
LETTER TEMPLATE FOR ELEMENTARY PRINCIPAL RE: REPORT CARD (JUN 17, 2020) 

This document is provided in English with translation in Tamil as seen on pages 3-4. 

இந்த ஆவணம் தமிழில் மமொழிமெயர்ெ்புடன் 3-4 ெக்கங்களில் வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 

 

Dear Families: 

We hope this correspondence finds you, your family and loved ones healthy and safe. We know these 

are uncertain times and we wish to provide clarifying information about your child’s report card. 

The Ministry of Education provided direction that all students will receive a report card in June. York 

Region District School Board will be providing electronic report cards for our students.  Our goal is to 

have all electronic copies of report cards distributed to families by June 26.  Families will be notified 

when their child’s electronic report card is ready and instructions for access to the report will be 

provided in that communication.  

For students in Grades 1 to 8, grades will be determined based on their learning from the beginning of 

Term 2, February 3 to March 13, 2020. Students’ grades/marks should not be negatively affected by 

performance during online learning from home after the start of school closures due to COVID-19. 

Therefore, end of year grades/marks can only remain the same or increase based on units of study 

continued after April 6.  

The code “I” is used on report cards in place of a grade/mark due to extenuating circumstances such as 

the current school closure, when there is insufficient evidence to determine a fair and valid grade/mark 

for report card purposes. It is important to note that this is not a penalty to the student, nor is it a 

statement about the student's competence or capacity to learn.  

 

Where instruction in a particular strand/subject began after the school closure, a grade/mark will not 

be provided. The teacher will use code “I” and may include the statement, “Due to the school closure 

period, there is insufficient information to determine a grade/mark.” 

 

Note: In Grades 7 and 8, please disregard the Median column in this report card as the use of the “I” 

may result in some inaccuracies in calculations.  

 

Comments may accompany a strand/subject that was reported as an “I.” Your child’s teacher will use 

their professional judgement to determine which aspects of learning to include in the comments related 

to what your child has learned, and possible strengths and next steps.  

 



As always, the code NA is used when a subject or strand is addressed in another term. 

 

We remain committed to supporting our students and families as we continue to navigate the effects of 

COVID-19 on education. If your school can support your family in any way, we encourage you to connect 

directly with your child’s teacher or school principal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அன்புள்ள குடும்பங்கள்: 

இந்த கடிதம் உங்களளயும், உங்கள் குடும்பத்தினளையும், அன்பானவைக்ளளயும் 

ஆரைாக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் காணும் என்று நாங்கள் நம்புகிர ாம். 

எங்கள் மாணவைக்ளின் அறிக்ளக அட்ளட ப ்றிய ததளிவான தகவல்களள 

வழங்க விரும்புகிர ாம். 

 

அளனத்து மாணவைக்ளும் ஜூன் மாததத்ில் அறிக்ளக அட்ளடளயப் 

தபறுவாைக்ள் என்று கல்வி அளமசச்ை ்பகிைந்்துள்ளாை.் யாைக்் பிைாந்திய மாவட்ட 

பாடசாளல வாைியம் எங்கள் மாணவைக்ளுக்கு கணினி மூலம் அறிக்ளக 

அட்ளடகள் வழங்கப்படும். ஜூன் 26 க்குள் அறிக்ளக அட்ளடகளின் அளனத்து 

நகல்களும் குடும்பங்களுக்கு விநிரயாகிக்கப்பட ரவண்டும் என்பரத எங்கள் 

குறிக்ரகாள். மாணவைக்ளுக்கு கணினி மூலம் அறிக்ளக அட்ளட தயாைாக 

இருக்கும்ரபாது குடும்பங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்.  ரமலும் அந்த 

தகவல்ததாடைப்ுகளில் அறிக்ளகளய அணுகுவத ்கான வழிமுள கள் 

வழங்கப்படும். 

 

1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வளையிலான மாணவைக்ளுக்கு, கொலவரரயரை 2 (Term 2), 

மொசி, (பிெ்ரவரி) 3 முதல் 2020 ெங்குனி (மொரச்)் 13 வரர அவைக்ளின் க ் லின் 

அடிப்பளடயில் தைங்கள் தீைம்ானிக்கப்படும். மாணவைக்ளின் தைங்கள் / 

மதிப்ஏண்கள் வீட்டிலிருந்து ஆன்ளலன் க ் லின் ரபாது தசயல்தி னால் 

பாதிக்கப்படமாட்டது. COVID-19 காைணமாக பாடசாளல மூடல்கள் 

நீட்டிக்கப்பட்டது, ஆளகயால், ஆண்டு தைங்கள் / மதிப்ஏண்கள் ஒரை மாதிைியாக 

இருக்க முடியும் அல்லது அதிகைிக்கும். 

த ்ரபாளதய பாடசாளல மூடல் ரபான்  சூழ்நிளலகளின் காைணமாக 

அறிக்ளக அட்ளட ரநாக்கங்களுக்காக நியாயமான தைம்  குறி தீைம்ானிக்க 

ரபாதுமான ஆதாைங்கள் இல்லாதரபாது,  ஒரு தைம் / மதிப்ஏண்க்கு பதிலாக “I” 

என்  குறியீடு அறிக்ளக அட்ளடகளில் பயன்படுதத்ப்படுகி து. இது 

மாணவைின் தி ளம அல்லது க ்றுக்தகாள்ளும் தி ன் குறிதத் அறிக்ளக அல்ல 

என்பளதயும் கவனத்தில் தகாள்ள ரவண்டும். 

 

ெொடசொரல மூடெ்ெட்ட பின்னர ்ஒரு குறிப்பிட்ட  பாடத்தில் அறிவுறுத்தல் 

ததாடங்கிய இடத்தில், ஒரு தரம் / மதிெ்ஏண்கள் வழங்கெ்ெடொது. ஆசிைியை ்“I” 

என்  குறியீட்ளடப் பயன்படுத்துவாை,் ரமலும் “ெொடசொரல மூடெ்ெட்ட கொலம் 

கொரணமொக, ஒரு தரம் / மதிெ்ஏண்கரள தீர்மொனிக்க பெொதுமொன தகவல்கள் 

இல்ரல” என்  அறிக்ளகயும் இதில் அடங்கும். 



குறிெ்பு: தைம் 7 ம ்றும் 8 இல், தயவுதசய்து இந்த அறிக்ளக அட்ளடயில் உள்ள 

சைாசைி தநடுவைிளசளய பு க்கணிக்கவும், ஏதனனில் “I” இன் பயன்பாடு 

கணக்கீடுகளில் சில தவறுகளள ஏ ்படுதத்க்கூடும். 

 

“I” என புகாைளிக்கப்பட்ட  பாடங்களுக்கு உடன் ஆசிைியை ்கருத்துகள் 

இருக்கலாம். உங்கள் பிள்ளள க ்றுக்தகாண்ட விஷயங்கள் ம ்றும் அடுதத் 

படிகள் ததாடைப்ான கருத்துகள் “I” என புகாைளிக்கப்பட்ட பாடங்களுக்கு 

வழங்கப்படும். 

 

எப்ரபாதும்ரபால, ஒரு பாடம் ரவத ாரு வாைத்்ளதயில் உளையா ்றும்ரபாது NA 

குறியீடு பயன்படுதத்ப்படுகி து. 

 

கல்வியில் COVID-19 இன் விளளவுகளள நாங்கள் ததாடைந்்து தசல்லும்ரபாது 

எங்கள் மாணவைக்ள் ம ்றும் குடும்பங்களுக்கு ஆதைவளிப்பதில் நாங்கள் 

உறுதியாக இருக்கிர ாம். உங்கள் பாடசாளல உங்கள் குடும்பத்ளத எந்த 

வளகயிலும் ஆதைிக்க முடியுமானால், உங்கள் பிள்ளளயின் ஆசிைியை ்அல்லது 

பாடசாளல முதல்வருடன் ரநைடியாக இளணக்க நாங்கள் உங்களள 

ஊக்குவிக்கிர ாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


