
ஏப்பிரல் 2017  

 

அன்பார்ந்த பபற்ற ார்/பாதுகாவலர்கள் அ ியத் தருவது: 

 
பபன்றேல் வணிக மற்றும் பதாழில்நுட்ப கல்வி நிலலயம் (Bendale Business and Technical 

Institute) மற்றும் றேவிட் அன்ட் றமாி பதாம்சன் பகாலிஜிறயற் கல்வி நிலலயம் (David 

and Mary Thomson Collegiate Institute) ஆகிய இரண்டிற்கும் பதிலாக நிறுவப்பே உள்ள 

புதிய பாேசாலலயின் கட்டுமானப் பணி, ஏப்பிரல் 17ம் திகதிக்கான வாரத்தில் ஆரம்பித்து 

விட்ேது. இப்பணியின் பபாழுது அதன் விலளவாக ஏற்படும் தாக்கத்துக்கு உள்ளாகும் 

நிலலயில் இருக்கும் நிலப்பரப்பின் அளவு வலரபேம், இக்கடிதத்தின் மறுபக்கத்தில் 

இருப்பலதத் தயவு பசய்து பார்த்துக் பகாள்ளுங்கள்.  

 
கட்டுமானப் பணியின் ஆரம்பகால றவலலயின் பபாழுது நீங்கள் அ ிந்து பகாள்ள 

றவண்டுபமன நாம் விரும்பும் சில நிலப்பகுதி விபரங்கள் கீறழ தரப்பட்டு உள்ளன: 

 

 போன்வூட் வாகன நிறுத்தல் பகுதிக்கு (Donwood Parking Lot) இட்டுச் பசல்லும் 
வலளவுப் பாலதயிலனப் பபற்ற ார் தமது பிள்லளகலள வாகனத்தில் 

ஏற்றுவதற்கும் இ க்குவதற்கும் பதாேர்ந்து உபறயாகிப்பர். லைபுறூக் வாகன 

நிறுத்தல் பகுதிக்கான(Highbrook Parking Lot) வலளவுப் பாலதயிலன 
பிள்லளகலள இ க்கும் றதலவக்குப் பயன்படுத்தக் கூோது. ஏபனனில் 

கட்டுமானப் பணிக்குாிய றவலி அலமப்பின் காரணமாக இங்கு கணிசமான அளவு 

பவற் ிேம் குல ந்து காணப்படும்.  
 லமதானத்தில் இருந்து பாேசாலலக்கு இட்டுச் பசல்லும் வழிப்பாலதகளும் 

பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும். பாேசாலலக்கு இட்டுச்பசல்லும் றமற்குப் பகுதி 

வழிப்பாலத தலே பசய்யப்பட்டு இருக்கும் என்   றபாதிலும், இதற்கு ஒரு மாற்று 

வழி உண்டு. லமதானத்தில் இருந்து பாேசாலலக்கு இட்டுச் பசல்லும் கிழக்குப் 

பகுதி வழிப்பாலதலய பதாேர்ந்து உபறயாகிக்க முடியும்.  

 எமது கால்பந்தாட்ே விலளயாட்டு லமதானம் (soccer field) றம மாதம் 24ம் திகதி 

வலர தி ந்து லவக்கப்படும். அதன் பி கு ஒரு றவலி அலேத்து அது 

றவ ாக்கப்படும் என்  காரணத்தால், லமதானப் பிரறதசம் சுருங்கி விடும். 

கால்பந்தாட்ே விலளயாட்டுக்குாிய கம்பங்கலள சிலசமயம் அகற்றுவது பற் ி 

எம்மிலேறய கலந்துலரயாேல் நலேபபற்று வருகி து. 

 இறுதியாக அறத அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இன்னுபமாரு விேயம், 

பாதுகாப்பு ஆகும். எல்லாப் பிள்லளகளும் தமது பாதுகாப்லபக் கருதி கட்டுமானப் 

பகுதிக்கு பவளிறய நின்று பகாள்ள றவண்டும். தயவு பசய்து இது பற் ி உங்கள் 

பிள்லளகளுக்கு நிலனவூட்டுங்கள். புப ாக்லி டில வ் (Brockley Drive) வீதியில் 

பயணிக்லகயில்  இதலன மனதில் லவத்திருப்பது அவசியம். ஏபனனில் கட்டுமான 

ஸ்தலத்துக்குள் புகுவதற்கான வாயிலாக இவ்வீதிலயக் கட்டுமானப் பணியில் 

ஈடுபடும் பார வண்டிகள் உபறயாகிக்க றநாிடும். 



இக்கட்டுமானக் காலத்தின் பபாழுது, கு ித்த மூன்று பாேசாலலகளும் பவளிப்பு ம் 

பயன்படுத்தக் கூடியதாக உள்ள பவற் ிேப் பகுதிலய ஒருங்கிலணந்து ஒன்றுறசர்ந்த ஒரு 

முல யில் பயன்படுத்தும் என்பதுேன், இந்த ஏற்பாடு 2019ம் ஆண்டு றகாலே காலம் 

வலரயில் நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகி து.TDSB பாேசாலலச் சலபயின் 

பணியாளர்கள் இக்கட்டுமான றவலலக்கான ஒப்பந்த நிறுவனமான எவர்ஸ்ற ாங் 

பகான்ஸ் க்சன்ஸ் லிமிட் (Everstrong Constructions Ltd) அலமப்புேன் கிரமமான 
முல யில் பதாேர்பிலனப் றபணி, இத்திட்ேத்தின் முன்றனற் த்லத கண்காணித்து 

வருவர் என்பதுேன், மாணவர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் வருலகயாளர்களின் 

பாதுகாப்பிலன  எல்லா றநரங்களிலும் உறுதி பசய்து பகாள்ளுவர்.  

 
இக்கட்டுமானப் பணி நிகழும் காலம் முழுவதும் நீங்கள் காட்டும் பபாறுலமலயயும் 

ஒத்துலழப்லபயும் நாங்கள் பபாிதும் மதிக்கிற ாம்.  

 

இங்ஙனம் றநர்லமயுேன், 

 

 


