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Tisztelt Szülők/Gondviselők, diákok és munkatársak! 
 
Tavaly tavasszal izgalmas információkat osztottunk meg Önökkel azzal kapcsolatban, hogy a 
Queen Victoria Általános Iskola elindította az iskola átnevezési folyamatát.  
 
Örömmel értesítem Önöket, hogy a folyamat közösségi szerepvállalása megkezdődött. Mától az 
iskola közösségének lehetősége lesz az új névre vonatkozó javaslatok benyújtására. A Queen 
Victoria Általános Iskola átnevezése nagyszerű tanulási lehetőség a diákok számára, és esély az 
iskola közösségének arra, hogy olyan nevet válasszanak, amely tükrözi a környék és a Torontói 
Tankerületi Tanács (TDSB) jelenkori értékeit.  
 
A névváltoztatás ötlete eredetileg a szülői munkaközösség kérésére vetődött fel, amit aztán 2021 
májusában a Kuratórium jóváhagyott. Ennek a folyamatnak egy részét alkotja egy Iskolai 
Névváltoztató Tanács létrehozása, amely diákokból, munkatársainkból, 
szülőkből/gondviselőkből, a Fekete Diákok Tanulmányi Tanácsának tagjaiból, a QV iskolai 
testület tagjaiból és a Parkdale közösség tagjaiból áll, akik felülvizsgálják a beküldött neveket, és 
kiválasztanak egy nevet, amit aztán végső jóváhagyásra terjesztenek fel a Kuratóriumnak.  
 
A nevek pályázatra való benyújtásának határideje 2022. január 21, péntek. A beküldött névnek 
meg kell felelnie az Iskolai Névváltoztató Tanács által meghatározott kritériumoknak, amelyek 
az alábbiakban olvashatók. Névbeküldéshez kérjük, töltsék ki ezt aGoogle-űrlapot. 
 
Kérjük, látogassanak el a www.tdsb.on.ca/qvpsrenaming webhelyre, ha további információra van 
szükségük a folyamatról, a tervezett idősávokról és az ebben az izgalmas folyamatban való 
részvétel részleteiről!  
 
Alig várjuk, hogy együtt dolgozhassunk az iskolai közösséggel ezen a projekten!  
Kérdések és javaslatok esetén kérjük, írjanak e-mailt a következő címre: 
QVPSRenaming@tdsb.on.ca 
 
Tisztelettel: 

 
Debbie Donsky  
Közoktatási főfelügyelő, 19-es Oktatási Hálózat és a 
Queen Victoria Általános Iskola Névváltoztató Tanácsa 
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A nevekkel kapcsolatos feltételek 

Az Iskolai Névváltoztató Tanács fogja átnézni a beküldött neveket, amelyek az alábbi 
feltételeknek kell, hogy megfeleljenek.  A beadványok a következő feltételek kombinációján 
alapulhatnak: 
 

I. Tiszteli az őslakosokat és a magukat feketének/etnikailag eltérőnek tartókat. 
II. Tükrözi az iskola elkötelezettségét a társadalmi igazságosság, méltányosság, 

elnyomásellenesség és antirasszizmus mellett. 
III. Emléket állít a helyi Parkdale közösség gazdag történelmének. 
IV. Tükrözi a jelenkori Parkdale közösség erősségeit, sokszínűségét és pozitív jellemzőit. 
V. Helyi, kerületi, tartományi, kanadai vagy nemzetközi szinten testesíti meg a tisztesség, a 

vezető szerep és a közösségi hozzájárulás eszméit. 

Felhívjuk figyelmét, hogy  a jelenleg hivatalban lévő helyi, tartományi, országos vagy nemzetközi 
politikusok nevét kizárjuk a megfontolások köréből. 
 
  
 
 
 


