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COVID સાિે િયકાબલા દરમિ્ાન

TDSB વર્ચ્યુઅલ પ્રાથમિક શાળા
પારિવારિક સમાચાિપત્ર

આ રોગચાળા દરક્તમયાન માનક્તસક
આરોગ્ય અને સુખાકારીની ચચાુ કરવા
TDSB પક્તરવારો 11મી ફે બ્રઆ
ુ રીએ,
માનક્તસક આરોગ્ય વ્યાવસાક્તયકો સાથે
જોડાયા હતા. તે વેબકાસ્ટનુાં રેકોક્તડિં ગ
અહીાં જુ ઓ. Watch a recording on
the webcast here

જ્યારે આપણે બધા આ પડકારજનક
સમયમાાંથી પાર પડવાનુાં ચાલુ રાખીએ
છીએ, ત્યારે અમે આશા રાખીએ
છીએ કે દરેક વ્યક્તિએ ‘ફે ક્તમલી ડે’ના
‘લ ગ
ાં વીકએન્ડ’નો આનાંદ માણ્યો હશે
અને થોડો સમય આરામ કરવાની
અને સાથે મળીને આનાંદ માણવાની
તક મળી હશે.

માનક્તસક તણાવનો સામનો કરવા અાંગે,
શારીક્તરક પ્રવૃક્તત્ત સુક્તનક્તિત કરવા, ક્તસ્િન
ટાઇમનુાં પ્રબાંધન કરવા વગેર ે જેવા
ક્તવષયોની ચચાુ કરવા વર્ચયુઅ
ુ લ શાળાએ
સાયકોલોજીના અને સામાક્તજક કાયુ
કરતા વ્યાવસાક્તયકો સાથે કમ્યુક્તનક્તટ
વેક્તબનાર પણ રાખ્યો હતો. તેનુાં રેકોડીાંગ
અહીાં જુ ઓ. Watch a recording here!

પ્રાથક્તમક વર્ચયુઅ
ુ લ શાળાના
ક્તવદ્યાથીઓ અને સ્ટાફ વર્ચયુઅ
ુ લ
વાતાવરણને મહત્તમ બનાવવાની
રીતો શીખતા અને શીખવતા રહે છે .
દરેક પસાર થતા મક્તહના સાથે, અમે
વગુખાંડોમાાં નવી અને સજુનાત્મક
શીખવાની તકો અને પ્રવૃક્તત્તઓ ક્તવશે
સાાંભળીએ છીએ.
આ મક્તહને અમે પ્રાથક્તમક વર્ચયુુઅલ
શાળામાાં કે ટલાક નવા ક્તવદ્યાથીઓને
આવકાયાુ છે અને આશા છે કે દરેક
જણ સ્થાયી થઈ રહ્યા હશે,
સહપાઠીઓ સાથે જોડાઈ રહ્યા હશે
અને તેમના વર્ચયુઅ
ુ લ વગુખાંડનો
આનાંદ લઈ રહ્યા હશે.
વધુ માક્તહતી અને અદ્યતન ક્તવગતો
માટે કૃ પા કરીને
www.tdsb.on.ca/virtualschool ની
મુલાકાત કરો અને ટવીટર પર
@tdsbvs ને અનુસરો.

વર્ચ્યુઅલ િયલાકાત િાટે અિારી સાથે
જોડાઓ!
TDSB પ્રોફે શનલ સપોટુ સક્તવુસીસના
સ્ટાફ સાથે સીધા જ જોડાવ. તમારા
બાળકના માનક્તસક સ્વાસ્્ય અને
સુખાકારીને કે વી રીતે મદદ કરી શકાય તે
માટે પ્રશ્નો પૂછો અને જવાબો મેળવો.
માંગળવારે, સવારે 10 થી 11
ગુરૂવારે, સાાંજ ે 7 થી 8
િાર્ુના મવરાિની તારીખોિાાં ફે રફાર
ક્તશક્ષણ માંત્રાલયે, COVID-19 નુાં
સામુદાક્તયક સાંિમણ ઘટાડવામાાં મદદ
કરવા, સાવુજક્તનક આરોગ્ય
અક્તધકારીઓની સલાહ પર, માચુના
ક્તવરામમાાં ક્તવલાંબ કયો છે . તે ક્તવરામ હવે
12 થી 16 એમપ્રલ, 2021 ક્તનધાુક્તરત
કરાયો છે . સમગ્ર માચુ દરક્તમયાન
ક્તનયક્તમત વગો ચાલુ રહેશે.

નવા આવેલા મવદ્યાથીઓ અને
િાતામિતા/સાંભાળ રાખનારાઓ િાટે
િદદ
શાળાઓમાાં, વસાહતી કાયુકરો, કે નેડામાાં
નવા આવેલા પક્તરવારો અને માધ્યક્તમક
શાળાના ક્તવદ્યાથીઓને શાળાઓના
ઉપગ્રહ અને સ્વાગત કે ન્રોમાાં વસાહતી
સેવાઓ પ્રદાન કરે છે . વસાહતી કાયુકરો
વ્યક્તિગત/ કૌટુાં ક્તબક સેવાઓ અથવા
જૂ થ કાયુિમો આપે છે જે સહભાગીઓને
ક્તશક્ષણ પદ્ધક્તતને સમજવામાાં અને
સફળતાપૂવક
ુ બદલી કરવામાાં અને
સ્થાયી થવાની પ્રક્તિયાને વેગ આપવામાાં
મદદ કરે છે . વધુ મક્તહતી:
www.tdsb.on.ca/New-toCanada/Settlement-Workers
બ્રાઇટસ્િેસની ઝાાંખી અને ટે કમનકલ
સહા્
વર્ચયુઅ
ુ લ શાળા અને બ્રાઇટસ્પેસની
ઝાાંખી:www.youtube.com/watch?v=
MSw4IJSPvi4
વર્ચયુઅ
ુ લ ક્તશક્ષણ માટે IT મદદ:
www.tdsb.on.ca/In-PersonLearning/Student-VirtualLearning-IT-Support
વર્ચ્યુઅલ શાળાની આર્ાર સાંમહતા
કૃ પા કરીને TDSB વર્ચયુુઅલ શાળાની
આચાર સાંક્તહતા કે જે શાળાઓ/ક્તશક્ષકો,
ક્તવદ્યાથીઓ અને માતાક્તપતા/વાલીઓ
માટે માગુદશુન અને અપેક્ષાઓ પ્રદાન
કરે છે તેની સમીક્ષા અહીાં કરો TDSB

Virtual Schools Code of
Conduct
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TDSB ઉજવે છે આમિકન હેમરટે જ િમહનો

વર્ચ્યુઅલ િયસ્તકાલ્નાાં સાંસાર્નો

ફે બ્રુઆરી માસ દરક્તમયાન TDSBને ‘આક્તિકન હેક્તરટેજ મક્તહના’ને
માન્ય કરવાનો અને ઉજવવાનો ગવુ છે . કે નેડા અને ક્તવશ્વમાાં
આક્તિકન વાંશના લોકોની ઘણી ક્તસક્તદ્ધઓ અને યોગદાનની
ઉજવણી કરવાનો આ પ્રસાંગ હોય છે . 2020-2021 માટે પસાંદ
કરેલી થીમ છે કય જીર્ાગયમલ્ા: આત્મમનર્ાુરણ. વધુ જાણો.
Learn more.

શુાં તમે જાણો છો કે ક્તવદ્યાથીઓ ઘરેથી ભણતી વખતે TDSB
દ્વારા પૂરા પાડવામાાં આવેલ ઇબુક્ટસ, એન્સાઇક્લોપીક્તડયા,
ક્તવક્તડઓ અને અન્ય માક્તહતીને મેળવી શકે છે ?

TDSB ઉજવે છે ર્ાઇનીઝ હે મરટે જ િમહનો

TDSB વર્ચ્યુઅલ લાઇબ્રેરીએ ક્તવદ્યાથી ક્તશક્ષણને મદદ કરવા,
ક્તડક્તજટલ સાંસાધનોને કાળજીપૂવુક પસાંદ કયાુ છે , જે કોઈપણ
સમયે, કોઈપણ સ્થળે ઓનલાઇન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે .

TDSB ને ફે બ્રુઆરી માસમાાં ‘ચાઇનીઝ હેક્તરટે જ મક્તહના’ (CHM)
ને માન્યતા આપવા બદલ ગવુ છે . આ વષુ બળદનયાં વર્ુ છે :
વફાદાર, પ્રાિામણક, જવાબદાર, સખત-િમરશ્રિી અને
તામકુ ક. ચાંરનુાં નવુાં વષુ વસાંતના ઉત્સવ તરીકે પણ ઓળખાય છે
અને તે ચાંર કે લેન્ડરની પ્રથમ ક્તતક્તથથી શરૂ થાય છે અને 15
ક્તદવસ પછી ચાંર કે લેન્ડરની પ્રથમ પૂનમ પર સમાપ્ત થાય છે . વધુ
જાણો. Learn more

વર્ચયુઅ
ુ લ લાઇબ્રેરીની રુપરેખા ક્તવદ્યાથીઓને આ શોધવામાાં
મદદ કરે એવી કરવામાાં આવી છે :
• અભ્્ાસક્રિ સાંબાંમર્ત ઓનલાઇન સાંસાર્નો / સાર્નો
મકન્ડરગાટુ ન થી 12 ધોરણ સુધીના ક્તવદ્યાથીઓને પ્રોજેક્ટ્સ, હોમવકુ માાં મદદરૂપ થવા અને ઇબુક્ટસ, આાંકડા
આધાક્તરત લેખો, પ્રસાક્તરત થતાાં માધ્યમો અને ઓનલાઇન
સાધનોને ક્તવક્તવધ સ્વરુપમાાં વાાંચવા અને જોવા પ્રોત્સાક્તહત
કરવા માટે (જુ ઓ Read, Watch, Learn અને Find)

સાિયદામ્ક િદદ HUB

•

સાંશોધન, ગક્તણતની પ્રેક્તક્ટટસ, રમતો, હોમવકુ ની િદદ િાટે
મવર્્ોની મલાંક (જુ ઓ Find)

ટોરન્ટોની આજુ બાજુ ની કમ્યુક્તનક્તટ સપોટુ વકુ ર (CSW) ટીમની
માક્તહતી, સાંસાધનો અને તેમના દ્વારા કરવામાાં આવી રહેલી સુાંદર
કામગીરીની જાણકારી મેળવો.

•

ઇન્વા્રી અથવા મરસર્ુ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરવાનાાં
સાંસાધનો (જુ ઓ Inquiry અને Find)

પક્તરવારોને 9 થી 11 વાગ્યા સુધી ‘માંગળવારે પધારો’માાં જોડાવા
આમાંક્તત્રત કરવામાાં આવે છે . વધુ જાણો Learn more.
connect with CSWs live અને tdsbHUB.ca ની મુલાકાત કરો.

•

વાાંચનનાાં સૂચનો અને મવદ્યાથીઓ દ્વારા િયસ્તક
સિીક્ષાઓ
(જુ ઓ Read અને Just Read It)

મવમશષ્ટ મશક્ષણની અદ્યતન િામહતી

વર્ચયુઅ
ુ લ લાઇબ્રેરી www.tdsb.on.ca/library પર અથવા
તમારી શાળાના વેબપેજ અથવા તમારા ક્તવદ્યાથીના બ્રાઇટસ્પેસ
વગુખાંડ દ્વારા શોધો.

અદ્યતન કરેલી વ્યક્તિગત ક્તશક્ષણ યોજનાઓ (IEP) ફે બ્રઆ
ુ રીની
શરૂઆતમાાં ઇલેક્ટટર ોક્તનક રીતે ઘરે મોકલવામાાં આવી છે .
કોઈપણ પ્રશ્ન માટે કૃ પા કરીને તમારા બાળકના ક્તશક્ષકનો
અથવા જો તમને IEP મળી ન હોય તો આચાયુનો સાંપકુ કરો.
સ્પેશ્યલ એજ્યૂકેશન એડવાઇઝરી કક્તમક્તટની બેઠકમાાં માચુ 1,
2021ના રોજ સાાંજ ે 7 વાગે જોડાવ. વધુ જાણો. Learn more.

ઘરે ક્તવદ્યાથીઓ સાથે વર્ચયુઅ
ુ લ લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કે વી રીતે
કરવો તે ક્તવશે વધુ માક્તહતી માટે , ડાબી બાજુ ના ટૂ લબાર પરનુાં
Parent બટન શોધો.
ઘરેથી વર્ચયુઅ
ુ લ લાઇબ્રેરીનાાં ઘણાાં પૈકીનાાં સાંસાધનો મેળવવા
માટે કૃ પા કરીને તમારા બાળકના ક્તશક્ષકને વર્ચ્યઅ
ુ લ લાઇબ્રેરી
િાસવડુ િામહતી િેજ માટે પૂછો.

ુ રી 2021
ફેબ્રઆ

ફે બ્રયઆરી મકન્ડરગાટુ ન નોાંર્ણીનો િમહનો છે

મનરાં તર વ્્ાવસામ્ક મશક્ષણ

વધુ માક્તહતી માટે અને નોાંધણીના ક્તવકલ્પો ક્તવશે જાણવા માટે :
www.tdsb.on.ca/kindergarten.

ક્તવદ્યાથીઓને સાક્ષરતા અને ગક્તણતમાાં ઊાંડાણભયાુ ક્તશક્ષણમાાં
સામેલ થવા પ્રોત્સાહન આપવા ક્તશક્ષકો ક્તડક્તજટલ પ્લેટફોમુ અને
સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની પ્રથાના પોતાના જ્ઞાનને ઊાંડુાં કરવા
વ્યાવસાક્તયક ક્તશક્ષણમાાં ક્તનરાં તર રોકાયેલા રહે છે .

વર્ચ્યુઅલ મફલ્ડ મટિ પ્સ અને ખાસ એસેમ્ બલીઝ
તાજેતરમાાં ગ્રેડ 3 અને 6 ના , સાંખ્ યાબાંધ ક્તશક્ષકો શ્રેણીબદ્ધ
વ્યાવસાક્તયક ક્તશક્ષણની તકોમાાં રોકાયા હતા. ક્તવદ્યાથીઓએ
ક્તસાંિનસ ઇન્ટરેક્તક્ટટવ વર્ચયુુઅલ એસેમ્ બલીઝ અને ક્તફલ્ડ ક્તટર પ્સમાાં
પણ ભાગ લીધો હતો. આ રોમાાંચક સપ્તાહો દરક્તમયાન, આ
કાયુિમનો 3,000 ક્તવદ્યાથીઓ અને 160 ક્તશક્ષકોએ લાભ લીધો
હતો.
આ પડકારજનક સમયમાાં શારીક્તરક
રીતે સક્તિય થવાનુાં મહત્વ જાણવા
માટે ગ્રેડ 3ની વર્ચયુઅ
ુ લ એસેમ્ બલીમાાં
સજુનાત્મક કળા સત્રો અને મૂળભૂત
હલનચલન અાંગન
ે ાાં સત્રોનો સમાવેશ
થતો હતો.
ગ્રેડ 6ની વર્ચયુુઅલ ક્તટર પ્સમાાં જૈક્તવક
ક્તવક્તવધતા પર ધ્યાન કે ક્તન્રત કરીને
સ્કારબોરો આઉટડોર એજ્યુકેશન
સ્કૂ લની બાહરી ક્તટર પ્સ સામેલ હતી.
ક્તવદ્યાથીઓ સક્તિય રીતે ભણવામાાં રોકાયેલા હતા જ્યારે ક્તશક્ષકો
નવી કુ શળતાઓ શીખવા અને પ્રાપ્ત કરવા એક બીજા સાથે
જોડાયેલા રહ્યા હતા.
વર્ચ્યુઅલ શાળાઓના સ્ટાફની ફોન મનદે મશકાઓ
સરળ સાંદભુ માટે ‘વર્ચયુઅ
ુ લ સ્કૂ લ એડક્તમક્તનસ્ટર ે ક્તટવ ટીમ’ની ફોન
ક્તનદે ક્તશકાઓ નીચે આપી છે . દરેક લક્તનિંગ સેન્ટરમાાં આચાયો અને
ઉપ-આચાયો ગ્રેડ દ્વારા ક્તનયુિ કરવામાાં આવ્યા છે .
Learning Centre 1 Virtual Elementary School
Learning Centre 2 Virtual Elementary School
Learning Centre 3 Virtual Elementary School
Learning Centre 4 Virtual Elementary School

જ્યારે ક્તશક્ષકો તેમની ગ્રેડ ટીમોમાાં શીખી રહ્યા હતા, ત્યારે
ક્તવદ્યાથીઓએ કે ટલાક અમૂલ્ય સામુદાક્તયક ભાગીદારો સાથે
વર્ચયુઅ
ુ લ ક્તફલ્ડ ક્તટર પ્સમાાં ભાગ લીધો જેમાાં: ટોરન્ટો પક્તલલક
લાઇબ્રેરી, ટોરન્ટો આઉટડોર એજ્યુકેશન સેન્ટસુ અને લે્સ
ટ ક સાયન્સનો સમાવેશ હતો. વર્ચયુઅ
ુ લ સ્ટોરી ટાઇમ્સ,
કે મ્પફાયર સાથે-ગીત અને STEM ક્તડઝાઇન કરવાના પડકારો એ
ક્તનયક્તમત વર્ચયુુઅલ વગુખાંડની બહાર નીકળવાની અને નવાાં
સ્થાનો શોધવાની મનોરાં જક રીતો હતી.
ફે બ્રુઆરી દરક્તમયાન વ્યાવસાક્તયક ક્તશક્ષણનાાં કે ટલાાંક
ઉદાહરણોમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
•
•
•
•
•
•

વાાંચનની વ્યૂહરચના અને માગુદક્તશુત વાાંચન
ક્તવશેષ ક્તશક્ષણ: વર્ચયુઅ
ુ લ ક્તવદ્યાથીઓને સહાયક
પયાુવરણ અને IEP લેખન અને અમલીકરણ
ક્તશક્ષણ માટે સાવુક્તત્રક રૂપરેખા
સાાંસ્કૃ ક્તતકરૂપે ઉત્તરદાયી અને ક્તચાંતનશીલ ક્તશક્ષણ શાસ્ત્ર
અને ઘણુાં બધુાં!

વર્ચ્યુઅલ શાળા સિાર્ારિાાં
TDSB પ્રાથક્તમક વર્ચયુઅ
ુ લ શાળા ક્તવશે કે ટલીક રોચક કહાનીઓ
જુ ઓ:
•

TDSB students create online newspaper from
home (Global News)

