பெற்றோர் ஈடுபாட்டுக் குழுக்கள்
தங்களுடைய குழந்தைகளின் கற்றலில்
பெற்றோர்களின் ஈடுபாட்டை ஆதரித்தல்
பெற்றோர் ஈடுபாட்டுக் குழு (PIC) என்பது என்ன, மேலும் அது என்ன
செய்கிறது?

ஒன்டாரிய�ோவில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளி மேற்பார்வைக் குழுக்களும் ஒரு
பெற்றோர் ஈடுபாட்டுக் குழுவைக் (PIC) க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.
பள்ளி மேற்பார்வைக் குழுவுக்கு PIC-கள் ஒரு முக்கிய ஆேலாசனை அமைப்பாகும்.
அவை தங்கள் குழந்தைகளின் கற்றலில் பெற்றோர்களை அதிக அளவு ஈடுபாடு
காட்டச் செய்வதன் மூலம் மாணவர்களின் அடைவுத்திறன் மற்றும் நலவாழ்வுக்கு
ஆதரவளிக்கின்றன. அவை இதைப் பின்வரும் முறையில் செய்கின்றன:
•	
பெற்றோர் ஈடுபாடு குறித்தும், பெற்றொர்களுடன் தகவல்தொடர்பு
க�ொள்வதற்கான வழிகள் குறித்தும் மாவட்டப் பள்ளி மேற்பார்வைக் குழுவுக்கு
தகவல்கள் மற்றும் ஆேலாசனையை அளித்தல்
•	
அதிக அளவிலான பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை வீட்டிலும் பள்ளியிலும்
கற்க உதவுவதற்கு, மேற்பார்வைக் குழு பயன்படுத்தக்கூடிய வழிகளை
உருவாக்குதல்
•	
பள்ளிச் சபைகளுடன் தகவல்களைப் பகிர்ந்துக�ொள்வது மற்றும் அதன்
பணிகளில் உதவுவது.
தனது மேற்பார்வைக் குழு மற்றும் சமூகம், அதன் அமைப்பு மற்றும்
உறுப்பினர்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகளின் அடிப்படையில், இந்த இலக்குகளை
எப்படிச் சிறப்பாக அடைவது என்பதை ஒவ்வொரு PIC-யும் தீர்மானிக்கிறது.
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PIC-கள் பள்ளிச் சபைகளிலிருந்து எவ்விதத்தில் மாறுபடுகிறது?

பள்ளிச் சபைகள் தனிப்பட்ட பள்ளியின் மீது கவனம் செலுத்துகின்றன; PIC-கள்
மேற்பார்வைக் குழு அளவில் ஆேலாசனை வழங்குகின்றன. தங்கள் குழந்தைகளின்
கற்றல் மற்றும் தகவல்களைப் பகிர்ந்துக�ொள்வதில் குழந்தையை வளர்க்கும்
பெற்றோர்களின் ஈடுபாட்டை ஊக்கப்படுத்துவதில் குழுக்களின் பங்களிப்பிற்கு
உதவுவதன் மூலம் PIC-கள் தங்கள் மேற்பார்வைக் குழுவின் பள்ளிச் சபைகளுக்குத்
துடிப்புடன் உதவுகின்றன.

ஒரு பெற்றோர் ஈடுபாட்டுக் குழுவில் யார் இருக்க முடியும்?

PIC-கள் பெற்றோர்களால் வழிநடத்தப்படுபவை. மேலும் அதனுடைய
பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் பெற்றோர்களாவர். பள்ளி மேற்பார்வைக் குழுவில்
உள்ள கல்வி இயக்குநர் மற்றும் அறங்காவலர் ஆகிய�ோரும் பெற்றோர்களே.
எனவே பெற்றோர்கள் பள்ளி மேற்பார்வைக் குழுவுடன் நேரடியாக த�ொடர்பு
க�ொண்டிருப்பார்கள். PIC மூன்று சமூக உறுப்பினர்கள் வரை நியமிக்கும். உள்ளூர்த்
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு தலைமை ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும்
உதவிப் பணியாளர்கள் ப�ோன்ற பிற உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கலாமா என்பதை
PIC-கள் முடிவு செய்யும். பெற்றோர் உறுப்பினர்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு வருட
காலம் சேவை செய்வார்கள். ஒவ்வொரு பெற்றோர் உறுப்பினரும் PIC-ஐ நிறுவிய
மேற்பார்வைக் குழுவின் ஒரு பகுதியாக உள்ள ஒரு பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள
ஒரு மாணவரின் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளராகக் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.

நான் கூட்டங்களில் கலந்துக�ொள்ளலாமா?

ஆம். PIC கூட்டங்களில் கலந்துக�ொண்டு PIC-கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன
என்பதை முதலில் அறிந்துக�ொள்ள ஒவ்வொருவரும் வரவேற்கப்படுகிறார்கள்.
கூட்டங்கள் ஒரு வருடத்திற்குக் குறைந்தது நான்கு முறைகள் நடைபெறுகின்றன.
கூட்டங்கள் எப்பொழுது, எங்கே நடைபெறும் என்பதை அறியவும், சென்ற
கூட்டத்தின் தீர்மானங்களை அறியவும், குழுவின் இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.

PIC-களின் பணிகள் கல்விக் க�ொள்கையால் வழிநடத்தப்படுகிறதா?

ஆம். அனைத்துக் கல்விப் பங்குதாரர்களைப் ப�ோலவே, மாணவர்களின்
அடைவுத்திறன் மற்றும் நலவாழ்வுக்கு உதவ ஒன்டாரிய�ோவின் பெற்றோர்
ஈடுபாட்டுக் க�ொள்கையின் குறிக்கோள் மற்றும் இலக்குகளைப் பூர்த்தி செய்வதில்
PIC-கள் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. மேலும், PIC-கள் ஒன்டாரிய�ோ ஒழுங்குமுறை
612/00 மூலமாகவும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

PIC-கள் ஒன்டாரிய�ோவில் கல்விக்கு எப்படி உதவுகின்றன?

பெற்றோர்களும், பள்ளிகளும் இணைந்து பணியாற்றும்போது, நேர்மறையான
விளைவுகள் நிறைய உள்ளன. இவை மாணவர்களின் மேம்பட்ட அடைவுத் திறன்,
வருகையின்மை குறைதல், சிறப்பான நடத்தை மற்றும் தங்கள் குழந்தையின் கல்வி
குறித்துப் பெற்றோர்களிடையே அதிகரித்த நம்பிக்கை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும்.
தங்கள் குழந்தைகளின் கற்றலுக்கு உதவப் பெற்றோர்கள் செய்யும் முக்கியமான
செயலால், கல்வி அமைச்சகம், மாவட்டக் கல்வி மேற்பார்வைக் குழுக்கள் மற்றும்
பள்ளிகள் அனைத்தும் பலனடையும். உள்ளூர், பிராந்திய மற்றும் மாகாண அளவில்
பெற்றோர்களின் கருத்துக்களையும், கண்ணோட்டங்களையும் கேட்பதன் மூலமும்
அவை பலன் அடைகின்றன.

எங்கே நான் மேலும் கற்க இயலும்?

கீழ்க்கண்டவை குறித்து மேலும் அறிந்துக�ொள்ள ontario.ca/EDUparents -ஐ
பார்வையிடவும்:
• பெற்றோர் ஈடுபாட்டுக் குழுக்கள் மற்றும் பெற்றோர் ஈடுபாடு
•	
கூட்டுச் செயலில் பெற்றோர்கள்: ஒன்டாரிய�ோ பள்ளிகளுக்கான ஒரு பெற்றோர்
ஈடுபாட்டுக் க�ொள்கை
•	
ஒன்டாரிய�ோ ஒழுங்குமுறை 612/00: பள்ளிச் சபைகள் மற்றும் பெற்றோர்
ஈடுபாட்டுக் குழுக்கள்

