்காக, உங்க�க்� அ�ப்ப� ைவப்பார்.

IPRC �ட்டத்தில் யார் கலந்� ெகாள்கிறார்கள்?
இந்தக் ���க்� �ைறந்தபட்சம் �ன்� நபர்கள் இ�க்க
ேவண்�ம், அவர்கள�ல் ஒ�வர் பள்ள� நிர்வாகி அல்ல� ஒ�
வா�ய ேமற்பார்ைவ அதிகா� இ�க்க ேவண்�ம்.
கலந்�ெகாள்ளக்��ய ��தல் நபர்கள:
-

ந� ங்கள் மற்�ம் உங்கள் �ழந்ைத (மாணவர்கள்
கலந்�ெகாள்வ� �ைறயானதாக

வரேவற்கப்ப�கிறார்கள்; 16 அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட

வய�ள்ள மாணவர்கள் பங்ேகற்கலாம் மற்�ம்
கலந்�ைரயாடலில் கலந்� ெகாள்ளலாம்);
-

உங்கள் �ழந்ைதய�ன் பள்ள� �தல்வர்;
உங்கள் �ழந்ைதய�ன் ஆசி�யர் மற்�ம் சிறப்� கல்வ�
ஊழியர், �� ஆதர� ஊழியர், அல்ல� ேமற்ெகாண்�
தகவல் அல்ல� ெதள��ப்ப�த்தைல வழங்கக்��ய ஒ�
�கைம;

-

-

உங்க�க்� அல்ல� உங்கள் �ழந்ைதக்� ஆதர�
தரக்��ய ஒ� ப�ரதிநிதி; மற்�ம்/அல்ல�
ஒ� ெமாழிெபயர்ப்பாளர், ேதைவப்பட்டால் (ேகா�தலின்
ேப�ல் பள்ள� �தல்வரால் வழங்கப்ப�வார்).

IPRC க��கிற தகவல்கள் என்ன?
IPRC �ன்னதாக ஏேத�ம் மதிப்பாய்�கள�ன் ���கள்

உங்க�டன் வ�வாதிக்கப்ப�வைத பள்ள� �தல்வர் உ�தி
ெசய்வார். IPRC தைலவர் மதிப்ப� ட்� ���கள் அல்ல� தகவலின்
��க்கம் ேபான்றவற்ைற ெபற்றி�ந்தால் உங்கள் �ழந்ைதப்
பற்றிய ஏேத�ம் தகவலின் எ�த்��ல நகைல ந�ங்கள்

ெப�வர்கள்.
�
ந� ங்கள் ��வ�ற்� தகவைல வழங்கலாம். ந�ங்கள்
ேதர்ந்ெத�த்தால், IPRC ம�ஆய்� ெசய்வ� மற்�ம் க��வைத
ந�ங்கள் வ��ம்�கிற ஏேத�ம் எ�த்� �லமான தகவைல,

IPRCக்� �ன்னதாக, உங்கள் பள்ள� �தல்வ�டம் ந�ங்கள் தரலாம்.

IPRCய�ன் ேபா�
IPRCய�ன் தைலவர் உங்கைள வரேவற்� �� உ�ப்ப�னர்க�க்�

உங்கைள அறி�கப்ப�த்�வதன் �லம் �ட்டத்ைத

�வங்�வார். உங்க�க்�ம் உங்கள் வ��ந்தினர்க�க்�ம்
அறி�கப்ப�த்த வாய்ப்� கிைடக்�ம். IPRC தைலவர்

சந்திப்ப�ற்கான ேநாக்கத்ைத ெவள�ப்ப�த்�வார். வ�வாதத்தில்
ேசர ந� ங்கள் ஊக்�வ�க்கப்ப�வர்கள்.
�
��வான�:
-

உங்கள் ப�ள்ைளையப் பற்றிய அைனத்� தகவல்கைள�ம்

-

ேதைவப்பட்டால் உங்கள் �ழந்ைதய�ன் உடல்நல அல்ல�

ம�ஆய்� ெசய்�ம்;

-

உங்கள் ெதாடக்க திட்டங்கள�ன் மதிப்ப� ட்�ைனக் க��ம்;

-

உங்கள் �ழந்ைதைய ேநர்காணல் ெசய்�ம் (�ழந்ைத 16

உளவ�யல் மதிப்ப�ட்ைட க��ம்;
வயதிற்�ள் இ�ந்தால் ெபற்ேறார் ஒப்�தல் ெபற ேவண்�ம்)

அவ்வா� ெசய்வ� பய�ள்ளதாக இ�க்�ம் என்�
உணரப்பட்டால்;

-

ந� ங்கள் அல்ல� உங்கள் �ழந்ைத (16 வய�க்�

ேமற்பட்��ந்தால்) சமர்ப்ப�க்கிற ஏேத�ம் தகவைல

க��ம்; மற்�ம்

உங்கள் �ழந்ைதய�ன் பலம் மற்�ம் ேதைவகைள
வ�வாதிக்�ம்.

உங்கள் �ழந்ைதக்� வ�ேசட கல்வ�த் திட்டம் அல்ல�
ேசைவகைளப் பற்றி ஏேத�ம் ேகள்வ�ப் பற்றி �ழந்ைதகள்
வ�வாதிக்கலாம். இந்தக் ��வ�ற்� அைனத்� தகவல்க�ம்
சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட ப�ன், IPRC ��� ெசய்�ம்:

a) உங்கள் ப�ள்ைளக்� வ�திவ�லக்காக அைடயாளம்

காட்டப்பட ேவண்�ம். ஆம் என�ல், ஒன்டா�ேயாவ�ன் கல்வ�
அைமச்� வழங்கியவற்�க்� இணங்க, வைக (ஒ� * எனக்

�றிக்கப்ப�ம்) மற்�ம் வ�திவ�லக்� வைரயைற �றிப்ப�ட
ேவண்�ம்:

*நடத்ைத

நடத்ைத

*உடல்�தியாக

பார்ைவய�ன்ைம மற்�ம் �ைறவானப் பார்ைவ
உடல் இயலாைம
*ெதாடர்�

ஆட்�ஸம்
கா� ேகளாேதார் மற்�ம் கா� ேகட்பதற்� சிரமப்ப�ேவார்
கற்றல் �ைறபா�
ெமாழி �ைறபா�
*அறி�சார்

ேமம்பாட்� இயலாைம
திறைம�ள்ள
மனவளர்ச்சிக் �ைற
* பல வ�திவ�லக்�

-

-

b) வ�திவ�லக்காக அைடயாளம் காணப்பட்ட உங்கள்
ப�ள்ைளக்� மிக�ம் ெபா�த்தமான "இடமள�த்தல்"

மைற�க ேசைவ�டன் ��ய வழக்கமான வ�ப்பைற;
வள உதவ��டன் ��ய வழக்கமான வ�ப்பைற;

-

வ�ல�தல் உதவ��டன் ��ய வழக்கமான வ�ப்பைற;

-

��ைமயான தன்ன�ைறவான சிறப்� கல்வ� வ�ப்�;

-

ப�தி ஒ�ங்கிைணந்த (ச�க வ�ப்� அல்ல� மாணவர்
ஆதர� ேசைவகள் ப���); அல்ல�

வ��ப்பமான திட்டம் மற்�ம் ேசைவ ஆதாரத்�டன் ஒ�
�ழந்ைதைய தன� / அவர� ெசாந்த பள்ள�ய�ல்

ைவத்தி�ப்பதற்� �ன்��ைம அள�க்கப்ப�கிற�. ஒ� சிறப்�
கல்வ� பண�கைளத் ேதைவ என்� �� த�ர்மான�த்தால்,
அதற்கான சிறப்� கல்வ� உதவ��டன் வழக்கமான வ�ப்ப�ல்

இடமள�க்கப்ப�வ� உங்கள் ப�ள்ைளய�ன் ேதைவகைளப் �ர்த்தி
ெசய்�ம் என்பைத�ம், அத்தைகய இடமள�த்தல் உங்கள்
வ��ப்பத்திற்� இைசவானதா என்பைத �தலில் ஆரா�ம். ஒ�
சிறப்�க் கல்வ� வ�ப்ப�ல் இடமள�க்கப்ப�வ�
த�ர்மான�க்கப்பட்டால், IPRC அதன் எ�த்�ப்�ர்வ அறிக்ைகய�ல்

உள்ள காரணங்கைள ேமற்ேகாள் காட்ட ேவண்�ம்.

IPRCய�ன் ���க்கான எ�த்�ப்�ர்வ அறிக்ைக
உள்ளடக்�வ� என்ன?
IPRC ய�ன் எ�த்�ப்�ர்வத் த�ர்மானத்தின் ��வான�:
-

-

IPRC உங்கள் �ழந்ைத வ�திவ�லக்கான� என அைடயாளம்

கண்டதா இல்ைலயா என்பைத ெத�வ�க்�ம்;

IPRC உங்கள் ப�ள்ைளக்� வ�திவ�லக்கான� என்பைத

அைடயாளம் கண்�ள்ளைத �றிப்ப��ம்;

o வ�திவ�லக்�கள�ன் வைக மற்�ம் வைரயைற (கல்வ�
அைமச்சின் ப�) மற்�ம்;

o உங்கள் �ழந்ைதய�ன் பலம் மற்�ம் ேதைவகள்;
-

IPRCய�ன் இடமள�த்தல் ���, மற்�ம் அ� ��வாக

இ�ந்தால், ஒ� சிறப்� கல்வ� வ�ப்ப�ல்

இடமள�த்த�க்கான காரணங்கைளத் ெத�வ�க்�ம்; மற்�ம்
சிறப்� கல்வ�த் திட்டம் மற்�ம் சிறப்� கல்வ�ச்
ேசைவகைளத் ெதாடர்பாக ெசய்யப்பட்ட பதி�கைள பதி�
ெசய்�ம்.

IPRC ���க்கான �ற்றில் ைகெயாப்பமி�மா� ந�ங்கள்

ேகட்�க்ெகாள்ளப்படலாம், அ� IPRCயால் ெசய்யப்பட்ட

“அைடயாளம் காணல் மற்�ம் இடமள�த்தல்” ���க�க்�

ந�ங்கள் ஒப்�க்ெகாள்வைதக் �றிக்�ம். ந�ங்கள் IPRC �ட்டத்தில்
��ெவ�க்�ம் �ற்றில் ைகெய�த்திடலாம் அல்ல� ந�ங்கள்
அைத ேமற்ெகாண்� க��த�க்� எ�த்�க் ெகாள்ளலாம்,

ப�ன்னர் அைத உங்கள் �ழந்ைதய�ன் பள்ள� �தல்வ�க்�த்
தி�ப்ப� அ�ப்பலாம்.

IPRCக்� ப�ற�
IPRC உங்கள் �ழந்ைதக்� வ�திவ�லக்கான� எனக்

கண்டறிந்தால், ந� ங்கள் IPRCய�ன் அைடயாளங்காட்டல் மற்�ம்

இடமள�த்தல் ���க்� உடன்பட்�ள்ள �ர்கள் என்றால், சிறப்�

கல்வ�த் திட்டம் வழங்கப்ப�ம் பள்ள�ய�ன் �தல்வ�க்� உங்கள்
�ழந்ைதக்காக உ�வாக்கப்பட்ட ஒ� தன�நபர் கல்வ�த்
திட்டத்தின் (IEP) ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

உங்கள் �ழந்ைதக்கான IEP Iஉங்க�டன் கலந்தாேலாசித்�

பள்ள� ஊழியர்களால் உ�வாக்கப்பட்ட�. IEP உள்ளடக்�வ�:
-

ெபறப்ப�ம் சிறப்�க் கல்வ�த் திட்டம் மற்�ம்

-

சிறப்� கற்ப�த்தில் மற்�ம் மதிப்ப� ட்� உத்திகள், மன�த

-

ேசைவக�க்கான ��க்கம்;

�றிப்ப�ட்ட கல்வ� எதிர்பார்ப்�கள்;
ஆதர�கள், மற்�ம் / அல்ல� உங்கள் �ழந்ைத

கற்�க்ெகாள்வைத மற்�ம் கற்�க்ெகாள்வைத
நி�ப�ப்பைத இயலச் ெசய்வதற்காக ேதைவப்ப�கிற

தன�நப�க்காக ஆக்கப்பட்ட உபகரணத்ைத ஏேத�ம்
அவசியமான இடமள�த்தல் �றிப்ப��கிற�. வ�ப்�க்கான
மாகாணப் பாடத்திட்ட எதிர்பார்ப்ைப இடமள�த்தல்கள்
மாற்றா�;
-

மாணவ�ன் கற்றல் ேதைவகைள நிைற� ெசய்வதற்காக
ஒ� பாடத்தில் அல்ல� பய�ற்சிய�ல் தர-நிைல
எதிர்பார்ப்�கள�ல் ெசய்யப்பட்ட பாடத் திட்டத்திற்கான
ஏேத�ம் அவசியமான மாற்றங்கள் பாடத்திட்டத்தில் இந்த
மாற்றங்கள் ெவவ்ேவ� வ�ப்� நிைலைய, எண்ண�க்ைக
உயர்வ� அல்ல� �ைறவ� மற்�ம் வழக்கமான வ�ப்�
நிைல பாடத்திட்ட எதிர்பார்ப்�க�க்கான சிக்கைல
உள்ளடக்கலாம்;

-

ம�ஆய்� �ன்ேனற்றத்திற்� பயன்ப�த்தப்ப�ம்
�ைறகள் பற்றிய ஒ� அறிக்ைக; மற்�ம்

-

14 வய� அதற்� ேமற்பட்ட மாணவர்க�க்கான

ேமல்நிைல பள்ள�க்� ப�ந்ைதய நடவ�க்ைகக�க்கான
ஒ� மாற்றத் திட்டம் (உதாரணத்�க்�, ேம்ற்ெகாண்�

கற்றல், மற்�ம் ச�தாயத்தில் வாழ்தல்)

சிறப்�க் கல்வ� திட்டத்தில் உங்கள் �ழநைதக்�
இடமள�க்கப்பட்ட ப�ற� 30 நாட்க�க்�ள் IEPஐ நிைற� ெசய்ய

ேவண்�ம். �தல்வர் ந� ங்கள் IEPய�ன் ப�ரதிேயா� சிற்ேறட்ைட�ம்
ந�ங்கள் ெப�வைத உ�தி ெசய்வார், ெபற்ேறார்க�க்கான IEP

வழிகாட்� IEPய�ன் ேநாக்கத்ைத, ெசயல்�ைற மற்�ம் IEP பற்றிய
தகவல்கைள ேகா�ட்� காட்�கிற�.

நான் IPRC ��� (கள்) உடன் உடன்படவ�ல்ைல என்றால்
என்ன ெசய்வ�?
IPRC உடன் ம� ண்�ம் சந்திப்பதற்� ந�ங்கள் ேகட்கலாம். அசல் IPRC

���கைளப் ெபற்ற 15 நாட்க�க்�ள் ந�ங்கள் அவ்வா� ெசய்ய
ேவண்�ம். இந்தப் ப�ன்ெதாடர் �ட்டத்தின் ேநாக்கமான�,
உங்கள் கவைலகள் - அல்ல� 16 வய� அல்ல� அதற்�

ேமற்பட்��ந்தால், உங்கள் �ழந்ைதய�ன் கவைலய�ன்

அ�ப்பைடய�ல் IPRC ஆல் ெசய்யப்பட்ட ���கைள ம�ஆய்�
ெசய்ய ேவண்�ம்.

ேகா�க்ைக ெபற்ற ப�ன்னர் �ட்டமான� இயன்ற அள�
வ�ைரவ�ல் நைடெப�ம். இந்தக் �ட்டத்தில், ��வ�ற்� உங்கள்
கவைலைய ந� ங்கள் வ�ளக்க ���ம். இந்தக் �� கவனமாகக்
ேகட்� உங்கள் கவைலையத் த�ர்க்க �யற்சிக்�ம். ந�ங்கள்
அங்கி�க்�ம் ேபாேத IPRC தன� ��ைவ மாற்றிக்

ெகாள்ளலாமா என்பைத த�ர்மான�க்�ம். ந�ங்கள் அதி�ப்தி
அைடந்தால், ந� ங்கள் IPRC இன் ��ைவ (கள்) ேமல்�ைறய� �
ெசய்யலாம்.

நான் எவ்வா� IPRC ���க்� ேமல்�ைறய�� ெசய்வ�?
ந�ங்கள் அல்ல� உங்கள் �ழந்ைத (16 அல்ல� அதற்�

ேமற்பட்டவர்கள்) IPRC ��� (கள்) உடன் உடன்படவ�ல்ைல
என்றால், ந� ங்கள்:
-

IPRC ���கள�ன் அசல் ரசீ� 30 நாட்க�க்�ள், யார்க்

ப�ராந்திய மாவட்ட பள்ள� வா�யத்தின் இயக்�நர் / ெசயலர்,

60 ெவல்லிங்டன் வதி
� ட�ள்�, அேராரா, ஆன், L4G 3H2
ஆகியவற்�க்� ேமல் �ைறய� � ெசய்தல் அல்ல�

-

வா�யத்தின் இயக்�நர் / ெசயலாள�க்� இரண்டாவ� IPRC

�ட்டத்தின் ��ைவப் ெபற்� 15 நாட்க�க்�ள்

ேமல்�ைறய�� ஒ� எ�த்�ப்�ர்வ அறிவ�ப்ைப தாக்கல்
ெசய்�ங்கள்.

உங்கள் ேமல்�ைறய�ட்�க் க�தத்தில், எந்த IPRC

���க�க்காக ந� ங்கள் ேமல்�ைறய� � ெசய்கிற�ர்கள் மற்�ம்
���டன் ஒப்�க்ெகாள்ளைமக்கான உங்கள�ன்
காரணங்கைள�ம் ெத�வ�க்க ேவண்�ம்.

ேமல்�ைறய�ட்� வா�யத்தின் உ�ப்ப�னர்கள் யார்?
ஒ� சிறப்� கல்வ� ேமல்�ைறய� ட்� வா�யம் �ன்�
உ�ப்ப�னர்கைளக் ெகாண்��க்�ம், இவர்கள் யா�ம்
ேமல்�ைறய�ட்�ன் கீ ழ் வ�வகாரத்�டன் எந்த �ந்ைதய
ஈ�பாட்�ைன�ம் ெகாண்��க்க மாட்டார்கள். ��
உள்ளடக்கிய��ப்ப�:
-

-

யார்க் ப�ராந்தியத்தின் மாவட்ட பள்ள� வா�யத்தால்
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ஒ� உ�ப்ப�னர்;
ெபற்ேறார்களாகிய உங்களால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ஒ�
உ�ப்ப�னர்; மற்�ம்
மற்ற இ� உ�ப்ப�னர்க�ம் �ட்டாக ேசர்ந்� அல்ல�
இரண்� உ�ப்ப�னர்களால் தைலைமைய ஏற்க
இயலவ�ல்ைல என்றால் கல்வ� அைமச்சின் ெபா�த்தமான
மாவட்ட ேமலாளர் ஒ� தைலவைரத் ேதர்ந்ெத�ப்பார்கள்.

ேமல்�ைறய�ட்� வா�யம் என்ன ெசய்கிற�?
ேமல்�ைறய� ட்� வா�யத்தின் தைலவர் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 30
நாட்க�க்�ள் ேமல்�ைறய� ட்� வா�யத்தின் �ட்டத்திற்�

ஏற்பா� ெசய்வார். இந்தக் �ட்டத்தில், ேமல்�ைறய� ட்� வா�யம்
IPRC ம�ஆய்� ெசய்த ஆவணங்கைள ெபற்� ம�ஆய்�

ெசய்�ம் மற்�ம் இந்த வ�வகாரம் பற்றி தகவைலப் பங்கள�க்கக்
��ய யாைர�ம் ேநர்காணல் ெசய்�ம். அைனத்�

கலந்�ைரயாடல்கள��ம் கலந்� ெகாண்� பங்ேகற்க ந�ங்க�ம்
உங்கள் �ழந்ைத�ம் (16 வய�க்� ேமற்பட்டவர்)
அைழக்கப்ப�வர்கள்.
�

�ட்டம் ��ந்த �ன்� நாட்க�க்�ள், ேமல்�ைறய� ட்�
வா�யம் ப�ந்�ைரகைள ெசய்�ம் அ�:
-

-

IRPC உடன் ஒப்�க்ெகாள்�ம் மற்�ம் ெசயல்ப�த்த

ேவண்�ய ���கைளப் ப�ந்�ைரக்�ம்; அல்ல�
IPRCைய ஏற்கா� மற்�ம் உங்கள் �ழந்ைதய�ன்

அைடயாளப்ப�த்தல், இடமள�த்தல் அல்ல� இரண்ைட�ம்
பற்றி வா�யத்திற்� ஒ� ப�ந்�ைரைய ெசய்�ம்.
ேமல்�ைறய�ட்� வா�யம் அதன் ப�ந்�ைரகள் மற்�ம்
காரணங்கைள, எ�த்��லமாக, உங்க�க்�ம
வா�யத்திற்�ம் ெத�யப்ப�த்�ம்.

எவ்வா� வா�யத்தின் ப�ந்�ைரகள்
ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்றன?
-

ேமல்�ைறய�ட்� வா�யத்தின் எ�த்��ல அறிக்ைகையப்
ெபற்ற 30 நாட்க�க்�ள், ப�ந்�ைரகைள ெபா�த்� என்ன

நடவ�க்ைக எ�க்கப்ப�ம் என்� வா�யம் ��� ெசய்�ம்.

(தய� ெசய்� கவனத்தில் ெகாள்ள�ம்: பள்ள� வா�யங்கள்
ேமல்�ைறய� ட்� வா�யத்தின் ப�ந்�ைரகைளப்
ப�ன்பற்றப்பட ேவண்�ய ேதைவய�ல்ைல)

-

ந� ங்கள் த�ர்பாைணயத்தின் த�ர்ப்ைப ஏற்�க் ெகாள்ளலாம்
அல்ல� சிறப்� கல்வ� த�ர்ப்பாைணயத்திற்�
�ைறய�டலாம். ேமல்�ைறய� ட்�க் வா�யத்தின் ���

த�ர்ப்பாைணயத்திற்� வ�ண்ணப்ப�ப்ப� பற்றிய தகவ�டன்
உள்ளடக்கப்பட்��க்�ம்.

அைடயாளப்ப�த்தல் மற்�ம் இடமள�த்தல் எவ்வா�
ம�ஆய்� ெசய்யப்ப�கிற�?
�ன்� மாதங்க�க்� உங்கள் ப�ள்ைள ஒ� சிறப்� கல்வ�த்
திட்டத்தில் இ�ந்தால், ந� ங்கள் ஒ� மதிப்ப� ட்ைட ேகாரலாம். �திய
தகவல்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் அசல் இடமள�த்தல் மற்�ம்
அைடயாளப்ப�த்தைல ம�ஆய்� IPRC ம�ஆய்� ெசய்�ம்

மற்�ம் அவர்கள் ெதாடரேவண்�மா அல்ல� ேவ� ���
உத்தரவ�டப்பட்�ள்ளதா என்பைத ��� ெசய்�ம்.

ஒவ்ெவா� பள்ள� ஆண்��ம் ஒ� IPRC ம�ஆய்�க் �ட்டம்
நைடெப�ம்.
-

ஒ� ச�தாய வ�ப்ப�ல் உங்கள் �ழந்ைத இ�ந்தால்

அல்ல� அைடயாளப்ப�த்தல் அல்ல� இடமள�த்தலில்
ஒ� மாற்றமி�ந்தால், ஒ� �ைறயான IPRC வ�டாந்திர

அளவ�ல் நடத்தப்ப�ம் மற்�ம் IPRCக்கான ஒ� அைழப்�க்
க�தத்ைத ந� ங்கள் ெப�வர்கள்.
�

-

ஒ� ச�தாய வ�ப்ப�ல் உங்கள் �ழந்ைத

இல்ைலெயன்றால், தற்ேபாைதய இடமள�த்தல் மற்�ம்
அைடயாளப்ப�த்த�டன் ெதாடர பள்ள�ப்
ப�ந்�ைரக்�ேமயானால், ப�ன்வ�ம் ேதர்�கைள
ெபற்ேறார்க�க்� அ�மதிக்�ம் ெதாட�கிற IPRC

அைடயாளப்ப�த்தல் அல்ல� இடமள�த்த�க்கான உ�திக்
க�தத்ைத ந� ங்கள் ெப�வர்கள்.
�

o ஒ� �ைறயான IPRC �ட்டத்திைன ேகா�வ�:
அல்ல�

o தற்ேபாைதய அைடயாளப்ப�த்தல் மற்�ம்

இடமள�த்தல் �லம் உங்கள் �ழந்ைதக்� நன்�
ேசைவயள�க்கப்ப�வதாக உணர்ந்தால் சந்திக்காமல்
இ�க்க ��� ெசய்தல்.

என்ன சிறப்�க் கல்வ� திட்டங்கள் மற்�ம் ேசைவகள்
வழங்கப்ப�கின்றன?
அைனத்� வ�திவ�லக்�க�டனான மாணவர்க�க்� சிறப்�
கல்வ�ய�ல் �� அளவ�லானத் திட்டத் ேதர்�கைள வா�யம்
வழங்�கிற�. வ�ப்ப�ல் ஆதர�டன் ��ய வழக்கமான
வ�ப்பைற அைமப்�கள் மற்�ம் / அல்ல�

அறி��த்தல்க�க்காக வ�ப்பைறய�லி�ந்� வ�ல�தில்,
அல்ல� ப�தியாக சிறப்�க் கல்வ� ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட
வ�ப்ப�ைன உள்ளடக்கிய திட்டத் ேதர்�கள். சிறப்�க் கல்வ�த்
ேதைவகள் உள்ள அைனத்�க் �ழந்ைதக�க்�ம்
ஒ�ங்கிைணப்� வாய்ப்�கள் வழங்கப்ப�கின்றன. சிறப்�க்
கல்வ�த் ேதைவகள் உள்ள மாணவர்க�க்காக தரமானத்
திட்டத்திைன உ�வாக்க ஆதரவள�ப்பதற்காக மாணவர்
ேசைவகள் வள ஊழியர்கள் கிைடக்கப் ெப�கின்றனர்.
சிறப்�க் கல்வ� ேசைவகள் மற்�ம் திட்டங்கள் பற்றி ேம�ம்
தகவல்க�க்�, www.yrdsb.ca வைலத்தளத்தில் இைணயத்தில்

அல்ல� உங்கள் பள்ள�ய�ல் கிைடக்கப் ெப�கிற வா�யத்தின்
சிறப்�க் கல்வ�த் திட்டத்திைன ம�ஆய்� ெசய்யலாம் அல்ல�
ப�ன்வ�ேவாைரத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்:
-

உங்கள் �ழந்ைதய�ன் பள்ள� �தல்வர்;
உங்கள் பள்ள�கள�ன் ேமற்பார்ைவயாளர், அல்ல�
மாணவர் ேசைவகள்:

Centre for Leadership and Learning
Centre for Leadership and Learning
300 Harry Walker Parkway South,
Newmarket, ON L3Y 8E2

(416) 969-7170 அல்ல� (905) 727-0022, வ��வாக்கம் 3235

ெபற்ேறார்க�க்� எந்த நி�வனங்கள் உதவக்��ம்?
சிறப்�க் கல்வ�த் ேதைவகள் உள்ள �ழந்ைதகள�ன்
ெபற்ேறார்க�க்� தகவல் மற்�ம் ஆதர�கைள
வழங்�வதற்காக பல நி�வனங்கள் கிைடக்கப் ெப�கின்றன.

உதாரணமாக, சிறப்�க் கல்வ� ஆேலாசைனக் ���டன்
இைணந்�ள்ள ��க்கைளப் பார்க்க�ம்.

அைமச்சின் மாகாண மற்�ம் ெசயல்வ�ளக்கப் பள்ள�கள்
கவனக் �ைறப்பா� மிைக இயக்கக் �ைறபாட்�டன் (ADHD)
ெதாடர்�ைடய த�வ�ர கற்றல் இயலாைம�டன் கற்றல்

இயலாைம�ள்ள கா� ேகளாத, பார்ைவயற்ற, கா�ேகளாதபார்ைவயற்ற, மாணவர்க�க்� ஒன்றா�ேயா ��வ�ம்
மாகாண மற்�ம் ெசயல்வ�ளக்கப் பள்ள�கைள கல்வ� அைமச்�
இயக்�கிற�. தினச� பயண�ப்பதற்� பள்ள�ய�ல் இ�ந்� மிக�ம்
ெதாைல�ரத்தில் வா�ம் மாணவர்க�க்� திங்கள் �தல்
ெவள்ள�வைர பள்ள�ய�ல் உைறவ�ட திட்டங்க�ம்
வழங்கப்ப�கிற�.

ADHD உடன் ெதாடர்�ைடய த�வ�ர கற்றல் இயலாைமகள்
மற்�ம் கற்றல் இயலாைமகள் உள்ள ஆங்கிலம் ேப�ம்
மாணவர்க�க்கான ெசயல்வ�ளக்கப் பள்ள�கள்:
Sagonaska School
350 Dundas St. West
Belleville ON, K8P 1B2

ெதாைலேபசி: (613) 967-2823
Amethyst School
1090 Highbury Ave.
London ON, N5Y 4V9

ெதாைலேபசி: (519) 453-4408

Trillium School
347 Ontario St. South
Milton ON, L9T 2M5

ெதாைலேபசி: (905) 878-7195

கா�ேகளாேதார் பள்ள�
Ernest C. Drury School
255 Ontario Street South
Milton ON, L9T 2M5

ெதாைலேபசி: (905) 878-7195

TTY: (905) 878-7195

Robarts School
1090 Highbury Avenue
London ON, N5Y 4V9
London ON, N5Y 4V9

ெதாைலேபசி மற்�ம் TTY (519) 453-4400
Sir James Whitney School
350 Dundas Str. West
Belleville ON, K8P 1B2

ெதாைலேபசி மற்�ம் TTY (613) 967-2823

பார்ைவயற்ேறார் மற்�ம் பார்ைவயற்றகா�ேகளாேதா�க்கான பள்ள�
W. Ross Macdonald School
350 Brant Avenue
Brantford ON, N3T 3J9

ெதாைலேபசி: (519) 759-0730

கா�ேகளாேதார் மற்�ம் கற்றல் இயலாைமகள்
உள்ளவர்க�க்கான ஃப�ரான்ேகாஃேபான் பள்ள�:
Centre Jules-Leger
281 rue Lanark
Ottawa ON, K1Z 6R8

ெதாைலேபசி: (613) 761-9300
TTY: (613) 761-9302 and 761-9304

ேகா�தலின் ேப�ல் ப�ெரய்லி, ெப�ய அச்� அல்ல� ஒலி

நாடா�ம் கிைடக்கப் ெப�கிற�.

சிறப்�க் கல்வ�த் ேதைவக�டான
மாணவர்க�க்� ஆதரவள�ப்பதற்காக ஒன்றாக
பண�யாற்�கிற�
ஒன்றா�ேயா கல்வ� சட்டத்தின் கீ ழ், சிறப்�க் கல்வ�த்

ேதைவ�ள்ள ஒவ்ெவா� மாணவ�ம் தன� ேதைவைய நிைற�
ெசய்கிற சிறப்�த் திட்டங்கள் மற்�ம் ேசைவக�க்�

உ�ைம�ள்ளவர் ஆவார். யார்க் ப�ராந்தியத்தில், சிறப்�க் கல்வ�
ஆேலாசைனக் �� (SEAC) சட்டப்�ர்வமாகக் கட்டாயமாக்கப்பட்ட
ஒ� ��வா�ம், அ� �ன்� நியமிக்கப்பட்ட

அறங்காவலர்கைளக் ெகாண்��க்�ம். சிறப்�க் கல்வ�த்
ேதைவக�ள்ள மாணவர்கள் ெபா�த்தமான கல்வ�

ேசைவகைளப் ெப�வைத உ�தி ெசய்வதில் �க்கிய பங்�
வகிக்கிற�.
சிறப்�க் கல்வ�த் திட்டங்கள் மற்�ம் ேசைவகள�ன் உ�வாக்கம்
மற்�ம் ேமம்பா� ெதாடர்பான ��வ�ற்� ப�ந்�ைரகைள SEAC
வழங்கலாம். ��தல் ஆதர�த் ேதைவப்ப�ம் �ழந்ைதகள�ன்
ெபற்ேறார் மற்�ம் பா�காவல�க்� தகவல், ஆேலாசைன
மற்�ம் உதவ�ைய�ம் SEAC வழங்�கிற�.

சிறப்� கல்வ� ப�ன்வ�வனவற்றிற்� ெபா�ப்ேபற்�ள்ள�:
-

மாணவர்க�க்காக திட்டமி�தலில் ஒ� த�ப்�
அ���ைறைய ஆத�ப்ப�;

-

சிறப்�க் கல்வ�த் ேதைவகைளக் ெகாண்��க்கிற

-

மாணவர் ேதைவக�க்� வ�ைடயள�ப்பதன் �லம்

அைனத்� மாணவர்க�க்கான மிக�ம் இயலக்��ய
�ழைல வழங்�வ�;
ேசைவைய வழங்�வதற்கான ��ைமயான
ெதாடர்ச்சியான ேசைவகைள வழங்�தல்;

-

சிறப்� கல்வ�த் ேதைவகள் ெகாண்ட மாணவர்க�க்கான

-

பள்ள� ச�தாயத்தில் இ�க்�ம் மற்றவர்க�டன்

தரத் திட்டங்கைள ேமம்ப�த்�வதற்கான ஆதார
ஊழியர்கைள வழங்�தல்;
அர்த்த�ள்ள பங்ேகற்� மற்�ம் ெதாடர்� ெகாள்வதன்
�லமாக சிறப்� கல்வ�த் ேதைவ�ள்ள மாணவர்கள�ன்
ஒ�ங்கிைணப்� மற்�ம் உள்ள��தல்;

-

சிறப்� கல்வ� வளம் மற்�ம் வழக்கமான ஊழிய�ைடேய
ஒத்�ைழப்�க்கான திட்டமிடல்; மற்�ம்
�ட்டண�கைளக் கண்காண�த்� ஏற்ப�த்�வ�.

ந� ங்கள் அைழக்கப்ப�கிற�ர்கள்!
அைனத்�ப் ெபற்ேறார்க�ம் மற்�ம் ஆர்வ�ள்ள ச�தாய
��ய��ப்பாளர்கள் எங்கள�ன் சிறப்� கல்வ� ஆேலாசைன ��
�ட்டங்கள�ல் கலந்� ெகாண்� கவன�ப்பதற்�
அைழக்கப்ப�கிறார்கள்.
ஒவ்ெவா� மாதத்தின் �தல் வ�யாழக்கிழைமய�ல் SEAC

வழக்கமாக ப�ன்வ�ம் இடத்தில் சந்திக்கிற�:
கல்வ� ைமயம், அேராரா

60 ெவலிங்டன் வதி
� ேமற்� L4G 3H2 (ெவலிங்டன�ல், ேயாங்

வதிக்�
�
ேமற்கில்)

வா�யத்தின் வைலத்தளத்தில் �ட்டத் திட்டம் கிைடக்கப்
ெப�கிற�.
www.yrdsb.ca

அதிக தகவல் ேதைவயா?
SEAC அல்ல� வா�யத்தின் சிறப்� கல்வ�த் திட்டம் மற்�ம்

ேசைவகள் பற்றி அறிந்�ெகாள்ள ேவண்�மா? தய� ெசய்�
ெதாைலேபசிய�ல் அைழக்க�ம்:

ேமற்பார்ைவயாளர், மாணவர் ேசைவகள்
(416) 969-7170 அல்ல� (905) 727-0022, வ��வாக்கம் 3235

மாணவர்கள் ேசைவ �தல்வர்கள்

(416) 969-7170 அல்ல� (905) 727-0022, வ��வாக்கம் 3219 அல்ல�

வ��வாக்கம் 3460

எங்கள�ன் ��வ�ன் வைலத்தளம் www.yrdsb.ca

அறங்காவலர் ப�ரதிநிதித்�வ தகவல் ேதைவப்பட்டால், தய�
ெசய்� ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்:
ேலா� டாவன்ேபார்ட், நிர்வாக உதவ�யாளர்,
கல்வ� மற்�ம் ச�தாய ேசைவகள்

(905) 727-0022, வ��வாக்கம் #2027, (905) 727-3053 (ெதாைலநகல்)
lori.davenport@yrdsb.ca

யார்க் ப�ராந்திய மாவட்ட பள்ள�க் �� SEAC
உ�ப்ப�னர்கள் - 2015-2018 ெபா�ப் பட்�யல்
SEAC உ�ப்ப�ன�க்கான ஒ� �றிப்ப�ட்ட ப�ரதிநிதி பற்றிய

தகவைல உங்க�க்�த் ேதைவப்பட்டால், தய�ெசய்� ெதாடர்�
ெகாள்ள�ம்:

ேலா� டாவன்ேபார்ட், நிர்வாக உதவ�யாளர்,
கல்வ� மற்�ம் ச�தாய ேசைவகள்
(905) 727-0022, வ��வாக்கம் #2027, (905) 727-3053 (ெதாைலநகல்)
lori.davenport@yrdsb.ca
Association for Bright Children York Region North
135 Brant Street, Oakville ON, L6K 2Z8
1-844-443-8332, www.abcontario.ca
Association for Bright Children York Region South
135 Brant Street, Oakville ON, L6K 2Z8
1-844-443-8332,www.abcontario.ca

Autism Ontario - York Region Chapter
Loyal True Blue and Orange Home building
11181 Yonge Street, Unit #221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2
www.autismontario.com/york

The Canadian National Institute for the Blind
615 Davis Drive, Suite 100, Newmarket, ON, L3Y 2R2
(905) 898-6413, 1-800-563-0887, york@cnib.ca

Children’s Treatment Network of Simcoe York (CTN)
13175 Yonge Street, Richmond Hill, ON, L4E 0G6

(905) 954-4011, (905) 773-7090 (ெதாைலநகல்)
1-877-719-4795, www.ctn-simcoeyork.ca

Community Living Georgina
26943 Hwy. 48, P.O. Box 68, Sutton West ON, L0E 1R0

(905) 722-8947, (905) 722-9591 (ெதாைலநகல்)
www.communitylivinggeorgina.com
Community Living Newmarket/Aurora District
757 Bogart Avenue, Newmarket ON, L3Y 2A7

(905) 898-3000, (905) 773-6346 (Toronto), (905) 898-6441 (ஃேபக்ஸ்)
www.clnad.com
Community Living York South
101 Edward Avenue, Richmond Hill ON, L4C 5E5

(905) 884-9110, (905) 737-3284 (ெதாைலநகல்)
www.communitylivingontario.ca
Down Syndrome Association of York Region
P.O. Box 2063, Station B, Richmond Hill ON L4E 1A3
(416) 410-DOWN, 1-800-649-3639, www.dsayr.ca

Early Intervention Services of York Region
The Regional Municipality of York
9275 Markham Road, Unit 15, Markham ON L6E 1A3

(905) 762-1282, (905) 762-0107 (ெதாைலநகல்)www.york.ca
Easter Seals of Ontario
One Concorde Gate, Suite 700, Toronto ON M3C 3N6

(416) 421-8377, 1-800-668-6252, (416) 696-1035 (ெதாைலநகல்)
www.easterseals.org
Learning Disabilities Association - York Region
11181 Yonge Street, Unit #221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2

(905) 884-7933 வ��வாக்கம் #22, (905) 770-9377 (ெதாைலநகல்)
http://ldyar.org

Learning Disabilities Association - York Region North
11181 Yonge Street, Unit #221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2

(905) 884-7933 வ��வாக்கம் #21, (905) 770-9377 (ெதாைலநகல்)
http://ldyar.org

VOICE for Hearing Impaired Children
P.O. Box 30045, Dundas Street West, Oakville, ON, L6H 6Y3

(416) 487-7719, 1-866-779-5144, (416) 487-7423 (ெதாைலநகல்)
www.voicefordeafkids.com

York Support Services Network
240 Edward Street, Unit 3, Aurora ON, L4G 3S9

1-866-275-9776, (905) 898-6455 வ��வாக்கம் #2240
(905) 898-1171 (ெதாைலநகல்), www.yssn.ca

ஊழியர் ப�ரதிநிதித்�வம்
ேமற்பார்ைவயாளர், மாணவர் ேசைவகள்
ேகத் தியாகிவ்
(905) 727-0022, வ��வாக்கம் # 3235, kate.diakiw@yrdsb.ca
கண்காண�ப்பாளர், பாடத்திட்டம் மற்�ம்

அறி�ைர ேசைவகள்
ஹ�த்தர் சியர்ஸ்
(905) 727-0022, வ��வாக்கம் #3419, heather.sears@yrdsb.ca

�தல்வர்கள், மாணவர் ேசைவகள்
ேஜா� ெசப்ேகாவ்ஸ்கி

(905) 727-0022, வ��வாக்கம் #3219, jodi.sepkowski@yrdsb.ca

ெவண்� ஸ்ெவய�ன்

(905) 727-0022, வ��வாக்கம் 3460. wendy.swaine@yrdsb.ca
ேமல்நிைல �தல்வர்

கார்ெமன் ஸ்ப�ட்ேர�-ஜான்சன்
carmen.spiteri-johnson@yrdsb.ca
�வக்கநிைல �தல்வர்

ேகத் �ெரக்
kate.kurek@yrdsb.ca

நிர்வாக உதவ�யாளர்
கல்வ� மற்�ம் ச�தாய ேசைவகள்
ேலா� ேடவன்ேபார்ட்
(905) 727-0022, வ��வாக்கம் #2027, (905) 727-3053 (ெதாைலநகல்)
lori.davenport@yrdsb.ca

�றிப்�: 3 அறங்காவலர் ப�ரதிநிதித்�வங்கள்

