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োনরসক স্বাস্থ্য এিং কিযাণ: প্রশারি
খ াোঁজা

আপনাি েমি পাোঁর্ রেরনট সিয়
থামক:
ধনযিাদ িিুন। একজন বন্ধচমক
যটক্সট করুন এবং তািা আপনাি
জনয যকান মকছচ কমি থাকমি তাি
জনয তামিিমক ধ্নযবাি জানান।

প্রাথমিক বা এমিমিন্টামি ভার্চু য়াি
স্কচ মিি সকি পমিবািগণমক শুভ
নববর্ু!

আিামিি প্রাতযমেক জীবমন
প্রশামি(calm) খচুঁমজ পাওয়া
সিসযাবহুি েমত পামি, মবমশর্ কমি
েখন ভার্চু য়াি মশক্ষমণ অংশগ্রেণ
কিাি জনয আিিা অমনক যবশী
পমিিামণ অনিাইমন থামক। আপনাি
মনমজি েত্ন যনওয়াি জনয প্রশামি
একটি গুরুেপূণু অংশ – আিামিি
মনমজমিি জনয একটি িচেূতু যনওয়া
আিামিিমক পচনিায় িমনামোগী েমত
এবং আিামিি শমিমক পচনরুদ্ধাি
কিমত সাোেয কমি।

যেমেতচ এই বছিটি সিসযা মিময়ই
শুরু েময়মছ, আিিা আশা কিমছ যে
সকি মশক্ষাথীগণ এবং পমিবািগণ
বতু িান পমিমিমতসিূে ভামিাভামবই
সািিামেন।

আপনাি মিমন প্রশামি খচুঁমজ পাওয়াি
জনয স্কচ ি যিন্টাি যেিথ অন্টামিও
(School Mental Health Ontario)
যথমক এখামন কময়কটি নিচনা প্রিান
কিা েমিা:

আিিা যেণীকক্ষসিূমে যে সিস্ত
ভামিা ভামিা মবর্য়সিূে ঘটমছ যস
সম্পমকু অমবিত শুনমছ এবং
মশক্ষাথীগণ কত ভামিাভামব
অধ্যবসায় কমিমছন তা দ্বািা িচগ্ধ।
যেমেতচ আিিা অনিাইন মশক্ষমণি
পমিমবশ পমির্ািনা কিা একমে
র্ামিময় োমে, সকি প্রাথমিক
ভার্চু য়াি স্কচ মিি কিুর্ািীগমণি পক্ষ
যথমক আিিা মপতািাতাগণ/অমভভাবকবৃন্দমক আপনামিি
মনিমবমেন্নঅংশীিামিমেি জনয
ধ্নযবািও জানামত র্াই।

আপনাি েমি এক রেরনট সিয়
থামক:

টিরিএসরি (TDSB) এরিমেন্টািী
ভার্ুু য়াি স্কু ি ফ্যারেরি
রনউজমিটাি (TDSB Elementary
Virtual School Family
Newsletter)

আিও তথয ও োিনাগািসিূমেি জনয
অনচগ্রে কমি
www.tdsb.on.ca/virtualschool এ

োন এবং টচ যইটাি বা
Twitter@tdsbvs এ অনচসিণ
করুন।

শাি এিং রস্থ্ি খ ান। মবিমত মনন।
আপনাি জচমতামত আপনাি পাময়ি
পাতা অনচভব করুন। েমি আপমন
বমস থামকন, যিমেমত আপনাি
পাময়ি পাতাটি আিমতাভামব ধ্াক্কা
মিন।
স্মিণ করুন। যসই বযমিটি যক যে
আপনামক িচর্মক োসামত পামি?
তামিিমক এক বা কময়ক িচেু ূ মতি
জনয িমনি িমধ্য আনচন ।

শুনুন। আপনাি এিন যকামনা মপ্রয়
গান আমছ মক যেটি আপমন আময়স
কিাি সিয় যশামনন? র্ািামনাি
যবাতামি র্াপ মিন বা যপ্রস যে!
েু ূ র্ুটিি েমধযই থাকুন। অনিাইমন
মবনা িূমিয পমির্ামিত একটি
িননশীিতা বা িাইন্ডফচ িমনসস/ধ্যান
বা যিমিমটশন খচুঁজন
চ । যে ধ্িনটি
আপনাি জনয িানানসই যসটি
খচুঁজন
চ ।
পরিপাটি করুন। আপনাি সিয়
মনণুায়কটিমত (টাইিাি-এ) পাুঁর্
মিমনট ধ্ােু করুন এবং আপনাি
কিুিানটি পমিপাটি কিাি জনয
মবিমত গ্রেণ করুন।
আপনাি েমি 10 রেরনট সিয়
থামক:
খিাজনাের্া রি ুন: 10টি মজমনমসি
নাি মিখচন যেগুমিাি জনয আপমন
কৃ তজ্ঞ।
র্ু েুক রদন। আস্বাদন করুন।
আপনাি মপ্রয় এক কাপ র্া বা অনয
পানীয়টি বানান এবং উপমভাগ
করুন।
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াটার্িা করুন। আমশপামশ বা
বমেি র্ামিমিমক একটচ পায়র্ামি
কমি আসচন।
নার্ু ন। আপনাি মপ্রয় গান ো
আপনামক নড়ার্ড়া কিায়, যসটা
যবমছ মনন। র্ািমনাি যবাতামি র্াপ
মিন (মে করুন)। পচনিাবৃমি
(মিমপট) করুন।
আপনাি েমি 30 রেরনট িা র্াি
খিশী সিয় থামক:
একজন িন্ধু মক খটরিমফ্ান করুন।
তািা যকিন অনচভব কিমছন যস
সম্পমকু তামিি মজজ্ঞাসা করুন।
আপনাি মনমজি মর্িাভাবনা এবং
অমভজ্ঞতাসিূেও বিচন।
ঘাে ঝিান। োুঁটচন, যি ুঁড়ান,
ওজনসিূে বা ওময়ট উমিািন
করুন। আপমনই যবুঁমছ মনন।
প্রসারির্ িা খের্ করুন। একটি
মবনা িূমিযি অনিাইন যোগ বযায়াি
ক্লাশ (free yoga class online)
খচুঁমজ মনন।
াসুন। একটি িজাি র্িমিে,
অনচষ্ঠান বা ইউটিউব (YouTube)
মভমিও যিখচন।
আপনাি িানমসক স্বািয এবং
কিযামণ সাোেয কিাি জনয তথযসম্বমিত অনযানয সম্পিসিূে যিখচন।
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টিরিএসরিি অনিাইন িারনু ং: গুগি েীট (Google
Meet) এিং জুে (Zoom) এি রনিাপত্তা সংক্রাি
উপাদানসেূ (TDSB Online Learning: Google
Meet & Zoom Safety Features )
টিমিএসমবমত মশক্ষাথীগমণি মনিাপিা একটি অগ্রামধ্কাি
ও সকি অনিাইন মশক্ষমণি অমধ্মবশনসিূে সচিক্ষা
এবং অংশগ্রেণ কিাি সিয় মশক্ষাথীগণ এবং
কিুর্ািীগমণি মনিাপিা মনমিত কিাি জনয আিিা
ো কিমত পামি তাি সব মকছচ ই কিমছ।
গুগি িীট (Google Meet) ও জচি (Zoom)
ওময়ব সমেিন বা কনফামিমসং সিঞ্জাি বা টচ িসিূূ্ে
বযবোি কিাি সিয় প্রময়াজনীয় বযবিা গ্রেণ কিা
সম্পমকু টিমিএসমবি সকি মশক্ষকগণ, মপ্রমসপযািগণ
এবং ভাইস মপ্রমসপযািগণ অবগত িময়মছন এবং
যেণীকমক্ষি সভা বা ক্লাশ মিটিংসিূমে অবামিত
বযমিমিি প্রমবমশ বাধ্া প্রিান কিাি জনয মনম্নমিমখত
সচিক্ষা বযবিাসিূে বাস্তবায়ন কমিন:
•

গুগি েীট: আিন্ত্রণকািী বা যোস্ট/মশক্ষক
টিমিএসমবি-নয় এিন বযমিমিি সভাসিূমে প্রমবশ
কিা মনমিয় বা মিজঅযাবি কমি মিমত পািমবন।
প্রময়াজন েমি তািা অংশগ্রেণকািীগমণি পিু া ভাগ
বা মিন যশয়ামিং এবং গল্প (Chat) কিাও
মনমিয় কমি মিমত পামিন৷

•

জুে: আিন্ত্রণকািী বা যোস্ট/মশক্ষক অমপক্ষিাণ
কক্ষ বা ওময়টিং রুিসিূে সমিয় বা এযানএবি
কমি মিমত পামিন এবং টিমিএসমবি-নয় এিন
বযমিমিি সভাসিূমে প্রমবমশ বাধ্া প্রিান কিমত
পামিন। সভাসিূমেি িমধ্যই আমিা কময়কটি সচিক্ষা
মনয়ন্ত্রণ বযবিা সেজিভয (উিােিণস্বরূপ, মনিঃশব্দ

কিা বা মিউটিং, অংশগ্রেণকািীমিি অপসািণ
কিা, ইতযামি)।
গুগি িীট বা জচি অমধ্মবশন র্িাি সিয় একজন
মশক্ষক ও/বা ক্লাশ েমি সচিক্ষা সংিাি যকামনা
সিসযাি সেচখীন যোন, মপ্রমসপযাি এবং আইটি
সামভু মসস (IT Services) সামথ সামথই যস সম্পমকু
অবমেত েময় োন োমত সিসযাটিি তিি এবং
সোয়তা প্রিান কিা যেমত পামি। অনিাইন মশক্ষমণি
এই সিময়, আিামিি সবাইমক অবশযই পমিেিী
থাকমত েমব এবং মশক্ষাথীগণ ও কিুর্ািীগমণি
মনিাপিা মনমিত কিাি জনয একমে কাজ কিা
র্ামিময় যেমত েমব।
উপরস্থ্রর্ এিং রনিাপমদ আগেন (Attendance and
Safe Arrival)
অনচস্মািক মেমসমব, মশক্ষাথীগমণি উপমিমতি যখাুঁজখবি
িাখায় সোয়তা কিাি জনয প্রমতমিমনি োমজিা
মনধ্ুািমণি স্বয়ংমিয় পদ্ধমতটিি বাস্তবায়ন িমগত কিা
েময়মছ। অন্টামিওমত বতু িান জরুমি অবিা যঘার্ণাি
আমিামক, েখন সবাই জীবন, কিু, িূিবতী মশক্ষণ,
মশশু েত্ন ও অনযানয অগমনত বযাপাি মনময় ভািসািয
বজায় িাখাি জনয কাজ কিমছ, এই সিয় আিিা
পমিবািগমণি জনয যকামনা অমতমিি র্াপ সৃমি কিমত
র্াই না। সকি মশক্ষকগণ প্রমতমিন িচইবাি কমি
উপমিমত গ্রেণ কিা র্ামিময় োমেন। একবাি শুরুি
তামিখটি মনমিত েময় যগমি আিও তথয প্রিান কিা
োমব।
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ভার্ুু য়াি স্কু মিি কেু র্ািীগমণি র্থয-সম্বরির্
রনমদু রশকাসেূ িা Directories (Virtual School
Staff Directories)
ভার্চু য়াি স্কচ মিি প্রশাসমনক িিটিি তথয-সম্বমিত
মনমিু মশকাসিূে অনিাইমন সেজিভয এবং র্িিান
মভমিমত োিনাগাি কিা েয়। এই জানচয়ামিমত যবশ
মকছচ সংখযক নতচ ন কিুর্ািীগণমক িিসিূমে স্বাগত
জানামনা েময়মছ। সবুমশর্ তথয-সম্বমিত মনমিু মশকাসিূে
যিখাি জনয অনচগ্রে কমি মনমর্ যে মিংকগুমিা প্রিান
কিা েময়মছ যসগুমিা পিািশু কিা র্ামিময় োন।
প্রমতটি িামনুং যসন্টামিি (Learning Centre)
এমিমিন্টামি ভাইস-মপ্রমসপযাি এবং মপ্রমসপযািগণ
যেণীগত ভামব িমনানীত েময়মছন।
Learning
Learning
Learning
Learning

Centre
Centre
Centre
Centre

1
2
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Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
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School
School
School

অনুস্মািক: ভার্ুু য়াি স্কু মিি আর্িণ রিরধ (Virtual
School Code of Conduct)
েখন ভার্চু য়াি মশক্ষণ বামড়মতই েমে, তখন
বযমিগতভামব-উপমিমতি মশক্ষমণি িতই মশক্ষকগণ,
মশক্ষাথীগণ এবং মপতা-িাতাগণ/অমভভাবকগমণি জনয
একইিকি িায়বদ্ধতা ও প্রতযাশাসিূে প্রমোজয েমব।
এটি যবামিুি মবিযিান নীমত এবং কােুপ্রণািীসিূেমক
অিভচু ি কমি যেিন টিমিএসমবি অনিাইন সম্পমকু ত
আর্িণ মবমধ্ (TDSB Online Code of Conduct)।
অনচগ্রে কমি টিমিএসমবি ভার্চু য়াি আর্িণ মবমধ্টিও
(TDSB Virtual Schools Code of Conduct)
পেুামিার্না করুন ো স্কচ িসিূে/মশক্ষকগণ, মশক্ষাথীগণ
এবং মপতা-িাতাগণ/অমভভাবকগমণি জনয মনমিশুাবিী
এবং প্রতযাশাসিূে প্রিান কমি।

জানুয়ারি মে র্ারেি ঐরর্ য সংক্রাি োস
(January is Tamil Heritage Month)
তামিি ঐমতেয সংিাি িাসটি অমটাবি 2016 েমত
জাতীয়ভামব, িার্ু 2004 েমত প্রামিমশকভামব এবং
জানচয়ামি 2016 েমত টিমিএসমব দ্বািা স্বীকৃ ত।
জানচয়ামি িাসটি মনবুার্ন কিা েময়মছ এইজনয যে এটি
কানািীয় তামিিমিি ঐমতমেযি অতযি গুরুেপূণু
উৎসবগুমিাি একটি, থাই পঙ্গাি (Thai Pongal)
নবান্ন উসমবি সামথ একই সিময় েয়। পৃমথবী জচমড়
মিমিয়মনিও যবমশ তামিি তামিি ধ্িু মনমবুমশমর্ থাই
পঙ্গাি পািন কমিন এবং প্রর্চ ি ফসমিি জনয তামিি
কৃ তজ্ঞতা জ্ঞাপন কমিন।
এই বছি, যস্বোমসবক পমিকল্পনা কমিটি দ্বািা বাছাই
কিা মনবুামর্ত মবর্য়টি েমে உண்மை உரிமை – ஒற் றுமை: Truth - Rights – Unity
িা সর্য – অরধকািসেূ – একর্া। আনোই [(Unmai
(உண்மை) ] স্বীকাি কমি যে আিামিি জীমবত
অমভজ্ঞতাসিূে আিামিি সতয এবং এই সতযগুমিা
আিামিি র্ামিপামবুি পৃমথবীি যবাধ্গিযতা গমড়
যতামি। আিও জানচন (Learn more)।
2021-2022 এি জনয ঐরেক উপরস্থ্রর্ (Optional
Attendance for 2021-22)
এই িামসি শুরুমত, পমিবািগণমক বতু িান প্রামিমশক
জরুমি অবিা বা যস্টইট অব ইিামজমস সম্পমকু ত
পমিমিমতসিূমেি সীিাবদ্ধতাগুমিাি অধ্ীমন মকভামব
ঐমেক উপমিমতি (Optional Attendance) জনয
আমবিন কিমত েমব তাি বযাখযা প্রিান কমি একটি
ইমিইি যোগামোগ যপ্রিণ কিা েময়মছ। এই
প্রমিয়াটিমত আিামিি সিন্বয়সাধ্নসিূে মনমিত কিমব
যে সকি মশক্ষাথীগণ/পমিবািগণ োিা 2021-2022
স্কচ ি মশক্ষাবর্ুটিি জনয অনয স্কচ ি বা কিুসমূ র্মত

জানুয়ারি 2021

আমবিন কিমত ইেচক, তািা তা কিমত সক্ষি।
আিও পড়চন (Read More)।

র্িোন খপশাগর্ রশক্ষণ (Ongoing Professional

রকন্ডািগামটুমনি জনয রনিন্ধনকিণ (Kindergarten
Registration)

মনম্নমিমখত উিােিণসিূে সে মশক্ষকগণ র্ািটি

টিমিএসমবমত যফব্রুয়ামি েমে মকন্ডািগামটুমনি জনয
মনবন্ধন কিাি িাস! আিও তমথযি জনয এবং এই
বছিটিি মনবন্ধমনি মবকল্পসিূে সম্পমকু জানমত,
অনচগ্রে কমি www.tdsb.on.ca/kindergarten এ
োন।

মশক্ষমণি সচমোগসিূমে অংশগ্রেণ কিা র্ামিময় োমেন:

সংিামদ ভার্ুু য়াি স্কু ি (Virtual School in the News)
টিমিএসমবি প্রাথমিক ভার্চু য়াি স্কচ ি সম্পমকু মকছচ
উমিজনাপূণু গল্পসিূে যিখচন:
•

মসটিমভ:

ফ্রন্ট-িাইন ওয়াকু াসু জময়ন যগ্রি 1

ভার্চু য়াি ক্লাশ
•
•

(CTV:

Front-line workers

join Grade 1 virtual class)
মসটিমভ মনউজ এট 6 (CTV News at 6)
মসমবমস যিমরা িমনুং: ভার্চ য়াি মজি ক্লাশ
যগটস মিময়টিভ (CBC Metro Morning:
Virtual gym class gets creative)

Learning)

ভার্চু য়াি স্কচ ি িামনুং যসন্টািগুমিা জচমড় যপশাগত
•
•
•
•
•
•

•
•
•

প্রযুরিগর্ সেসযাসেূ (Technical Issues)
ভার্চু য়াি মশক্ষমণি আইটি (IT) সংিাি সাোেয পাওয়াি )
জনয: www.tdsb.on.ca/In-Person-

Learning/Student-Virtual-Learning-IT-Support-এ
োন।

•

র্িিান একক মশক্ষািানপিািুশ প্রিান বা ইনমিমভজচযয়ািমকামর্ং-যিন্টমিং
শুরুি পড়ামনা সংিাি েস্তমক্ষপ সংিান্নত
প্রমশক্ষণ বা আমিু মিমিং ইন্টািমভনশন যরইমনং
অিভচু মি সম্পমকু ত পড়া বা মিমিং ফি
ইনক্লচশন
সোয়তািূিক প্রেচি বা অযামসসটিভ
যটকমনািমজ
িূি ফিামসমত নযায়মবর্াি এবং অিভচু মি বা
ইক্যযইটি এন্ড ইনক্লচশন ইন যকাি যফ্রঞ্চ
ফিামস ইিািশমন নতচ ন স্বাক্ষিতা সংিাি
তথযসম্বমিত সম্পিসিূে বা মনউ মিটামিমস মিমসামসুস ইন যফ্রঞ্চ ইিািশন
কিা মবর্য়ক কিুশািাসিূে বা আটুস
ওয়াকু শপস
মকমশািমকমশািীি স্বািয এবং কিযাণ বা টিন যেিথ এন্ড ওময়িমনস
অনমভজ্ঞ মশক্ষাথীগমণি জনয যকামিং বা
যকামিং ফি মবমগনাসু
এবং আমিা অমনক মকছচ !

