
நாம் நமது ஆசிாியர்களுக்கு அவர்கள் சிறப்ா்க சசயல்ட 
தயாரப்டுத்தும்்்ாது, மாணவர்கள் சாதிக்்கக்கூடியவற்றுக்கு 
எல்லை்ய இல்லை. ஆசிாியர்கள் ்கலவித் திடடங்களுக்கு 
உாிமம் அளித்தல, மி்க உயர்நத சதாழிலாரீதியான மற்றும் 
நனசனறிாரீதியான தரநி்லை்க்ள நிறுவுதல மற்றும் ஆ்மாதம் 
வழஙகுதல ஆ்கிய சசயல்ாடு்கள் மூலைம் ஒனடாாி்யாவில 
்கலவி ்கற்்ித்த்லை ஒனடாாி்யா ஆசிாியர்கள் ்கலலூாி 
ஒழுஙகுமு்றப்டுத்து்கிறது.

்ினவரு்வற்்ற சசயவதன மூலைம், ்கலலூாி, ச்ாது நலைனுக்கு 
்ச்வ சசயது ்ாது்காக்்கிறது: 

•  ஒனடாாி்யாவில அரசு நிதி ச்றும் ்ள்ளி்களில மற்றும் ்ள்ளி 
அ்மபபு்களில ்ணிபுாிய ஆசிாியர்களுக்கு சானறிதழ் அளிப்து 

•  ஆசிாியர்க்ள ்கலவி ்கற்ப்ித்தலுக்கு தயார சசயயும் 
திடடங்க்ளயும் ்ாடத்திடடங்க்ளயும் ஆ்மாதிப்து 

•  ஒனடாாி்யா ஆசிாியர்களுக்்கான மி்க உயர்நத தரத்்த 
நி்லைநாடடத் தவறு்வர்க்ள ்கடடுப்ாடு சசயவது.

ஆசிாியர சதாழி்லை ஒழுஙகுமு்றப்டுத்துவதற்்கான 
ச்காள்்்க்க்ள உருவாக்்கி அவற்றுக்கு அனுமதி அளிப்தன 
மூலைம் ்கலலூாி்ய 37-அங்கத்தினர்கள் ச்காணட ஒரு மனறம் 
(்தர்நசதடுக்்கப்டு்கிற 23 ந்ர்கள் மற்றும் து்றயால 
நியமிக்்கப்டு்கிற 14 ந்ர்கள்) நிரவா்கம் சசய்கிறது. 

ச்ாது நலைனுக்்கா்க நிரவா்கம் சசயதல
ஆசிாியர சதாழிற்்யிற்சியின அடித்தளத்தில, சதாழில 
வலலுநர்களா்க ஆசிாியர்களிடம் எதிர்ாரக்்கப்டும் 
நடத்்த்ய வழி்காடடும் தரநி்லை்களுக்கு ஆசிாியர்கள் 
்கடடுப்டடிருக்்கிறார்கள். 

ஆசிாியர சதாழிலுக்்கான நனசனறிாரீதியான தரநி்லை்கள்; 
்கவனிபபு, ச்கௌரவம், நம்்ிக்்்க மற்றும் ்நர்ம ஆ்கிய குணங்கள் 
ஆசிாியர சதாழிலுக்கு மூலைாதாரமான்வ எனற ்்காட்ாட்டப 
்ிரதி்லிக்்கினறன. 

ஆசிாியர சதாழிலுக்்கான ்யிற்சித் தரநி்லை்கள் ஒனடாாி்யாவில 
ஆசிாியர சதாழிலுக்குத் ்த்வயான அறிவு, திறன்கள், மற்றும் 
்ணபு்க்ள விவாிக்்கிறது. இதில மாணவர்களுக்்கான ஈடு்ாடும், 
மாணவர்கள் ்கற்றல, ்கற்கும் சமூ்கங்களில த்லை்மப்ணபு, 
சதாடரும் சதாழிலாரீதியான ்கற்றல மற்றும் சதாழிலாரீதியான 
அறிவாற்றல மற்றும் ்யிற்சி ஆ்கிய்வயும் உள்ளடஙகும். 

ஒனடாாி்யா ஆசிாியர்கள் ்கலலூாி: 
சிற்நத ்கலவி ்கற்்ித்தலுக்்கான தரத்்த நிறுவு்கிறது

ஒனடாாி்யா
 ஆசிாியர்கள் 
்கலலூாி

ச்ாது நலைனுக்்கா்க ்ச்வபுாிதல

"்கற்்ித்தல சமூ்கத்தின மி்க உனனதமான 
சதாழிலைாகும். ்கற்்ித்தலில சதாழிலமு்ற 
நமது மி்கபச்ாிய முனனுாி்ம ஆகும். 
ஆசிாியர்களுக்கு சிற்நதது எது்வா, அது 
எலலைா ஒனடாாி்யா வாசி்களுக்கும் 
சிறப்ானது ஆகும்." 

்மக்்்கல சாலவ்டாாி,  
த்லை்ம நிரவா்க அதி்காாி மற்றும் ்திவாளர, 
ஒனடாாி்யா ஆசிாியர்கள் ்கலலூாி

கூடுதல த்கவல்களுக்கு, ்ினவரும் மு்கவாிக்கு 
எழுதவும் அலலைது வரு்்க புாியவும்: 
ஒனடாாியா ஆசிாியர்கள் ்கலலூாி
101 பலூர ஸடாரீட சவஸட
சடாசரானசடா ON M5S 0A1 

சதா்லை்்சி: 416-961-8800
ஒனடாி்யாவில ்கடடணமிலலைாத 
சதா்லை்்சி:  1-888-534-2222
சதா்லைந்கல: 416-961-8822
மினனஞசல: info@oct.ca
www.oct.ca



அங்கரீ்காரமளித்தல
ஒனடாாி்யாவில ்ல்க்லை்கழ்க ்கலவித் து்ற்களில 
முழு-்நர மற்றும் ்குதி-்நர ஆசிாியர ்கலவித் 
திடடங்களுக்கு ்கலலூாி அங்கரீ்காரம் அளிக்்கிறது. 
ஆசிாியர்கள் தமது ்ணிக்்காலைம் முழுவதும் நி்கழ்்காலை 
நடப்ிலும் ச்ாருத்தமா்கவும் இருக்கு உதவும் 
நூற்றுக்்கணக்்கான கூடுதல தகுதிப ்யிற்சி்க்ளயும் 
்கலலூாி மரீள்்ார்வயிடடு ஆ்மாதிக்்கிறது. 

ஒழுஙகுமு்ற
தகுதியற்ற, ்கலவி ்கற்்ிக்்கத் தயாரநி்லையில இலலைாத 
அலலைது ஒனடாாி்யாவில எதிர்ாரக்்கப்டும் 
சதாழிலாரீதியான நடத்்த்ய மரீறும் ்கலலூாி 
உறுப்ினர்கள் மரீதான பு்கார்க்ள விசார்ண சசயது 
தரீரக்கும் ்கட்ம ்கலலூாிக்கு உள்ளது.

வகுப்்ற்கள் ்ாது்காப்ான்வ எனவும் 
சதாழிலாரீதியான ஒழுக்்கக்்்கடு சசயததா்க 
்கணடறியப்டும் உறுப்ினர்க்ள ஆசிாியர சதாழில 
தரீவிரமா்க ்்கயாள்்கிறது எனவும் ச்ற்்றார்கள் 
நம்்ிக்்்கயுடன இருக்்க்வணடும். அ்த்்ால, 
சதாழிலாரீதியான ஒழுக்்கக்்்கடு சசயததா்க குற்றம் 
சுமத்தப்டும் உறுப்ினர்களுக்கு நியாயமான 
வழிமு்றக்கு உாி்ம உள்ளது.

வி்கிதப்டி ்ாரக்கும்்்ாது, ஆசிாியர்களுக்கு எதிரான 
பு்கார்கள் அாிதான்வ. எ்நதசவாரு வருடத்திலும் 
்கலலூாியின 239,000 உறுப்ினர்களில சுமாரா்க 
100 ந்ர்கள் மடடு்ம ச்ாது விசார்ண்ய 
எதிரச்காள்்கிறார்கள். சதாழிலாரீதியான 
ஒழுக்்கக்்்கடடுக்்கான தணட்ன்களானது, 
எசசாிக்்்க, அறிவு்ர ச்றுமாறு அலலைது ்யிற்சி்கள் 
எடுத்துக்ச்காள்ளுமாறான ்கடட்ள முதல ஆசிாியர 
சதாழில சசயயும் உாிமத்்த இழப்து வ்ர இருக்கும்.  

• சதாழிலமு்ற நடத்்தயில ்ஙகுதாரர்கள். 
ச்ாது நலைனுக்கு ்ச்வ சசயயவும் ்ாது்காக்்கவும் 
ஒரு உறுதிசமாழி்ய அலலைது சான்ற ்கலலூாி 
மனறத்தின உறுப்ினர்கள் எடுத்துக்ச்காள்்கிறார்கள். 
து்றயால நியமிக்்கப்டட மூனறு ந்ர்க்ளக் 
ச்காணட ஒரு ச்ாது நலைக் குழுவும் கூட ச்ாது 
நலைனுக்குத் சதாடரபு்டய விஷயங்களில ்கலலூாி 
மனறத்துக்கு அறிவு்ர வழஙகும்.

• ஓர ஆச ிா ிய்ரக் ்கணடறியவும். எலலைா 
சானறளிக்்கப்டட உறுப்ினர்க்ளக் ச்காணட ஒரு 
ச்ாதுப ்தி்வட்ட ்கலலூாி ்ராமாிக்்கிறது.  
oct.ca எனற எங்கள் வ்லைத்தளத்தில ஓர ஆசிாிய்ரக் 
்கணடறியவும் எனற ்குதிக்குச சசனறு ஒவசவாரு 
உறுப்ினாின நி்லை்யயும், ்கலவி ்கற்்ிக்்க 
அவர்கள் தகுதி்யயும், அவர்கள் எப்்ாது 
சானறளிக்்கப்டடார்கள் எனவும் அவர்களது 
சானறிதழில ஏதாவது நி்்நத்ன்கள் அலலைது 
ஒழுஙகுமு்ற குறிபபு்கள் உள்ளனவா எனவும் 
்ாரக்்கலைாம். 

• ்க ி்டக்்கபச்றும் முடிவு்கள். சதாழிலாரீதியான 
ஒழுக்்கக்்்கடடுப பு்கார்க்ள எதிரச்காள்ளும் 
உறுப்ினர்களுக்கு ்கலலூாி ச்ாது விசார்ண்ய 
நடத்து்கிறது. விசார்ண அறிவிபபு்கள் மற்றும் 
விசார்ண்களின முழு முடிவு்கள் oct.ca இல 
்கி்டக்கும். 

• குறிப்ிடட வழி்காடடுதல. சதாழிலின 
ஒழுஙகுமு்றக் ்கடடுப்ாடடு வாாியம் எனற 
மு்றயில, உறுப்ினர்களுக்கு சதாழிலாரீதியான 
அறிவு்ர வழஙகும் அதி்காரம் ்கலலூாிக்கு உள்ளது. 
சமூ்க மற்றும் மினனணு ஊட்கங்களின ்யன்ாடு 
முதல ஒரு குழ்ந்த தவறா்க நடத்தப்டுவதா்க்வா, 
்கவனிக்்கப்டாமல இருப்தா்க்வா 
ஆசிாியர்கள் ச்ந்த்கித்தால அவர்களுக்கு அ்த 
சதாியப்டுத்த்வணடிய ்கட்ம வ்ர இதில 
உள்ளடஙகும். 

• த ிற்நத அ்ழபபு்கள். ்கலலூாியின ்காலைாணடு 
மனறக் கூடடங்கள், வருடா்நதர கூடடம், மற்றும் 
ச்ரும்்ாலைான ஒழுஙகுமு்றக் குழு விசார்ண்களில 
நரீங்கள் ்கலை்நது ச்காள்ள வர்வற்்கப்டு்கிறரீர்கள். 
எங்கள் வ்லைதளத்தில நி்கழ்சசி்யட்ட 
(மினிடஸ) ்ாரப்தன மூலைம் மனற கூடடங்களின 
நடவடிக்்்க்க்ள ்கவனிக்்கவும். 

• எப்்ாதும் ்கலை்நதா்லைாச ித்தல. 
முனசமாழியப்டும் ச்காள்்்க அலலைது ஒழுஙகுமு்ற 
மாற்றங்கள் குறித்து ்கலவித்து்றக்குள் விாிவா்க 
ஆ்லைாச்ன நடத்த ்கலலூாி ச்ருமுயற்சி்ய 
்மற்ச்காள்்கிறது மற்றும் அதில ச்ரு்ம ச்காள்்கிறது. 
எங்களது தி ஸடாணடரட எனற ச்ாது மின-
்த்திாிக்்்கக்கு சபஸக்்ரப சசயயுங்கள் மற்றும் 
்கலை்நதுச்காள்வதற்்கான வாயபபு்க்ள ்கவனியுங்கள். 

• ்மலும் அறி்நதுச்காள்ளவும். எங்களது 
வருடா்நதர அறிக்்்க்கள், ஆயவு்கள், 
உறுப்ினர்களுக்கு அறிவு்ர்கள் மற்றும் ்மலும் 
்லைவற்்றப ்ாரக்்க  
oct.ca க்கு வரு்்க புாியவும்.

உங்களுக்கு ்கட்மப்டடது 
திற்நத மற்றும் சவளிப்்டயான மு்றயில சசயல்டுவது ச்ாதுமக்்கள் 
நம்்ிக்்்க்ய வளரக்்க உதவு்கிறது. 

உாிமமளித்தல 
ஒனடாாி்யா ஆசிாியர ்கலலூாியால சானறளிக்்கப்டட 
தகுதிச்ற்ற ஆசிாியர்கள் மடடு்ம தமது ச்யருக்குப ்ிறகு 
OCT - ஒனடாாி்யா சானறளிக்்கப்டட ஆசிாியர - எனற 
சதாழிலாரீதியான ்டடத்்த ்யன்டுத்த முடியும். ஆசிாியர்களுக்கு 
சானறளிப்தற்்கான ்த்வப்ாடு்க்ள நி்லைநாடடுவதற்்கான 
்கலலூாியின திறனானது, மாணவர்கள் ்கற்்கவும் சாதிக்்கவும் 
்த்வயான அறிவு மற்றும் திற்ம்க்ளக் ச்காணட மி்க 
உயர்நத தகுதிச்ற்றவர்களால குழ்ந்த்களும் இ்ளஞர்களும் 
்கற்்ிக்்கப்டுவ்த உறுதிசசய்கிறது. 

வி்ரவுப ்ார்வ

● 1997 இல சதாடங்கப்டடது
● 239,000 உறுப்ினர்கள்
● 2014 இல சுமாரா்க 9,800 புதிய  
  ஆசிாியர்கள் சானறளிக்்கப்டடனர
● சுய-்கடடுப்ாடு, சதாழிலின  
  முதிரசசி்யயும் ஆசிாியர்களின  
  வி்சட திற்ம்க்ளயும் அறி்வயும்  
  அனு்வத்்தயும் ்கருத்தில ச்காள்்கிறது.

 

http://www.oct.ca

