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টিরিএসরিএরিমেন্টারিভার্চু য়াি
স্কচ ি েযারেরি রিউজমিটাি (TDSB
Elementary Virtual School
Family Newsletter)
যখন আমরা সবাই এই সমসযাবহুল
সময়টি পররচালনা করা চারলয়য় যারি ,
আমরা আশা কররি যয ফ্যারমরল যে
দীর্ঘ সপ্তাহারিক িু টিটি (long
weekend) সবাই উপয় াগ কয়রয়িন
এবং আয়য়শ ও রকিু সময় একসায়ে
উপয় াগ করার সুয়যাগ যপয়য়য়িন।
াচুঘ য়াল প্রােরমক বা এরলয়মন্টারর স্কুয়ল
রশক্ষােীগণ এবং কমঘচারীগণ যশখা এবং
যশখায়না এমন ায়ব চারলয়য় যায়িন
রশখয়িন যা াচুঘ য়াল পররয়বশটিয়ক
সবঘারিক কাযঘকরী কয়র তুয়লয়ি। আমরা
অরতবারহত হয়য় যাওয়া প্ররতটি মাস সহ
যেণীকক্ষসমূয়হ যয নতুন ও সৃজনশীল
রশক্ষয়ণর সুয়যাগসমূহ এবং কমঘকাণ্ডসমূহ
র্টয়ি যস সম্পয়কঘ শুনরি।
এইমায়স আমরা রকিু নতুন রশক্ষােীয়ক
াচুঘ য়াল এরলয়মন্টারর স্কুয়ল স্বাগত
জারনয়য়রি এবং আশা কররি যয
প্রয়তযয়কই ঠিকমত সমন্বয়সািন করয়িন ,
সহপাঠীয়দর সায়ে সংযুক্ত হয়িন এবং
তায়দর াচুঘ য়াল ক্লাশরুমটিয়ক উপয় াগ
করয়িন।

আরও তেয ও হালনাগাদসমূয়হর
জনয অনুগ্রহ কয়র
www.tdsb.on.ca/virtualschool এ
যান এবং টু যইটার বা
Twitter@tdsbvs এ অনুসরণ
করুন।

ফ ারভমিি েধ্যরিময় এরিময় র্িা
(Coping Through COVID)

প্রশ্নসমূহ রজজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ
যজয়ন রনন।

11 যফ্ব্রুয়াররয়ত পররবারগণ রবশ্ব
অরতমারী বা যপনয়েরময়কর সময়
মানরসক স্বাস্থ্য ও কলযাণ সম্পয়কঘ
আয়লাচনা করার জনয টিরেএসরবর

প্ররত মঙ্গলবার, সকাল 10টা যেয়ক
11টা পযঘি।

(TDSB) মানরসক স্বাস্থ্য-রবষয়ক
যপশাজীবীগয়ণর সায়ে যযাগদান
কয়রয়িন। এখায়ন ওয়য়বকায়ে
িারণকৃ ত অংশ বা যরকরেঘংটি
যদখুন।
াচুঘ য়াল স্কু লটি ময়নারবজ্ঞান এবং
সমাজকমঘ (সাইয়কায়লারজ এবং যসাশযাল
ওয়াকঘ ) রবষয়ক যপশাজীবীগয়ণর সায়ে
রবষয়সমূহ যযমন চাপ বা যেস
পররচালনা করা, শারীররক কমঘকাণ্ড
রনরিত করা, স্ক্রীয়নর সময় রনয়ন্ত্রণ
করা, ইতযারদ, সম্পয়কঘ আয়লাচনা
করার জনয একটি করমউরনটি
ওয়য়রবনারও আয়য়াজন কয়ররিল। এখায়ন
িারণকৃ ত অংশ বা যরকরেঘং যদখুন!
আোমিি সামে ভার্চু য়াি ড্রপ-ইিস
িা সহসা-উপরিরিি জিয ফ াি
রিি ! (Join us for Virtual
Drop-Ins! )
টিরেএসরবর যপ্রায়ফ্শনযাল সায়পাটঘ
সার ঘ য়সয়সর( (Professional
Support Services) )কমঘচারীয়গর
সায়ে সরাসরর যুক্ত যহান। আপনার
রশশুর মানরসক স্বাস্থ্য ও কলযাণ
রক ায়ব সমেঘন করয়ত হয়ব যস সম্পয়কঘ

প্ররত বৃহস্পরতবার, সন্ধ্যা 7টা যেয়ক
8টা পযঘি।
োর্ু ফে িা োর্ু োমসি ছচ টিি
িারিখসেূমহি পরিিিুি (Change
to March Break Dates)
জন স্বাস্থ্য বা পাবরলক যহলয়ের
কমঘচারীগয়ণর পরামশঘ অনুসায়র,
যকার ে 19-এর করমউরনটিয়ত সংক্রমণ
হ্রাস করয়ত সাহাযয করার জনয রমরনরে
অব এেু য়কশন বা রশক্ষা মন্ত্রণালয় মাচঘ
যেক বা মাচঘ মায়সর িু টি রবলরিত
কয়রয়িন। যেক বা িু টিটির সময় এখন
12-16 এরিি, 2021 তাররখ পযঘি
রনিঘারণ করা হয়য়য়ি। সারা মাচঘ মাস
বযারপ রনয়রমত ক্লাশসমূহ চলয়ব।
িিািি রিক্ষােীিণ এিং রপিাোিািণ/পরির্ ু া ািীিমণি জিয
সহায়িাসেূহ (Newcomer
Supports for Students and
Parents/Caregivers)
স্কু য়ল সংস্থ্াপন সংক্রাি কমীগণ
(যসয়টলয়মন্ট ওয়াকঘ াসঘ ইন স্কু লস) নতু ন
আগত পররবারগণ এবং মািযরমক
স্কু য়লর রশক্ষােীগণয়ক স্কু য়লর শাখা বা
সযায়টলাইট ও অ যেঘনা যকন্দ্রসমূয়হ
সংস্থ্াপন রবষয়ক পররয়ষবাসমূহ প্রদান
কয়রন। সংস্থ্াপন কমীগণ( (যসয়টলয়মন্ট
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ওয়াকঘ াসঘ) স্বতন্ত্র/পাররবাররক
পররয়ষবাসমূহ বা দলগত কমঘসূরচসমূহ
সরবরাহ কয়রন যা অংশগ্রহণকারীগণয়ক
নতু ন রশক্ষা বযবস্থ্াটিয়ক বুঝয়ত ও
সফ্ল ায়ব স্থ্ানাির করয়ত এবং
সংস্থ্াপন প্ররক্রয়াটিয়ক ত্বরারিত করয়ত
সাহাযয কয়র। আরও তেয :
www.tdsb.on.ca/New-toCanada/Settlement-Workers।

োইটমেইস )Brightspace(
সংক্রান্ত রূপমিখা এিং ি রচ িিি

Learning/Student-VirtualLearning-IT-Support

সহায়িা (Brightspace
Overview & Technical
Support)

রভএস (VS)-এি আর্িণ রিরধ্ (VS
Code of Conduct)

াচুঘ য়াল স্কু ল এযান্ড োইটয়স্পইস
ও ারর উ ( াচুঘ য়াল স্কু ল এবং
োইটয়স্পইস রূপয়রখা) :
www.youtube.com/watch?v=MS
w4IJSPvi4
াচুঘ য়াল লারনঘং আই টি সায়পাটঘ
( াচুঘ য়াল রশক্ষয়ণর আইটি সংক্রাি

অনুগ্রহ কয়র টিরেএসরবর াচুঘ য়াল
আচরণ রবরিটি (TDSB Virtual
Schools Code of Conduct)
পযঘায়লাচনা করুন যা
স্কু লসমূহ/রশক্ষকগণ, রশক্ষােীগণ এবং
রপতা-মাতাগণ/অর াবকগয়ণর জনয
রনয়দশঘাবলী এবং প্রতযাশাসমূহ প্রদান
কয়র।

সহায়তা):
www.tdsb.on.ca/In-Personটিরিএসরি আরি ািঐরিহয সংক্রান্ত োস উি াপি
িমছ( (TDSB Celebrates African Heritage
Month)
যফ্ব্রুয়ারর মায়স টিরেএসরব (TDSB) আরিকার ঐরতহয
সংক্রাি মাসয়ক স্বীকৃ রত প্রদান এবং উদযাপন করার জনয
গরবঘত। কানাো এবং পৃরেবীয়ক আরিকান বংয়শাদ্ভূ ত মানুয়ষর
অয়নক কৃ রতত্বসমূহ ও অবদানসমূহয়ক উদযাপন করার জনয
এটি একটি উপলক্ষ। 2021-2020 সায়লর জনয বািাইকৃ ত
রবষয়টি হয়ি কুরজর্াগুরিয়া িা Kujichagulia: আত্নিৃঢ়সং ল্প (Self Determination)। আয়রা জানুন ।
টিরিএসরি র্ীিা ঐরিহয সংক্রান্ত োস উি াপি িমছ
(TDSB Celebrates Chinese Heritage Month)
যফ্ব্রুয়াররয়ত টিরেএসরব চীনা ঐরতহয সংক্রাি মাস বা
চাইরনজ যহররয়টইজ মান্থ-যক (রসএইচএম -CHM)
স্বীকৃ রত প্রদান করার জনয গরবঘত। এই বিরটি

ষামেি িছি িা ইয়াি অি িযা ওক্স (Year of the
Ox): রিশ্বস্ত, সৎ, িারয়ত্বিীি,

ম াি পরিশ্রেী এিং

ফ ৌরি । চন্দ্র নববষঘ বা লুনার রনউ ইয়ারটি বসি
উৎসব রহয়সয়বও পরররচত এবং যা চন্দ্র সংক্রাি পরিকার
প্রেম চাাঁদটি রদয়য় শুরু হয় ও 15 রদন পয়র চন্দ্র
সংক্রাি পরিকার প্রেম পূরণঘমার রদয়ন যশষ হয়। আয়রা
জানুন।
রেউরিটিি সহায়িা সংক্রান্ত হাি )HUB( িা
রেউরিটি সামপাটু হাি (Community Support
HUB)
তেয, তেয-সিরলত সম্পদসমূহ এবং সারা টরয়ন্টায়ত
করমউরনটি সায়পাটঘ ওয়াকঘ ার (রসএসোরিউ - CSW ) দ্বারা
যয সকল উয়ত্তজনাপূণঘ কাজ করা হয়ি যসগুয়লা পাওয়ার
জনয অরিগমন করুন।
রসএসোরিউ (CSW) এর সায়ে সরাসরর যুক্ত হওয়া
(connect with CSWs live) - এর জনয পররবারগণয়ক
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সকাল 9টা যেয়ক 11টা পযঘি “ড্রপ ইন টু ইসয়ে”
(মঙ্গলবারসমূয়হ রনিঘাররত সাক্ষাৎ-সূরচ িাড়াই সহসাউপরস্থ্ত) -যত যযাগ যদওয়ার জনয আমন্ত্রণ জানায়না



প্রকল্প বা প্রয়জক্টসমূহ ,বারড়র কাজ বা যহাম
ওয়ায়কঘ র বযাপায়র সাহাযয করার জনয এবং K
ফেম 12ি ফশ্রণী প ু ন্ত রিক্ষােীিণম রবর ন্ন
রবনযায়স পঠন ও পযঘয়বক্ষয়ণ উৎসারহত করার জনয
পা যক্রমেি সামে সম্পর ু ি অিিাইি িেযসম্বরিি সম্পিসেূহ/পদ্ধরিসেূহ – ইবুকস,
যেটায়বইস প্রবন্ধ্সমূহ, প্রবারহত বা েীমে প্রচার
মািযম এবং অনলাইন সংক্রাি পদ্ধরতসমূহ (রীে
ওয়াচ লানঘ এন্ড ফ্াইন্ড Read Watch Learn and Find যদখুন)



গয়বষণা ,গরণয়তর অনুশীলন ,যগইমস ,বারড়র
কায়জ সাহা য িাি জিয রিষয় সম্পর ু ি
রিং সেূহ [ফ্াইন্ড )Find( যদখুন]



অিচসন্ধাি িা িমিষণা সংক্রান্ত ি ল্প শুরু
করার জনয তেয-সিরলত সম্পদসমূহ [ইনক্যযয়ারী
এন্ড ফ্াইন্ড (Inquiry and Find) যদখুন]



পঠন সংক্রাি পরামশঘসমূহ এবং রিক্ষােীি িই
সংক্রান্ত প ু ামিার্িাসেূহ [রীে এন্ড জাে রীে
ইট (Read and Just Read It ) যদখুন]

হয়ি। আয়রা জানুন এবং -tdsbHUB.ca-এ যান।
রিমিষ রিক্ষা সংক্রান্ত হািিািাি (Special Education
Update)
যফ্ব্রুয়াররর শুরুয়তই হালনাগাদকৃ ত ইনরের জুযয়াল
এেু য়কশন প্ল্যানস

(আইরপ

- IEP ) ইয়লয়রারনক ায়ব

বারড়য়ত পাঠায়না হয়য়য়ি। আপরন যরদ আইইরপ (IEP) না
যপয়য় োয়কন অেবা যকায়না প্রশ্ন োকয়ল অনুগ্রহ কয়র
আপনার রশশুর রশক্ষক বা রপ্ররিপযায়লর সায়ে যযাগায়যাগ
করুন।
1 মাচঘ ,2021 তাররখ সন্ধ্যা 7টায় যস্পশাল এেু য়কশন
এে াইজরর করমটির পরবতী স ায় যযাগ রদন। আয়রা
জানুন।
ভার্চু য়াি িাইমেিী সংক্রান্ত িেয-সম্বরিি সম্পিসেূহ

(Virtual Library Resources)
আপরন রক জায়নন যয বারড় যেয়ক রশক্ষয়ণর সময়
রশক্ষােীগণ টিরেএসরব দ্বারা প্রদানকৃ ত ইবুকস

(ebooks), জ্ঞানয়কাষসমূূ্হ (encyclopedias),
র রেওসমূহ এবং অনযানয তেয অরিগমন করয়ত পায়রন ?
টিরেএসরবর ভার্চু য়াি িাইমেিীটি রশক্ষােীগণয়ক রশক্ষয়ণ
সাহাযয করার জনয রেরজটাল তেয-সিরলত সম্পদসমূহ
যত্নসহকায়র রনবঘাচন কয়রয়ি যা যযয়কায়না সময় যযয়কায়না
স্থ্ান যেয়ক অরিগমন করা যযয়ত পায়র।
াচুঘ য়াল লাইয়েরীটি রশক্ষােীগণয়ক রনম্নরলরখত রবষয়সমূহ
যপয়ত সাহাযয কয়র:

াচুঘ য়াল লাইয়েরীটি - www.tdsb.on.ca/library- যত বা
আপনার স্কু য়লর ওয়য়বয়পইজ-এর মািযয়ম বা আপনার
রশক্ষােীর োইটয়স্পইস-এর যেণীকয়ক্ষ অনুসন্ধ্ান করুন।
বারড়য়ত রশক্ষােীগয়ণর সায়ে াচুঘ য়াল লাইয়েরীটি রক ায়ব
বযবহার করয়ত হয়ব যস সম্পয়কঘ আরও তয়েযর জনয,
বামপায়শ্বঘর টু লবারটি

(Parent)

(Toolbar) যেয়ক পযামিন্ট

যবাতামটি খুাঁজন
ু ।

বারড় যেয়ক াচুঘ য়াল লাইয়েরীর তেয-সিরলত আরও
সম্পদসমূয়হ অরিগমন করয়ত ভার্চু য়াি িাইমেিী
পাসওয়ািু ইিেিমেিি ফপইজ সম্পয়কঘ আপনার রশশুর
রশক্ষকয়ক রজজ্ঞাসা করুন।

ফেব্রুয়ারি 2021

ফেব্রুয়ারি হমে র ন্ডািিামটুমিি জিয রিিন্ধি

িাি

োস (February is Kindergarten Registration
Month)
আরও তয়েযর জনয এবং রনবন্ধ্য়নর রবকল্পসমূহ সম্পয়কঘ জানয়ত,
অনুগ্রহ কয়র অনুগ্রহ কয়র
www.tdsb.on.ca/kindergarten -এ যান।
ভার্চু য়াি রিক্ষা ভ্রেণসেূহ এিং রিমিষ সোমিি িা
অযামসম্বিীসেূহ

(Virtual Field Trips and Special

Assemblies)
সম্প্ররত, 3য় এবং 6ষ্ঠ যেণীর কয়য়কজন রশক্ষক একটি
িারাবারহক যপশাগত রশক্ষণ সংক্রাি সুয়যাগসমূয়হ অংশগ্রহণ
কয়রয়িন। রশক্ষােীগণও যুগপত রমেরস্ক্রয় াচুঘ য়াল সমায়বশ বা
রসনয়ক্রানাস ইন্টারারক্ট
াচুঘ য়াল অযায়সিলীসমূহ এবং রশক্ষা
ভ্রমণসমূয়হ অংশগ্রহণ কয়রয়িন। এইসব উয়ত্তজনাপূণঘ সপ্তাহসমূয়হ
3000- এর যবশী রশক্ষােী এবং 160 জন রশক্ষক এই কমঘসূরচটি
যেয়ক উপকৃ ত হয়য়য়িন।
3য় যেণীর াচুঘ য়াল সমায়বশসমূহ
এই সমসযাবহুল সময়সমূয়হ
শারীররক ায়ব সরক্রয় োকার
গুরুত্বতা যশখায়নার জনয
সৃজনশীল কলা সংক্রাি
অরিয়বশনগুয়লা এবং যমৌরলক
গরতরবরি সংক্রাি
অরিয়বশনগুয়লায়ক অি ঘু ক্ত
কয়রয়ি।
6ষ্ঠ যেণীর াচুঘ য়াল রশক্ষা ভ্রমণসমূহ জীবববরচয়যযর ওপর
ময়নারনয়বশ করা সহ স্কযারবয়রা আউটয়োর এেু য়কশন স্কু য়লর
বরহরঙ্গয়নর ভ্রমণসমূহয়ক সম্পৃক্ত কয়রয়ি।
রশক্ষােীগণ রশক্ষয়ণ সরক্রয় ায়ব অংশগ্রহণ কয়ররিয়লন যখন

রশক্ষকগণ যশখার এবং নতু ন দক্ষতাসমূহ অজঘন করার জনয
এয়ক অপয়রর সায়ে সংযুক্ত যেয়কয়িন।
ভার্চু য়াি স্কচ মিি েু র্ািীিমণি িেয-সম্বরিি
রিমিু রি াসেূহ িা Directories )Virtual Schools
Staff Directories)
সহজ তেযসূয বা যরফ্ায়রয়ির জনয াচুঘ য়াল স্কু য়লর প্রশাসরনক
দলটির তেয-সিরলত রনয়দঘ রশকাসমূহ রনয়চ প্রদান করা হয়লা।
প্ররতটি লারনঘং যসন্টায়রর (Learning Centre) াইসরপ্ররিপযাল এবং রপ্ররিপযালগণ যেণীগত ায়ব ময়নানীত
হয়য়য়িন।
Learning Centre 1 Virtual Elementary School
Learning Centre 2 Virtual Elementary School
Learning Centre 3 Virtual Elementary School
Learning Centre 4 Virtual Elementary School
র্িোি ফপিািি রিক্ষণ (Ongoing Professional
Learning)
রশক্ষকগণ তায়দর জ্ঞান আরও গ ীর করার জনয যপশাগত
রশক্ষয়ণ অংশগ্রহণ করা এবং রশক্ষােীগণয়ক অংশগ্রহণ করায়নার
জনয রেরজটাল প্ল্যাটফ্মঘসমূহ ও পদ্ধরতসমূহ বযবহায়রর
অনুশীলন করা এবং স্বাক্ষরতা ও গরণতসমূয়হ গ ীর
জ্ঞানাজঘয়নর জনয উন্নরতরবিান করা চারলয়য় যায়িন।
যখন রশক্ষকগণ তায়দর যেণীর দলসমূয়হ রশক্ষা অজঘন
করয়িন, রশক্ষােীগণ করতপয় চমৎকার করমউরনটি
অংশীদারগয়ণর সায়ে াচুঘ য়াল রফ্ল্ডরিপয়স অংশগ্রণ কয়রয়িন
যার অিগঘত: টরয়ন্টা পাবরলক লাইয়েরী, টরয়ন্টা আউটয়োর
এেু য়কশন যসন্টারস এবং যলট’স টক সায়য়ি (Let’s Talk
Science)।

াচুঘ য়াল কারহনীর সময়সমূহ, কযাম্পফ্ায়ায়র

একসায়ে গান গাওয়া এবং এসটিইএম (STEM) নকশা
সংক্রাি সমসযাসমূহ রিল রনয়রমত াচুঘ য়াল ক্লাশরুয়মর বাইয়র
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যাওয়ার ও নতু ন স্থ্ানসমূহ অয়ন্বষণ করার জনয আনন্দদায়ক
উপায়।
যফ্ব্রুয়াররয়ত যপশাগত রশক্ষয়ণর করতপয় উদাহরন রনম্নরলরখত
রবষয়সমূহয়ক অি ঘু ক্ত কয়র:









পঠন সংক্রাি যকৌশলসমূহ এবং পেপ্রদশঘনকৃ ত পঠন
বা রররেং েযায়টরজস এন্ড গাইয়েে রররেং
রবয়শষ রশক্ষা : াচুঘ য়ায়ল রশক্ষােীগণয়ক সহায়তা
করা বা সায়পাটিঘং েু য়েন্টস ইন াচুঘ য়াল
পররয়বশ এবং আইইরপ (IEP) সংক্রাি রলখন এবং
বাস্তবায়ন বা এন ায়রনয়মন্ট এন্ড আইইরপ রাইটিং
এন্ড ইমরপ্ল্য়ময়ন্টশন
রশক্ষণ সংক্রাি সবঘজনীন নকশা বা উইরন ায়সঘল
রেজাইন লারনঘং
সংস্কৃ রতগত ায়ব প্ররতরক্রয়াশীল এবং প্ররতফ্লকারী
রশক্ষণ সমন্ধ্ীয় রবজ্ঞান বা কালচারারল যরসপরি
এন্ড ররয়েক্সটি যপোয়গারজ
এবং আয়রা অয়নক রকিু !

সংিামি ভার্চু য়াি স্কচ ি (Virtual School in the News)
টিরেএসরবর প্রােরমক াচুঘ য়াল স্কু ল সম্পয়কঘ রকিু
উয়ত্তজনাপূণঘ গল্পসমূহ যদখুন:


টিরেএসরব েু য়েন্টস রক্রয়য়ট অনলাইন রনউজয়পপার
িম যহাম (য়লাবাল রনউজ) [TDSB students
create online newspaper from home (Global
News)]

