பாதுகாபபான அனனவனையும் ஏற்கும் பாடசானைகன்ள
உருவாக்குதல: அனனவனையும் ஏற்கும் சடடம்
(பகில/ம்சாதா 13) பற்றகிய மபற்்றாருக்கான தகவல
பாதுகாபபான அனனவனையும் உளவாஙககி ஏற்கும் பாடசானை ஒரு
மாணவர் தனைத்தாஙகவும் அவைது நைனுக்கும் முக்ககியம் என நாம்
அறகி்வாம்.

❍

அதனாலதான் பகில 13 எனும் அனனவனையும் ஏற்கும் பாடசானை
சடடதனத அைசு அறகிமுகபபடுததகியது; இது இப்பாது
சடடமாக்கபபடடுள்ளது.

பகில 13 ஆனது பாடசானை மாணவர்கள மததகியகில தவறான
மற்றும் அவமாகியானதயான நடதனதகள தவகிர்க்கபபடவும்
நடவடிக்னக எடுக்கபபடவும் ்வண்டுமமன பாடசானை சனபக்ளகிடம்
எதகிர்பார்க்ககிறது. இநத நடதனதகள வம்புதமதாலனை(பு்ளகியகிங),
பாகுபாடு மற்றும் மதாலனைப படுததுதனை உடபடுததுககிறது. எமது
பாடசானைக்ளகில இததனகய நடதனதகள ஏற்றுக்மகாள்ளபபடாது
என்பனத இநதப புதகிய சடடம் மத்ளகிவாகக் காடடுககிறது. இனம்,
பாலினம், பாலியல மனசசாய்வு, அஙகவீனம் அலைது ்வறு
காைணகிகள எதுவாக இருநதாலும் மாணவர்கள அனனவர்
மததகியகிலும் மதகிபனபயும் புாகிநதுமகாளளுதனையும் இநதச சடடம்
ஊக்குவகிக்ககின்றது.

வம்புத மதாலனை மசய்தல உடபட தகாத நடதனதனய
தவகிர்பபதற்கும் நடவடிக்னக எடுபபதற்கும் பகில 13 எவவாறு
பாடசானைகள மற்றும் சனபகளுக்கு உதவுககிறது?
ஏற்மகன்வ பாடசானை சனபகளும் பாடசானைகளும்
மசய்தவற்்றாடு பகில 13 ்மற்மகாண்டு மசயலபடுககிறது.
சனபக்ளகிடம் இருநது பகில 13 பகின்வருவனவற்னற
்தனவபபடுததுககிறது:
●

●

மதாடரும் சகிடனச, வம்புதமதாலனைனயத தவகிர்ததல மற்றும்
தனையகிடுதல, நகியாயமான மற்றும் உள்ளடக்கும் கலவகி
்பான்றவற்றகிற்கான மகாளனககன்ள நகிறுவுதல.
மற்றவர்களுக்கு வம்புதமதாலனை மசய்யும் மாணவர்களுக்கு
கடுனமயான தண்டனன வைஙகுதல பற்றகி சகிநதகிததல. இது
பகின்வரும் காைணஙகளுக்காக இனடநகிறுததம் மசய்தல மற்றும்
மவ்ளகி்யற்றம் மசய்தனை உடபடுததைாம்:
❍ மாணவர் ஏற்மகன்வ வம்புதமதாலனை மசய்ததற்காக
இனடநகிறுததம் மசய்யபபடடிருக்ககிறார் என்ப்தாடு அவைது
பகிைசன்னம் மற்றவர்க்ளகின் பாதுகாபபகிற்கு ஏற்றுக்மகாள்ள
முடியாத அபாயதனத ஏற்படுததுககிறது, அலைது
❍ ஒருதனைச சார்பு, பாைபடசம் அலைது மவறுபபகின் காைணமாக
வம்புதமதாலனை மசய்யபபடுககிறது.
இனடநகிறுததம் மசய்யபபடட அலைது மவ்ளகி்யற்றம் மசய்யபபடட
மாணவர்களுக்கு கலவகிச சடடம் ஏற்மகன்வ ஆதைனவத
்தனவபபடுததுககிறது:
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●

●

வருடாநத அடிபபனடயகில, ஆசகிாகியர்கள மற்றும் ஏனனய
பாடசானை பணகியா்ளர்களுக்கு, வம்புதமதாலனைனயத தவகிர்ததல
மற்றும் நைமான பாடசானை சூைனை ஊக்குவகிததலுக்கான
பயகிற்சகினயயும், தகவனையும் அ்ளகிததல.
நைமான பாடசானை சூைல மற்றும் வம்புதமதாலனைனயத
தவகிர்ததனைப பற்றகிய குறகிக்்காளகன்ள அவர்க்ளகின் பலைாண்டுத
தகிடடஙக்ளகில உள்ளடக்குதல மற்றும் இததகிடடஙகன்ள மபாது
மக்களுக்கு ககினடக்கசமசய்தல.

பகில 13 தனைனமயாசகிாகியர்க்ளகின் மபாறுபனப மாற்றுககிறதா?
●

பகில தனைனம ஆசகிாகியர்களுக்கு புதகிய, குறகிபபகிடட மபாறுபபுகன்ளத
தருககிறது. அவர்க்ளகிடம் பகின்வருவன எதகிர்பார்க்கபபடுககிறது:
❍ வம்புதமதாலனை உடபட, ஒரு மாணவாகின் இனடநகிறுததததகில
அலைது மவ்ளகி்யற்றததகில வகின்ளயக்கூடிய, சனபப
பணகியா்ளைால மதாகிவகிக்கபபடட எநத ஒரு சம்பவதனதயும்
வகிசாைனண மசய்தல.
❍ ஒரு மாணவாகின் நடதனத அவனை இனடநகிறுததம் மசய்ய
அலைது மவ்ளகி்யற்றபபடச மசய்வதற்கு வைகிநடததும்்பாது,
மற்மறாரு மாணவனை தீஙகுக்குள்ளாக்ககிய அநத மாணவாகின்
மபற்்றார்/பாதுகாவைருக்கு சம்பவதனதப பற்றகி அறகிவகிததல.
அத்தாடு தஙகள பகிளன்ளக்குக் ககினடக்கப்பாகும் ஆதைனவப
பற்றகி கைநது ்பச மபற்்றார்கன்ள அனைததல.
❍ தஙகள பகிளன்ளக்குக் ககினடக்கப்பாகும் ஆதைனவப பற்றகி
கைநது ்பச, சம்பவததால தீஙகுக்குள்ளான மாணவாகின்
மபற்்றார்/பாதுகாவைனை அனைததல. இநதப மபற்்றார்களுக்கு
அறகிவகிக்கும் கடனம தனைனம ஆசகிாகியர்களுக்கு ஏற்மகன்வ
இருக்ககின்றது.
❍ ஒரு மாணவாகின் இனடநகிறுததததகில அலைது மவ்ளகி்யற்றததகில
வகின்ளயக்கூடிய சம்பவதனத அறகிவகிதத ஆசகிாகியர் மற்றும்
மபாருநதுமானால ்வறு சனபப பணகியா்ளர்களுடன்
மதாடர்புமகாளளுதல. சம்பவதனதப பற்றகிய தஙகள
வகிசாைனணயகின் முடிவுகன்ள அவர்க்ளகிடம் மதாகிவகிக்கும்படி
தனைனம ஆசகிாகியர்கள ்கடடுக்மகாள்ளபபடுவார்கள.
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பகில 13 என்றால என்ன?

மாணவர்கள மவ்ளகி்யற்றம் மசய்யபபடடிருநதால அலைது
நீண்ட காை இனடநகிறுததம் மசய்யபபடடிருநதால (5 பாடசானை
நாடகளுக்கும் அதகிகமாக), சஸமபன்்ஷன்/எக்ஸபல்ஷன்
பு்ைாககிைாம் மூைமாக கலவகி சார்நத/கலவகி-சாைாத ஆதைனவ
அவர்கள மபறுவார்கள. ஐநது பாடசானை நாடகள வனை
இனடநகிறுததம் மசய்யபபடட மாணவர்கள வீடடுபபாட்வனை
தகிடடமமான்னறப மபறுவார்கள.

மபற்்றார், மாணவர்கள, ஏனனய பணகியா்ளர்கள
மற்றும் பஙகுதாைர்கன்ள ஈடுபடுதத சனபகள மற்றும்
பாடசானைகளுக்கு பகில 13 எவவாறு ஆதைவ்ளகிக்ககிறது?
பாடசானையகினூடாக தஙகள பகிளன்ளகளுக்கு ககினடக்கபமபறும்
ஆதைனவப பற்றகியும் நைமான பாடசானைச சூைனை ஏற்படுதத
பாடசானை எடுக்கும் முயற்சகிகன்ளப பற்றகியும் மபற்்றார் ்மலும்
மதாகிநதுமகாள்ள இநதச சடடம் உதவுககிறது.
பகின்வருவனவற்னற சனபகள மசய்ய்வண்டும்:
●

●

●

●

தஙகள பகிளன்ளகள மபறும் ஆதைனவப பற்றகிய கவனைகள
மபற்்றாருக்கு இருநதால அவர்கள பகின்பற்ற ஒரு மசயலமுனறனய
அனமததல.
வம்புத மதாலனை சம்பவஙகன்ள பாதுகாபபான முனறயகில
மாணவர், மபற்்றார் மற்றும் ஏனனயவர்கள அறகிக்னக மசய்ய
உதவும் படிமுனறனய உருவாக்குதல.
குனறநதது இைண்டு வருடஙகளுக்கு ஒருமுனற பணகியா்ளர்கள,
மாணவர்கள மற்றும் மபற்்றாாகிடம் பாடசானை சூைல பற்றகிய
ஆய்வுகன்ள நடததுதல.
மாணவாகின் பாதுகாபபு மற்றும் பாடசானை சூைல பற்றகி ்மலும்
அறகிநதுமகாள்ள மபற்்றாருக்கு வாய்பப்ளகிததல.

பகில 13 எவவாறு மாணவர்கன்ள ஆதாகிக்ககிறது?
பகில 13 ்தனவபபடுததுபனவ:
●

●

●
●

தகாத நடதனதயகில ஈடுபடட அலைது தகாத நடதனதயால
பாதகிக்கபபடட மாணவர்களுக்கு பாடசானை ஆதைவ்ளகிக்க
்வண்டும்.
பாதகிக்கபபடடவர்களுக்கும் வம்புத மதாலனை மசய்தவர்களுக்கும்
சம்பவதனதக் கண்ட சாடசகிகளுக்கும் தகிடடஙகன்ளயும் தனையீடடு
நடவடிக்னககன்ளயும் அலைது ்வறு ஆதைவுகன்ளயும்
பாடசானைகள வைஙக ்வண்டும்.
வம்புத மதாலனை சம்பவஙகன்ள பாதுகாபபான முனறயகில
அறகிவகிக்க ்தனவயான வைகிகன்ள பாடசானைகள மசய்ய்வண்டும்.
எலைா மாணவர்கள மததகியகிலும் வகிைகிபபுணர்னவயும்
புாகிநதுமகாளளுதனையும் அதகிகாகிக்கும் முகமாக குழுக்கன்ள
பாடசானைக்ளகில உருவாக்க, சனபகளும் பாடசானைகளும்
அனுமதகிக்க்வண்டும்; இது பகின்வரும் தனைபபுக்கன்ள
உள்ளடக்கும்:
❍ இனதது்வ்ஷ எதகிர்பபு;
❍ அஙகவீனமுள்ளவர்கள;
❍ பாலியல நகியாயததன்னம;
❍ பாலியல மனசசாய்வு மற்றும் பாலின அனடயா்ளம். இநதக்
குழுக்கள ்க-ஸடமையகிட அனையன்்ஸஸ-ஐ (GSAs)
உடபடுததக்கூடும்.

GSA என்ற மபயனை அலைது இநதக் குழுக்களுக்கு மாணவர்கள
மதாகிவுமசய்யும் ்வமறாரு மபயனை அவர்கள உப்யாககிபபனத
சனபகளும் தனைனமயாசகிாகியர்களும் தடுக்க இயைாது.
தஙகள பாடசானைக்ளகின் ்தனவக்்கற்றவாறு ்வறு வனகயான
குழுக்கன்ளயும் மாணவர்கள உருவாக்கைாம்.
●

மாணவர்க்ளால முன்மனடுக்கபபடும் குழுவகின் மபயர், அனனதது
மாணவர்கன்ளயும் உளவாஙககி ஏற்றுக்மகாளளும் நைமான
பாடசானை சூைனை ஊக்குவகிபபதாக இருக்க்வண்டும்.

பப்ளகிக் பாடசானைக்ளகில இடதனத வாடனகக்கு எடுக்கும்
அனமபபுக்கன்ள பகில 13 எவவாறு பாதகிக்கும்?
வகின்ளயாடடுக் குழுக்கள மற்றும் சமூகக் குழுக்கள
பப்ளகிக் பாடசானைகன்ள உப்யாககிக்கும்்பாது, அனவ
மாகாணததகின் நடதனத சார்நத மநறகிமுனறகளுக்கு இனசவாக
நடக்க்வண்டுமமன்பனத பகில 13 ்தனவபபடுததுககிறது.
பை ஆண்டுக்ளாக இருநதுவரும் இநத மநறகிமுனறகள
பாடசானை சமூகததகின் எலைா அஙகததவர்களும் மதகிபபுடனும்
கண்ணகியததுடனும் நடததபபடுவனத உறுதகிமசய்ககிறது.

“முழுப பள்ளகி அணுகுமுனற” பாடசானைக்ளகில கலவகி கற்றனை
எவவாறு ்மம்படுததுககிறது?
நைமான அனனவனையும் ஏற்றுக்மகாளளும் பாடசானை
சூைனை உருவாக்குவது “முழுப பள்ளகி அணுகுமுனறனய”
்தனவபபடுததுககிறது; இது பாடசானை முழுவதகிலும் மற்றும்
சமூகததகினர் மததகியகிலும் நைமான மதகிபபுமகிக்க உறவுகன்ள
அடிபபனடயாகக் மகாண்டது.
பாதுகாபபான, அனனவனையும் உளவாஙகும் மற்றும் அனனவனையும்
ஏற்றுக்மகாளளும் பாடசானைகள வகுபபனறயகிலும் அதற்கு
அபபாலும் மாணவர்கள தனைத்தாஙக உதவுககிறது. பாதுகாபபான,
அனனவனையும் உளவாஙகும் மற்றும் அனனவனையும்
ஏற்றுக்மகாளளும் பாடசானைகன்ள உருவாக்குவதகில அைசாஙகம்,
பாடசானை சனபகள, பாடசானைப பணகியா்ளர், மபற்்றார்கள,
மாணவர்கள மற்றும் சமூக அஙகததகினர் உடபட எல்ைாரும்
பஙக்ளகிக்க ்வண்டும்.
நாம் அனனவரும் ஒன்று ்சர்நது மாணவர்கள கற்கவும் வ்ளைவும்
தனைத்தாஙகவும் உதவும் நைமான பாடசானை சூைனை
உருவாக்கைாம்.

பகில 13 என்பது வகிாகிவான நடவடிக்னகத தகிடடததகின் ஒரு
பாகமாகும்
நகியாயததன்னம, அனனவனையும் உள்ளடக்கும் கலவகி மற்றும்
பாதுகாபபான பாடசானை உபாயஙகள ஆககியவற்றகின்
அடிபபனடயகில இநதச சடடம் கடடிமயழுபபபபடுககிறது. இது
பாாகிய நடவடிக்னகத தகிடடததகின் ஒரு பாகமாகும். இநதத தகிடடம்
பகின்வருவனவற்னற உடபடுததும்:
●

●

●

●

பாடசானைக்ளகில ்மைதகிக மனநை பணகியா்ளர்கன்ள
அறகிமுகபபடுததுதல மற்றும் ககிைாமஙக்ளகிலும் மதானைதூை
சமூகஙக்ளகிலும் மனநை மருததுவர் ஒருவருடன் வீடி்யா மூைம்
வகிாகிவாக்கபபடட ஆ்ைாசனனச ்சனவ வைஙகுதல.
கலவகித தகிடடம் முழுவதும் நகியாயமான, அனனவனையும்
உள்ளடக்கும் கலவகிசார் நகியமஙகன்ளயும் மற்றும் வம்புத
மதாலனைனயத தவகிர்பபதற்கான வைகிகன்ளயும் கண்டனடதல;
ஒன்டாாகி்யா கலவகித தகிடட சனபயகின் பாகிநதுனைக்ளகின்
அடிபபனடயகில புதகிய வைகிகன்ளக் கடடிமயழுபபுதல.
வம்புத மதாலனைனயத தவகிர்பபதகில ஒன்டாாகி்யா மக்கள
அனனவருக்கும் பஙகுண்டு என்பனத எடுததுக்காடட மபாதுசன
வகிைகிபபுணர்வுப பகிைசசாைதனத நடாததுதல.
வம்புத மதாலனைனயத தவகிர்ததல மற்றும் தனையீடடு
நடவடிக்னக உடபட, முழுப பள்ளகி அணுகுமுனறயகில கவனதனத
ஒருமுகபபடுததும், மூைவ்ளஙகள மற்றும் நடதனதபற்றகிய அறகிவுனை
வைஙக, அனனவனையும் ஏற்றுக்மகாளளும் பாடசானை நகிபுணர் குழு
ஒன்னற உருவாக்குதல.

்மைதகிக ்களவகிகள?
ஒன்டாாகி்யாவகில மபற்்றார்கள பகின்வருவன பற்றகி
இனணயதத்ளததகில கற்றுக்மகாள்ளைாம்:
●
●
●
●

www.ontario.ca/acceptingschools இல அனனவனையும்
ஏற்றுக்மகாளளும் பாடசானைகளுக்கான நடவடிக்னகத தகிடடம்
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/safekit.html இல பாதுகாபபான
பாடசானைகளுக்கான உபாயஙகள
www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html இல
நகியாயமான அனனவனையும் உள்ளடக்கும் கலவகி உபாயம்
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/standards.html இல
மாகானததகின் நடதனதக்குாகிய மநறகிமுனறகள

