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டரஹ்ாம் மாவட்ட பள்ளி வாரியத்�ன் (DDSB) சார�்ல் ஒ� ��ய பள்ளி 
ஆண்�க்� உங்கைள வரேவற்�ேறாம். இ� நீங்கள் பள்ளிக்�த் 
��ம்�வதற்� உங்கைளத் தயாரப்�த்�வதற்கான ddsb.ca இன் 
�க்�யமான தகவல்கள், பய�ள்ள ஆதாரங்கள் மற்�ம் ெபா�வான 
உத�க்��ப்�கள் ஆ�யவற்�ன் பட்�யல் ஆ�ம். 

DDSB இைணயதளத்�ல் ��ள் ெமா�ெபயர்ப்ைப 
எவ்வா� பயன்ப�த்�வ� 

DDSB இைணயதளத்ைத ��ள் �ரான்ஸ்ேலட் �லம் எளிதாக பல 
ெமா�களில் ெமா�ெபயரக்்கலாம். ஒவ்ெவா� DDSB வைலப்பக்கத்��ம், 
பக்கத்�ன் ேமேல உள்ள �தக்கண்ணா� ஐகான் அல்ல� ேதடல் 
அம்சத்�ற்� அ�த்�ள்ள ேபனரில் ெமா�ெபயரத்்தல் அல்ல� 
ெமா�ையத் ேதரந்்ெத� அம்சத்ைதக் காணலாம். 

1. கணினி அல்ல� ேலப்டாப் சாதனத்�ல் ddsb.ca க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

2. வைலப்பக்கத்�ன் ேமேல உள்ள ேபனரில் உள்ள ெமா�யாக்கம் 
அல்ல� ெமா�ையத் ேதரந்்ெத� பட்டைனக் �ளிக் ெசய்ய�ம். 
ெமா�யாக்கம் �தன்ைம DDSB இைணயதளத்�ல் ேதான்�ம் மற்�ம் 
ெமா�ையத் ேதரந்்ெத� என்ப� பள்ளி இைணயப் பக்கங்களில் 
ேதான்�ம். 

3. பட்�ய�ல் இ�ந்� உங்க�க்� ��ப்பமான ெமா�ையத் 
ேதரந்்ெத�க்க�ம். 

https://www.ddsb.ca/en/index.aspx
https://www.ddsb.ca/en/index.aspx


 

உங்கள் �ழந்ைத�ன் பள்ளி���ந்� ெசய்�கைளப் ெபற 
��ேசர�ம் 

உங்கள் �ழந்ைத�ன் பள்ளி���ந்� ேநர�யாக பள்ளி 
ெசய்�மடல்கள் ேபான்ற ெசய்�கைளப் ெபற ��ம்பங்க�க்�த் 
ேதைவயான ப�கள் இங்ேக உள்ளன: 

1. பள்ளி�ன் எந்தெவா� �கப்�ப் பக்கத்�ன் பள்ளிச ்ெசய்�கள் 
�ரி�ல் ேம�ம் ெசய்�கைளக் �ளிக் ெசய்ய�ம்.  

 

2. ��ேசர் பட்டைனக் �ளிக் ெசய்ய�ம். 



 

3. பள்ளி இைணயதளத்�ல் நீங்கள் ��ேசர ��ம்�ம் அைனத்� 
ெபட்�கைள�ம் சரிபாரக்்க�ம். நீங்கள் பள்ளிச ்ெசய்�கள் 
(ெசய்�மடல்கள்) மட்�ேம ��ம்�னால், பள்ளிச ்ெசய்�கைள 
மட்�ம் சரிபாரக்்க�ம். 

அதைனச ்ெசய்த�ம்,  ெசய்�கள் இ�ைக�டப்பட்ட�டன் பள்ளி 
இைணயதளம் அைனத்� சந்தாதாரரக்�க்�ம் ஒ� �ன்னஞ்சல் 
அ�ப்�ம். ேம�ம் உத�க்�, உங்கள் பள்ளி�ல் உள்ள ஊ�யரக்ைளத் 
ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். 

பள்ளிக்�த் ��ம்� வைலப்பக்கம் மற்�ம் அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் 
ேகள்�கள் 

எங்களின் Return to School webpage ஒவ்ெவா� பள்ளி ஆண்�ம் 
ெதாடங்�வதற்� �ன்ேப ��ப்�க்கப்ப�ம், ேம�ம் அ�ல் பள்ளி நாள் 
எப்ப� இ�க்�ம், பள்ளிகளில் உடல்நலம் மற்�ம் பா�காப்�, ேகா�ட்-19 
ெந��ைறகள் மற்�ம் அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்�கள் பற்�ய 
தகவல்க�ம் அடங்�ம். 

 

பள்ளி ஆண்� காெலண்டரக்ள் 

இந்த DDSB website ெதாடக்கநிைல வழக்கமான�, ெதாடக்கநிைல 
மாற்�யைமக்கப்பட்ட�, இரண்டாம் நிைல வழக்கமான� மற்�ம் 
இரண்டாம்நிைல மாற்�யைமக்கப்பட்ட �ட்டங்க�க்கான பள்ளி 

https://www.ddsb.ca/en/whats-happening/return-to-school.aspx
https://www.ddsb.ca/en/whats-happening/school-year-calendars.aspx


ஆண்� காெலண்டரக்ள் மற்�ம் �ட்ட�டப்பட்ட சட்டரீ�யான 
���ைறகள் மற்�ம் P.A. நாட்களின் ��க்கம் காணலாம். 

ெபற்ேறார் ேபார்டல் 

ெபற்ேறார ்ேபாரட்ல் அைனத்� டரஹ்ாம் மாவட்ட பள்ளி வாரியம் (DDSB) 
ெபற்ேறார ்மற்�ம் பா�காவலரக்�க்� �ைடக்�ற�. ேபாரட்்டல் �லம் 
உங்கள் �ழந்ைத�ன் �ட்� அைற ஒ�க்��, வ�ைக வரலா� மற்�ம் 
�ேர�கைளப் பாரக்்கலாம். ஸ்�ல் ேகஷ் ஆன்ைலன் (SchoolCash Online) 
மற்�ம் ஸ்�ல் ெமசஞ்சர ்(SchoolMessenger) கணக்�கைள ேபாரட்ல் �லம் 
அைமக்கலாம். ேம�ம் தகவ�க்� மற்�ம் அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் 
ேகள்�கைளப் பாரக்்க, Parent Portal webpage ஐப் பாரை்வ�ட�ம். 

பா�காப்பான வ�ைககள் 

டரஹ்ாம் மாவட்ட பள்ளி வாரியத்�ன் Safe Arrivals policy ெகாள்ைக�ன்ப� 
ஒவ்ெவா� பள்ளி�ம் பா�காப்பான வ�ைக நைட�ைறையக் 
ெகாண்��க்க ேவண்�ம். இதன்ப� பள்ளி �தல்வரக்ள் கண்�ப்பாக: 

   • ஒவ்ெவா� �ழந்ைத�ம் பள்ளிக்� வந்��ட்டதா என்� சரிபாரக்்க 
ேவண்�ம். 

   • பள்ளிக்� வ�வ�ல் �வரிக்கப்படாத ஏேத�ம் �ரமம் ஏற்பட்டால் 
பராமரிப்பாளரக்ைளத் ெதாடர�்ெகாள்ள�ம். 

உங்கள் பள்ளி�ன் பா�காப்பான வ�ைக நைட�ைற பற்�ய ��தல் 
தகவ�க்�, உங்கள் பள்ளி அ�வலகத்ைதத் ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். 
பள்ளிக�க்கான ெதாடர�்த் தகவல் school directory இல் 
பட்�ய�டப்பட்�ள்ள�. 

பள்ளிக்� வராைமைய �காரளிக்க�ம் 

டரஹ்ாம் மாவட்ட பள்ளி வாரியம் மாணவரக்ள் வராைமைய �காரளிக்க 
ஆன்ைலன் பள்ளி ெமசஞ்சர ்ேசைவையப் பயன்ப�த்��ற�. உங்கள் 
�ழந்ைத பள்ளிக்� வராதைத �ன்வ�மா� �காரளிக்கலாம்: 

• 1-844-350-2646 ஐ அைழக்க�ம் 
•        SchoolMessenger app �லம் ஆன்ைலனில் அல்ல� உங்கள் 

ஸ்மாரட்்ேபானில் 

உங்களிடம் SchoolMessenger கணக்� இல்ைலெயன்றால், அைத 
உ�வாக்�னால், �ேழ உள்ள ப�கைளப் �ன்பற்ற�ம்: 

https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/parent-portal.aspx
https://durhamschboard.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=7bad30e5dbd1bf405f6be3a84b961915&view=true
https://schooldirectory.ddsb.ca/
https://go.schoolmessenger.ca/#/home


1. SchoolMessenger website க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

2. உங்க�க்காக நாங்கள் ப��ெசய்த அேத �ன்னஞ்சல் 
�கவரிையப் பயன்ப�த்த�ம் (உங்கள் ெபற்ேறார ்ேபாரட்்டல் 
கணக்�ற்� நீங்கள் பயன்ப�த்�ய அேத �ன்னஞ்சல் �கவரி.) 

3. கட�செ்சால்ைல உ�வாக்க�ம். 

4. உங்கள் �ன்னஞ்சைலச ்சரிபாரத்்�, உங்கள் கணக்ைகச ்
சரிபாரக்்க�ம். 

உங்கள் உள்�ைழ� தகவைல உங்கள் �ழந்ைதக�டன் ப�ரந்்� 
ெகாள்ளா�ரக்ள் மற்�ம் உங்கள் தகவைல பா�காப்பாக 
ைவத்��க்க�ம். ெசய� �லம் நீங்கள் ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட 
�ழந்ைதகைளப் ப��ெசய்��ந்தால், எந்த �ழந்ைத என்பைதத் 
ேதரந்்ெத�க்�ம் ��ப்பங்கள் ெம�ைவப் பயன்ப�தத்�ம். இந்த ெம� 
�ைர�ன் ேமற்�றத்�ல் உள்ள� (ெமாைபல் ெசய�க்� ேமல் 
இட��றம்). நீங்கள் ஆன்ைலன் கணக்ைக உ�வாக்க ேவண்�ம் எனில், 
உங்கள் �ழந்ைத வராைமையப் �காரளிக்க 1-844-350-2646 என்ற 
எண்ைணத் ெதாடரந்்� அைழக்கலாம். 

 

ஸ்�ல்ேகஷ் ஆன்ைலன் 

ஸ்�ல்ேகஷ் ஆன்ைலன் என்ப� DDSB �லம் அைனத்�ப் பள்ளிகளி�ம் 
ேசகரிக்கப்பட்ட நி�ைய ��தல் பாடத்�ட்ட நடவ�க்ைகக�க்காக 
நிரவ்�க்கப் பயன்ப�த்தப்ப��ற�. உங்கள் �ழந்ைதகளின் பள்ளிக் 
கட்டணதை்தச ்ெச�த்த இ� எளிதான மற்�ம் பா�காப்பான 
வ�யா�ம். ெபற்ேறார/்பா�காவலரக்ள் ஸ்�ல்ேகஷ் User Registration 
webpage �லம் கணக்ைகப் ப�� ெசய்யலாம். 

ஒ� கணக்ைக அைமத்த�டன், ஸ்�ல்ேகஷ் இணயதளத்ைதப் ெபற்ேறார ்
ேபாரட்ல் �லம் அ�கலாம். உள்�ைழ� வ��ைறகள், பணம் 
ெச�த்�தல், �ன்னஞ்சல் அ��ப்�கள் அல்ல� பா�காப்� 
ெசயல்�ைறகள் ெதாடரப்ான உத�க்�, SchoolCash Online Help Desk ஐப் 
பாரை்வ�ட�ம் அல்ல� 1-866-961-1803 ஐ அைழக்க�ம். 

 

https://go.schoolmessenger.ca/#/home
https://ddsb.schoolcashonline.com/Registration/Profile
https://ddsb.schoolcashonline.com/Registration/Profile
https://helpdesk.supportschoolcashonline.com/en/support/home?email=&board_name=Durham%20District%20School%20Board&mw=1&mp=0


 

��ட்டல் கற்றல் மற்�ம் சாதன ஆதர� 
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மனநலம் மற்�ம் நல்வாழ்� வளங்கள் 

மாணவரக்ள் கவைல, மனசே்சார�் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் மனநலப் 
�ரச�்ைன�டன் �ரமப்பட்டால், தங்கள் பள்ளி�ல் உள்ள ஒ�வைரத் 
ெதாடர�் ெகாள்ள ஊக்��க்கப்ப��றாரக்ள். அவ�க்� ஒ� வ�காட்� 
ஆேலாசகர ்அல்ல� ஆ�ரியர ்உதவலாம். ��தலாக, DDSB 
இைணயதளம் Well-Being and Mental Health webpage மாணவரக்ள், 
ெபற்ேறார/்பா�காவலரக்ள் மற்�ம் பணியாளரக்�க்� நல்வாழ்� 
ஆதாரங்கைள வழங்��ற�. 

மனநலம் மற்�ம் அ�ைமயாதல் ெச��யரக்ள் மற்�ம் ச�கம் சாரந்்த 
மனநலப் பணியாளரக்�டன் ச�கப் பணியாளரக்ள், உள�யலாளரக்ள் 
மற்�ம் உள�யல் �ட்டாளிகள் உள்ளடங்�ய நி�ணரக்ளின் ���ம் 
எங்களிடம் உள்ள�. மனநலப் பணியாளரிடம் ேபச ேவண்�ம் என்� 
நீங்கள் நிைனத்தால், உங்கள் ெதாடர�்த் தகவைல எங்க�க்� வழங்க 
Mental Health Support Form ஐப் பயன்ப�த்த�ம். எங்கள் ���ன் 
உ�ப்�னர ்உங்கைள �ைர�ல் ெதாடர�் ெகாள்வார.் 

தய�ெசய்� கவனிக்க�ம்: இ� அவசரநிைல ேசைவ அல்ல. 
அவசரநிைல என்றால், 911ஐ அைழக்க�ம். 

மழைலயர ்பள்ளி ப��  

மழைலயர ்பள்ளி�ல் ேச�ம் அைனத்� ��ய மாணவரக்�ம் online 
registration  ெசய்� ெகாள்ள டரஹ்ாம் மாவட்ட பள்ளி வாரியம் (DDSB) 
ேகா��ற�. உங்க�க்�ம் உங்கள் �ள்ைளக்�ம் ஒ� பள்ளிையக் 
கண்���த்� மழைலயர ்பள்ளிக்� மா�வதற்� உதவ நாங்கள் இங்ேக 
இ�க்�ேறாம். 

https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/digital-learning-and-device-support.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/digital-learning-and-device-support.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/your-well-being-matters.aspx
https://forms.ddsb.ca/Mental-Health/School-Based-Mental-Health-Support
https://www.ddsb.ca/en/our-schools/register-for-school-registering-for-kindergarten.aspx
https://www.ddsb.ca/en/our-schools/register-for-school-registering-for-kindergarten.aspx


மழைலயர ்பள்ளி�ல் �ைழவதற்� உங்கள் �ள்ைள �ன்வ�ம் வய�த் 
ேதைவகைளப் �ரத்்� ெசய்ய ேவண்�ம்: 

• ஜூனியர ்மழைலயர ்பள்ளிக்� ப�� ெசய்ய, நடப்� ஆண்�ல்     
�சம்பர ்31 ஆம் ேத�க்�ள் உங்கள் �ழந்ைதக்� 4 வய� இ�க்க 
ேவண்�ம். 

• �த்த மழைலயர ்பள்ளிக்� ப�� ெசய்ய, நடப்� ஆண்�ல் �சம்பர ்
31க்�ள் உங்கள் �ழந்ைதக்� 5 வய� இ�க்க ேவண்�ம். 

மழைலயர ்பள்ளி�ல் ஒ� �ழந்ைதைய ப�� ெசய்ய: 

1. உங்கள் ப���ல் �ட்�ப் பள்ளியாக நிய�க்கப்பட்ட         
பள்ளிகைளக் கண்ட�ய school locator tool ஐப் பயன்ப�த்த�ம். 

2. parent account உ�வாக்க�ம் அல்ல� ஏற்கனேவ உள்ள    உங்கள் 
கணக்�ல் உள்�ைழய�ம். 

3. உங்கள் ெபற்ேறார ்கணக்� உ�வாக்கப்பட்ட�டன், சரியான 
பள்ளி ஆண்ைடத் ேதரந்்ெத�க்க�ம். 

அைனத்� மாணவரக்�ம் மழைலயர ்பள்ளி �ட்டத்�ற்காக அவரக்ளின் 
'நிய�க்கப்பட்ட �ட்�ப் பள்ளி�ல்' ப�� ெசய்ய ேவண்�ம். பள்ளி 
ெலாக்ேகட்டர ்க��ையப் பயன்ப�த்� உங்கள� நிய�க்கப்பட்ட 
�ட்�ப் பள்ளிையக் கண்ட�வ�ல் �ரமம் இ�ந்தால் அல்ல� பள்ளி 
எல்ைலகள் ��த்த ேகள்�கள் இ�ந்தால், Planning.Department@ddsb.ca  
என்ற �ன்னஞ்சல் �லமாகேவா அல்ல� 905-666-6421 என்ற எண்ணில் 
ெதாைலேப� �லமாகேவா எங்கள் ெசாத்� மற்�ம் �ட்ட�டல் 
�ைறையத் ெதாடர�்ெகாள்ள�ம். 

எங்கள் �ெரஞ்� இம்மரஷ்ன் (FI) �ட்டத்�ல் ஆரவ்�ள்ள ��ம்பங்கள், 
அவரக்ளின் �ழந்ைதகள் தரம் 1 க்�ச ்ெசல்வதற்� �ன்� வசந்த 
காலத்�ல் அவரக்ைள அ���ள்ள ஒற்ைறப் பாைத�ல் உள்ள �ெரஞ்� 
இம்மரஷ்ன் பள்ளிக்� மாற்ற ���ம். 

 

 

 

https://www.ddsb.ca/en/our-schools/find-a-school.aspx?_mid_=199
https://registration.ca.powerschool.com/family/gosnap.aspx?host=DurhamDistrictSchoolBoard
mailto:Planning.Department@ddsb.ca


அைனத்� ஆன்ைலன் ப��க�ம் ேகாரிக்ைககள்தாம், இ�� 
ெசய்யப்பட்ட ப��கள் அல்ல. பள்ளி நிரவ்ா�கள், ப�� 
ெசயல்�ைறைய ��க்க, ��ம்பங்கள்/ பராமரிப்பாளரக்�டன் 
பள்ளிக்� வ�ைக த�வதற்காக சந்�ப்�கைள அைமப்பாரக்ள், ேம�ம் 
�ழந்ைத�ன் ப�ைவ இ�� ெசய்ய த�ந்த ஆவணங்கைளக் ெகாண்� 
வ�ம்ப� அவரக்ள் ேகாரப்ப�வாரக்ள். 

பள்ளி ஆண்�ல் மழைலயர ்பள்ளிக்� ப�� ெசய்ய உங்க�க்� உத� 
ேதைவப்பட்டால், உங்கள் நிய�க்கப்பட்ட �ட்�ப் பள்ளி�ல் உள்ள 
அ�வலகதை்தத் ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். பள்ளிக�க்கான ெதாடர�்த ்
தகவல் school directory இல் பட்�ய�டப்பட்�ள்ள�. ஜூைல மற்�ம் 
ஆகஸ்ட் மாதங்களில் உங்க�க்� உத� ேதைவப்பட்டால், 
EarlyYears@ddsb.ca என்ற �ன்னஞ்சல் �லமாகேவா அல்ல� 905-666-5500 
நீட்�ப்� 5440 என்ற எண்ணில் ெதாைலேப� �லமாகேவா ஆரம்ப 
ஆண்�த் �ைறைய அ�கலாம். 

ேபாக்�வரத்� 

டரஹ்ாம் மாவட்ட பள்ளி வாரியம் (DDSB) டரஹ்ாம் மாணவர ்
ேபாக்�வரத்� ேசைவகள் (DSTS) உடன் இைணந்� த��யான 
மாணவரக்�க்� ேபாக்�வரத்ைத வழங்��ற�. ேம�ம் தகவ�க்�ம் 
மற்�ம் ேபாக்�வரத்�க்கான த��ைய உ��ப்ப�த்த�ம் 
https://www.dsts.on.ca/. ஐப் பாரை்வ�ட�ம். 

https://schooldirectory.ddsb.ca/
mailto:EarlyYears@ddsb.ca
https://www.dsts.on.ca/
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