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ஒனடாரிேயா மாணவரகைள 
எவவாறு ஆதரிக்கிேறாம்

உஙகள் பிள்ைௗயின் ஆசிரியர எந்தௗவுக்கு 
உயர தகுதிையக் ெகாணடிருக்கிறார 
என்பைத அறிக

ஓர ஆசிரியைரக் கணடறி எனற எஙகள் ெபாது பதிவகம் உஙகளுக்குக் 
கீழக்கணடவறைறக் காணபிக்கும்: 

உஙகள் பிள்ைௗயின் ஆசிரியர 
எந்தப் பாடஙகைௗக் கற்றுத தருவதற்கு தகுதி ெபற்றிருக்கிறார.

தஙகள் பாட அறிைவ விரிவுபடுதத அலலது தஙகள் வகுப்பைறத திறன்கைௗ ெெம்ைமப்படுதத 
அவரகள் கலந்துெகாணடுள்ௗ கூடுதல தகுதி (AQ) பயிற்சி வகுப்புகள்.

உஙகள் பிள்ைௗயின் ஆசிரியருக்கு எப்ேபாது ொன்றளிக்கப்படடது.

பராமரிப்பு, மரியாைத, 
நம்பிக்ைக மற்றும் ேநரைம
இைவ ஒன்டாரிேயா சான்றளிக்கபபடட ஆசிரியரகைள 
வழிநடத்துகின்ற அறெநறித் தரங்களாகும்.

ஒரு ெபற்ேறாராக, இது 
உஙகளுக்கு என்ன 
அரதததைத வழஙகுகிறது?
உங்கள் பிள்ைளயின் ஆசிரியர ெபாறுபபானவர, நம்பகமானவர, 
ேமலும் உங்கள் பிள்ைள ஒரு சிறந்த நபரின் கடடுபபாடடில 
இருக்கிறார என்பதில நீங்கள் நம்பிக்ைகயுடன் இருக்கலாம் 
என்பேத இதன் ெபாருள். 

கூடுதல தகவலகளுக்கு:
ஒன்டாரிேயா ஆசிரியரகள் கலலூரி 
101 பேளார ெதரு ேமற்கு 
ெடாராண்ேடா ஓ.என்  எம்.5எஸ் 0ஏ1

ெதாைலேபசி: 416.961.8800
ெதாைலநகல: 416.961.8822
ஒன்டாரிேயாவில கடடணமிலைல: 
1.888.534.2222
மின்னஞசல: info@oct.ca
oct.ca
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Cette publication est également disponible en français sous le titre de  
Les élèves de l'Ontario et nous.
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கல்லூரி பற்றிய ஒரு கணேணாடடம்
நாஙகள் என்ன ெெய்கிேறாம்
ஒன்டாரிேயாவில உள்ள அைனத்து அரசு நிதியுதவி 
அளிக்கபபடட பள்ளிகளிலும் பல தனியார 
பள்ளிகளிலும் பணிபுரியும் ஆசிரியரகளுக்கு நாங்கள்
உரிமம் வழங்கி முைறபபடுத்துகிேறாம்.

நாஙகள் எதற்காக இருக்கிேறாம்
நாங்கள் ெபாது நலனுக்குச் ேசைவ ெசய்கிேறாம், ெபாது 
நலைனப பாதுகாக்கிேறாம். உங்கள் பிள்ைளகளுக்குக் 

 கலவி கற்பிக்கப பாதுகாபபான, தகுதிவாய்ந்த 
மற்றும் திறைமயான ஆசிரியரகள் மடடுேம 
சான்றளிக்கபபடுவைத உறுதிெசய்கிேறாம்.

நாஙகள் இைத எவவாறு ெெய்கிேறாம்

நாஙகள் ஆசிரியரகளுக்கு உரிமம் 
அளிக்கிேறாம் 
ஒன்டாரிேயா சான்றளிக்கபபடட 
ஆசிரியரகள் (OCTகள்) மடடுேம அரசு 
நிதியுதவி அளிக்கபபடட ஒன்டாரிேயா 
பள்ளிகளில கலவி கற்பிக்க 
முடியும். உரிமம் ெபற்ற ஆசிரியரகள் 
உலகம் முழுவதிலுமிருந்து 
வருகிறாரகள், அவரகள் ெபாறுபைபக் 
ெகாண்டிருபபவரகள் மற்றும் உயர 
ெதாழிலமுைறத் தரங்களுக்கு 
உடபடடவரகள்.

நாஙகள் ஆசிரியரகளுக்கு 
வழிகாடடுதைல வழஙகுகிேறாம் 
எங்கள் ெதாழிலமுைற ஆேலாசகரகள் 
மூலம், ெகாடுைமபபடுத்துதல 
மற்றும் மன ஆேராக்கியம் ேபான்ற 
முக்கியமான விஷயங்களில 
தங்கள் மாணவரகளுக்கு எங்கள் 
உறுபபினரகள் உதவுவதற்கான 
ஆேலாசைனைய வழங்குகிேறாம். 

சிறப்பான கலவி கற்பிததைல 
ஆதரிக்கிேறாம் 
வகுபபைறக்கு ஆசிரியரகைளத் 
தயாரபடுத்துவதற்கும் 
அவரகளுக்குத் ெதாடரந்து 
கலவி வழங்குவதற்கும் நாங்கள் 
உதவுகிேறாம். ஆசிரியர கலவித் 
திடடங்களுக்கும் நாங்கள் ஒபபுதல 
அளிக்கிேறாம்.

நாஙகள் முக்கியப் 
பஙகுதாரரகளுடன் இைைந்து 
ெெயலபடுகிேறாம் 
ஒழுங்குமுைறகள் மற்றும் 
சடடங்கைள உருவாக்குவதற்கும் 
 மாணவரகைளச் சிறபபாகப 
பாதுகாபபதற்கும் நாங்கள் 
அரசாங்கத்துடன் இைணந்து 
ெசயலபடுகிேறாம். 

உஙகள் கவைலகைௗக் 
ேகடடறிகிேறாம் 
ெதாழிலமுைற முைறேகடு குறித்த 
உங்கள் கவைலகைள நாங்கள் 
தீவிரமாக எடுத்துக்ெகாண்டு, 
அவற்ைறத் தீரத்து ைவக்கிேறாம். 
-ெதாழிலமுைற எதிரபாரபபுகைள 
நிைறேவற்றாதவரகள் மீது நாங்கள் 
தைடகைள விதிக்கிேறாம், ேமலும் 
ஒழுக்கம் சாரந்த முடிவுகைளப 
பகிரங்கபபடுத்துகிேறாம். 

ெபற்ேறாரகளுக்கு மிகவும் உதவியாக 
இருக்கக்கூடிய வளஙகள்
1.  
ஓர ஆசிரியைரக் கணடறியவும்: 
ஒன்டாரிேயா சான்றளிக்கபபடட ஆசிரியரகள் 
நன்கு தகுதி ெபற்றவரகள். உங்கள் பிள்ைளயின் 
ஆசிரியருடன் உைரயாடைலத் துவங்க, அவரகளின் 
தகுதிகைளப பாருங்கள். (oct-oeeo.ca/findateacher)

2.  
ஒரு ேபசொௗைர அைழக்கவும்: 
நாங்கள் மாணவரகைள எவவாறு பாதுகாக்கிேறாம் 
என்பது பற்றி உங்கள் அடுத்த பள்ளி மன்றக் கூடடத்தில 
ேபசக்கூடிய நிபுணரகள் எங்களிடம் உள்ளனர. 
(oct-oeeo.ca/speaker)

3.  
தரநிைலயில ெந்தா ேெருஙகள்: 
எங்கள் காலாண்டு ெசய்திமடல ெபற்ேறாரகைள 
மனதில ெகாண்டு எழுதபபடுகிறது. எங்கள் பணி 
மற்றும் கலவிச் சடடத்தில ஏற்படும் மாற்றங்களுடன் 
இைணந்திருங்கள். (oct-oeeo.ca/thestandard)

4.  
ஆணடு அறிக்ைக: 
ெதாழில எவவாறு முைறபபடுத்தபபடுகிறது மற்றும் 
ஆசிரியர தரநிைலகள் எவவாறு அைமக்கபபடுகின்றன 
என்பைதப பற்றி நன்கு புரிந்துெகாள்ளுங்கள். 
(oct-oeeo.ca/annualreport) 

5.  
ெதாழிலமுைற ஆேலாெகரகள்: 
ஆசிரியரகள் எலலா ேநரங்களிலும் சிறந்த தீரமானத்ைத 
ேமற்ெகாள்வைத உறுதிபபடுத்திக்ெகாள்ள எங்கள் 
ெதாழிலமுைற ஆேலாசைனையச் சாரந்துள்ளனர. 
(oct-oeeo.ca/professionaladvisories)

6.  
ெபாது விௗக்கக்காடசிகள்: 
எங்கள் காலாண்டு மன்றக் கூடடங்கள் ஒன்றிலும், 
எங்கள் வருடாந்திரக் கூடடத்திலும் கலலூரி ெதாடரபான 
தைலபபுகளில கலந்துைரயாடுங்கள்.  (oct-oeeo.ca/
present)

7.  
ெதாழிலமுைற ரீதியாகப் ேபசுதல: 
எங்கள் விருது ெபற்ற ெவளியீடடில பயனுள்ள 
கற்பித்தல நைடமுைறகள் மற்றும் அக்கைறயுள்ள 
ஆசிரியரகளின் சுயவிவரங்கள் பற்றிய கடடுைரகள் 
உள்ளன. (oct-oeeo.ca/magazine)

8.  
oct.ca:  
எங்கள் இைணயதளத்தில கலலூரி குறித்த ெசய்திகள், 
மின்-ெசய்திமடலகள், ஆசிரியர ேதைவகள், 
வீடிேயாக்கள், ஊடக ெவளியீடுகள், ஒழுக்கம் 
ெதாடரபான முடிவுகள் மற்றும் ேமலும் பலவற்ைறக் 
கண்டறியுங்கள்.

மாணவரகைளப் 
பாதுகாததல்

நமது பிள்ைளகளின் எதிரகாலத்ைத விட 
முக்கியமானது எதுவுமிலைல. ஒன்டாரிய 
மாணவரகளின் நலவாழ்வும் பாதுகாபபும் தான் 
எங்கள் முன்னுரிைம என்பைத ஒன்டாரியரகள் 
உறுதியாக நம்பலாம். 

ேமலும் அறிய, oct-oeeo.ca/public -ஐப 
பாரைவயிடுங்கள்.

ஆசிரியர 
கல்விைய 
ேமம்படுததுதல்
அைனத்து ஒன்டாரிேயா ஆசிரியரகளுக்கும் 
சான்றிதழ் வழங்குவேதாடு, மாகாணம் 
முழுவதும் கலவி கற்பிக்கும் திடடங்கைளயும் 
கலலூரி அங்கீகரிக்கிறது. ஒன்டாரிேயாவில 
உள்ள அைனத்து கற்பித்தல திடடங்களும் 
ெநறிமுைற மற்றும் நைடமுைற தரங்கைளயும் 
வழிகாடடுதலகைளயும் பின்பற்றுவைத நாங்கள் 
உறுதிெசய்கிேறாம்.

தற்ேபாதுள்ள ஆசிரியர கலவிக்கான கூடுதல 
தகுதி பயிற்சி வகுபபுகைளயும் நாங்கள் மீளாய்வு 
ெசய்து அங்கீகரிக்கிேறாம்.

ஒன்டாரிேயா மாணவரகள் தகுதிவாய்ந்த 
ஆசிரியரகளிடமிருந்து மடடுேம சிறந்த 
கலவிையப ெபறுவைத உறுதிபபடுத்த, 
கலவி சாரந்த திடடங்கைள அங்கீகரித்தல, 
ஆசிரியரகளுக்கு உரிமம் வழங்குதல மற்றும் 
அவரகளுக்குத் தற்ேபாைதய ெதாழிலமுைற 
சாரந்த கற்றைல வழங்குதல ஆகியைவ 
உதவுகின்றன.

உஙகளுக்கு ஏதாவது கவைல இருநதால்
ெதாழிலமுைற முைறேகடு, திறைமயின்ைம அலலது கலலூரி உறுபபினரகளின் தகுதியின்ைம குறித்த உங்கள் 
கவைலகைளக் கலலூரி ேகடடறியும். ஓர ஆசிரியைரப பற்றி உங்களுக்கு ஏேதனும் கவைல இருந்தால, நீங்கள் 
இந்த நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்ளலாம்.

1. 
முதலில ஆசிரியருடன் 
ேபசுவதன் மூலம் பிரச்சைனைய 
தீரக்க முயற்சி ெசய்யுங்கள், 
பிரச்சைனையத் தீரக்க 
முடியாவிடடால முதலவர 
அலலது மாவடட பள்ளி 
வாரியத்ைத அணுகுங்கள்.

2.  
தீரவு கிைடக்காவிடடால, 
கலலூரிையத் ெதாடரபு 
ெகாள்ளுங்கள். எங்கள் 
ஆன்ைலன் படிவத்ைத  
oct-oeeo.ca/submitcomplaint 
-இல காணுங்கள்.

3.  
அற்பமானதாகேவா அலலது 
எரிச்சலூடடுவதாகேவா 
கருதபபடாத புகாரகள் ஒரு 
குழுவால விசாரிக்கபபடடு 
பரிசீலிக்கபபடும், ேமலும் அைவ 
ஒரு ெபாது விசாரைணக்குப 
பரிந்துைரக்கபபட ேவண்டுமா 
என்பைத அக்குழு தீரமானிக்கும்.

http://oct-oeeo.ca/findateacher
http://oct-oeeo.ca/speaker
http://oct-oeeo.ca/thestandard
http://oct-oeeo.ca/annualreport
http://oct-oeeo.ca/professionaladvisories
http://(oct-oeeo.ca/present
http://oct-oeeo.ca/magazine
http://oct.ca
http://oct-oeeo.ca/public
http://oct-oeeo.ca/submitcomplaint
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