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ય ાકારી:
િાનમિક આરોગ્ય અને સખ

તિારી પાસે પાાંચ મિમનટ હોય તો:

આપણા રોજજિંદા જીવનિાં શાંમત

ટેતસ્ટ િેસેજ કરો અને તેિણે

શાાંમિની પ્રાપ્તિ

િેળવવી પડકારજનક હોઈ શકે છે ,
TDSB વર્ચ્યઅ
ુ લ પ્રાથમિક શાળા
પારિવારિક સમાચાિપત્ર
પ્રાથમિક વર્ચયુઅ
ુ લ શાળાના તિાિ
પરરવારોને નવા વર્ુની શુભકાિનાઓ!
જ્યારે આ વર્ુની એક પડકારજનક
શરૂઆત થઈ છે , ત્યારે અિે આશા રાખીએ
છીએ કે તિાિ મવદ્યાથીઓ અને પરરવારો
વતુિાન સંજોગોિાં પોતાની દે ખભાળ
સારી રીતે કરી રહ્યા હશે.
અિે વગુખડં ોિાં બનતી ઉત્તિ બાબતો
મવશે જાણવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ અને
મવદ્યાથીઓ ચીવટ સાથે પ્રયાસ કરે રાખે
છે તેનાથી પ્રભામવત થઈએ છીએ. જ્યારે
આપણે સાથે િળીને ઓનલાઇન
મશક્ષણના પયાુવરણિાં ટેવાતા જવાનું
ચાલુ રાખયુ ં છે , ત્યારે તિાિ પ્રાથમિક
વર્ચયુઅ
ુ લ શાળાના કિુચારીઓ વતી અિે
તિારી મનરં તર ભાગીદારી િાટે
િાતામપતા/વાલીઓનો આભાર િાનીએ
છીએ.
વધુ િારહતી અને અદ્યતન મવગતો િાટે
કૃપા કરીને
www.tdsb.on.ca/virtualschool
ની મુલાકાત કરો અને ટવીટર પર
@tdsbvs ને અનુસરો.

ખાસ કરીને જ્યારે આપણે વર્ુઅ
ુ લ
મશક્ષણિાં ભાગ લેવા એટલા બધા
ઓનલાઇન રહેતા હોઇએ છીએ

ત્યારે . સ્વસ્થતા એ તિારી જાતની
સંભાળ લેવાનો એક િહત્વપ ૂણુ

ભાગ છે - પોતાને િાટે થોડો સિય

કાઢવાથી આપણા િનની એકાગ્રતા
પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરવાિાં અને
આપણી શક્તતને પુન:સ્થામપત
કરવાિાં િદદ િળે છે .
તિારા રદવસ દરમિયાન સ્વસ્થતા

પ્રાપ્ત કરવા િાટે School Mental
Health Ontario િાંથી આ રહ્યા
કેટલાક મવચારો.

જો તિારી પાસે એક મિમનટ હોય
તો:

જિીન િાથે જોડાવ. થોભો. તિારા
પગને તિારા પગરખાંિાં અનુભવો.
જો બેઠા હોવ, તો તિારા પગ વડે
ફ્લોરને ધીિેથી દબાવો.

યાદ કરો. કોઇક એવુ ં કોણ છે જે

તિને ક્સ્િત કરાવે છે ? તેિને એક
કે બે ક્ષણ િાટે િનિાં લાવો.

આભાર િાનો. તિારા એક મિત્રને

તિારા િાટે કશુકં કયુું હોય તે િાટે
તેિનો આભાર િાનો.
િાાંભળો. એવું કોઇ મપ્રય ગીત છે જે
તિે આરાિ કરવા િાટે સાંભળો
છો? તરત વગાડો!

વિુિાનિાાં રહો. જાગ્રત

અવસ્થા/ધ્યાન અંગેન ુ ં ઓનલાઇન
મનિઃશુલ્ક િાગુદશુન શોધી કાઢો.

તિને અનુકૂળ એવી પદ્ધમત શોધો.
વ્યવસ્થથિ કરો. તિારા ટાઇિરને 5
મિમનટ િાટે સેટ કરો અને તિારા

કાયુસ્થળને વ્યવક્સ્થત કરવા િાટે
મવરાિ લો.

તિારી પાસે 10 મિમનટ હોય તો:
નોંધપોથી. 10 એવી બાબતો લખો
જેના િાટે તિે આભારી હોવ.

ય ધ
ઘટ
ાં . થવાદ-સગ
ાં . તિારી મપ્રય ચા
અથવા અન્ય પીણાનો એક કપ
તૈયાર કરો અને િજાથી િાણો.

ચાલવા જાવ. િકાનની આજુબાજુ
લટાર િારી આવો.
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ન ૃત્ય. જે ગીતથી તિને નાચવાનુ ં
િન થત ું હોય એ તૈયાર રાખો. તે
તરત વગાડો. ફરી વગાડો.

તિારી પાસે 30 મિમનટ કે વધારે
હોય તો:
એકાદ મિત્રને ફોન કરો. તેિના

ખબર અંતર પ ૂછો. તિારા મવચારો

કિરિ કરો. ચાલો, દોડો, વજન
ઉંચકો. પસંદગી તિારી.

આળિ ખાંખેરો. મનિઃશુલ્ક યોગ શોધો
free yoga class online.

તિારા િાનમસક આરોગ્ય અને

સુખાકારીને સિથુન કરે એવાં અન્ય
સંસાધનો ચકાસો resources to

support your mental health and
well-being.

હિો. રમ ૂજી રફલ્િ, શો અથવા યુ
ટયુબ વીરડયો જુઓ.

અને અનુભવો શૅર કરો.

TDSB ઓનલાઇન મશક્ષણ: ગગલ િીટ અને ઝુિની

•

ઝૂિ: યજિાન / મશક્ષક પ્રતીક્ષા ખંડને સક્ષિ

િલાિિી સમય વધાઓ

કરી શકે છે અને TDSB મસવાયના લોકોને

TDSB ખાતે મવદ્યાથીઓની સલાિતી એ એક

ઘણાં સુરક્ષા મનયંત્રણો (દા.ત. િૌન કરી દે વા,

પ્રાથમિકતા છે અને ભાગ લેતી વખતે તિાિ

ઓનલાઇન મશક્ષણનાં સત્રોની સુરક્ષા અને મવદ્યાથીઓ
તથા કિુચારીઓની સલાિતી સુમનમિત કરવા અિે

િીરટિંગિાં પ્રવેશતા અટકાવી શકે છે . િીરટિંગિાં જ
સહભાગીઓને દૂ ર કરવા વગેરે) પણ ઉપલબ્ધ
હોય છે .

બધ ું જ કરી રહ્યા છીએ.

જો કોઈ મશક્ષક અને/અથવા વગુ ગ ૂગલ િીટ અથવા

TDSBના તિાિ મશક્ષકો, આચાયો અને ઉપ-આચાયો

કરે , તો આચાયુ અને આઇટી સેવાઓને તરત જ

ગ ૂગલ િીટ અથવા ઝૂિ વેબ કોન્ફરક્ન્સિંગ સાધનોનો

ઉપયોગ કરતી વખતે લેવાનાં જરૂરી પગલાંથી વાકેફ
હોય છે અને અમનર્ચછનીય વ્યક્તતઓને વગુ બેઠકોિાં
પ્રવેશતા અટકાવવા િાટે નીચેનાં સુરક્ષા પગલાં
અિલિાં મ ૂકશે:
•

ગગલ િીટ: યજિાન/મશક્ષક TDSB મસવાયના

લોકોને િીરટિંગિાં પ્રવેશવાથી મનન્દ્રિય કરી શકે
છે . જો જરૂરી હોય તો, તેઓ સહભાગીઓ િાટે

ન્દ્સ્િન શૅરરિંગ અને ચૅટને પણ મનન્દ્રિય કરી શકે છે .

ઝૂિ સત્ર દરમિયાન કોઈ સુરક્ષા સિસ્યાનો અનુભવ
સ ૂચચત કરવાિાં આવે છે જેથી એ મુદ્દાની તપાસ થઈ
શકે અને ટેકો પ ૂરો પાડી શકાય. ઓનલાઇન
મશક્ષણના આ સિયિાં, મવદ્યાથીઓ અને

કિુચારીઓની સલાિતી સુમનમિત કરવા આપણે
સૌએ ચીવટ રાખવી જોઈએ અને સાથે કાિ કરવાનુ ં
ચાલુ રાખવુ ં જોઈએ.

હાજરી અને િલાિિ આગિન
યાદ અપાવી દઇએ કે, મવદ્યાથીઓની હાજરીનુ ં ધ્યાન

રાખવાને ટેકો આપવા િાટે ના સ્વચાચલત દૈ મનક કૉલઆઉટ્સનુ ં અિલીકરણ મુલતવી રાખવાિાં આવ્યુ ં છે .
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ઓન્ટારિઓિાં હાલની કટોકટીની ઘોર્ણાના

પ્રકાશિાં, દરે ક વ્યક્તત જીવન, કાિ, દૂ રસ્થ મશક્ષણ,

ુ ન
બાળસંભાળ અને અસંખય અન્ય બાબતોિાં સંતલ

રાખવા િાટે કાિ કરી રહ્યા હોય તેવા સિયિાં અિે

કુટુંબો િાટે વધુ િાનમસક તણાવ પેદા કરવા િાંગતા
નથી. તિાિ મશક્ષકો દરરોજ બે વાર હાજરી લેવાનુ ં

ચાલુ રાખે છે . એકવાર પ્રારં ભની તારીખની પુન્દ્રટ થઈ

Conduct જેવી બોડુ ની વતુિાન નીમતઓ અને
કાયુપ્રણાલીઓ સાિેલ છે .

કૃપા કરીને TDSB Virtual Schools Code of

Conductની પણ સિીક્ષા કરો, જે શાળાઓ/મશક્ષકો,
મવદ્યાથીઓ અને િાતામપતા/વાલીઓ િાટે

િાગુદમશિકાઓ અને અપેક્ષાઓ પ ૂરી પાડે છે .

જશે તે પછી વધુ િારહતી શૅર કરવાિાં આવશે.

ય રી એટલે િમિળ મવરાિિ િાિ
જાન્્આ

વર્ચ્અ
ુ ય લ શાળાઓના કિુચારીઓની મનદે મશકાઓ

‘તમિળ મવરાસત િાસ’ને રારરીય સ્તરે ઓતટોબર

વર્ચ્અ
ુ ય લ શાળાની વહીવટી ટીિની રિિે ક્ટિીઝ

ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે અને િે િિિ અદ્યિન

ય રીિાાં િાંખ્યાબાંધ નવા
કરવાિાાં આવે છે . આ જાન્્આ
કિુચારીઓન ાંય ટીિિાાં થવાગિ કરવાિાાં આવ્્ ાંય છે .

નવીનિિ મનદે મશકાઓ િાટે કૃપા કરીને નીચે શૅર
કરે લી લલિંક્િનો િાંદભુ લેવાન ાંય ચાલ ય રાખો. દરે ક

લમનિંગ િેન્ટરિાાં પ્રાથમિક વાઇિ-મપ્રસ્ન્િપલ અને

મપ્રસ્ન્િપલ્િ ગ્રેડ પ્રિાણે મન્ક્ય િ કરવાિાાં આવ્યા છે .
Learning Centre 1 Virtual Elementary School
Learning Centre 2 Virtual Elementary School
Learning Centre 3 Virtual Elementary
School Learning Centre 4 Virtual
ElementarySchool
થમ ૃમિપત્ર: વર્ચ્યઅ
ુ લ શાળાની આચાર િાંહહિા
જ્યારે વર્ુઅ
ુ લ મશક્ષણ ઘરે જ થઈ રહ્ું છે , ત્યારે મશક્ષકો,
મવદ્યાથીઓ અને િાતામપતા/વાલીઓને એ જ

જવાબદારીઓ અને અપેક્ષાઓ લાગુ પડે છે , જે રૂબરૂિાં
મશક્ષણ િાટે હોય છે . આિાં TDSB Online Code of

2016થી, પ્રાંતીય રીતે િાચુ 2004થી અને TDSB

દ્વારા જાન્યુઆરી 2016થી િાન્યતા પ્રાપ્ત થયેલ છે .

જાન્યુઆરી િરહનો પસંદ કરવાિાં આવ્યો કારણ કે તે
થાઇ પોંગલ લણણી ઉત્સવ, તામિલ વારસાના

કેનેરડયન લોકો િાટે ની સૌથી િહત્વપ ૂણુ ઉજવણી

સાથે એકરુપ છે . મવશ્વના લાખો તમિળ લોકો પોતાનો
ધિુ કોઇપણ હોય, ‘થાઇ પોંગલ’ ઉજવે છે અને
િબલખ પાક િાટે આભાર િાને છે .

આ વર્ે, સ્વયંસેવક આયોજન સમિમત દ્વારા પસંદ
કરે લ મવર્ય વસ્ત ુ உண்மை - உரிமை -

ஒற்றுமை: િત્ય - અમધકારો - એકિા છે . ઉન્િઇ
(உண்மை) એ િાન્યતા આપે છે કે આપણા

જીવાઇ ગયેલા અનુભવો આપણાં સત્યો છે અને આ
સત્યો આપણી આસપાસની દુમનયાની આપણી

સિજણને આકાર આપે છે . વધુ જાણો. Learn more

જાન્યુઆરી 2021

2021-22 િાટે વૈકપ્લ્પક હાજરી
આ િરહનાની શરૂઆતિાં, વતુિાન પ્રાંતીય રાજ્યના
કટોકટીભયાુ સંજોગોના અવરોધો હેઠળ વૈકલ્લ્પક હાજરી

Optional Attendance િાટે કેવી રીતે અરજી કરવી તે

િકમનકી મદ્દય ાઓ

વર્ચયુઅ
ુ લ મશક્ષણની આઇટી િદદ સુધી પહોંચવા

િાટે , મુલાકાત કરો: www.tdsb.on.ca/In-PersonLearning/Student-Virtual-Learning-IT-Support

અંગે સ્પરટતા આપવા પરરવારોને એક ઇિેઇલ સંદેશ

િોકલવાિાં આવ્યો હતો. આ પ્રરિયાિાં અિારી ગોઠવણો

એ સુમનમિત કરશે કે તિાિ મવદ્યાથીઓ/પરરવારો કે જેઓ

મનરાં િર ચાલત ાંય વ્યાવિામયક મશક્ષણ

િાટે અરજી કરવા િાંગતા હશે, તેઓ તેિ કરી શકશે. વધુ

મશક્ષકો ચાર વર્ચયુઅ
ુ લ સ્કૂલ લમનિંગ સેન્ટસુિાં નીચે

2021-2022 શાળા વર્ુ િાટે બીજી શાળા અથવા કાયુિિ
વાંચો Read More

હકન્ડરગાટુ ન નોંધણી
ુ રી એ TDSB ખાતે રકન્ડરગાટુ ન નોંધણી
ફેબ્રઆ

િરહનો છે ! વધુ િારહતી િાટે અને આ વર્ે નોંધણીના
મવકલ્પો મવશે જાણવા િાટે , કૃપા કરીને

www.tdsb.on.ca/kindergartenની મુલાકાત લો

આપેલાં ઉદાહરણો સરહતના વ્યાવસામયક મશક્ષણની
તકોિાં ભાગ લેવાનુ ં ચાલુ રાખે છે :
•
•
•

સતત વ્યક્તતગત િાગુદશુન-પરાિશુ

પ્રારં ચભક વાંચન દરમિયાનગીરી તાલીિ
સિાવેશ િાટે વાંચન

•

સહાયક તકનીક

•

મ ૂળભ ૂત ફ્રેન્ચિાં મનરપક્ષતા અને સિાવેશકતા

વર્ચ્અ
ુ ય લ શાળા િિાચારિાાં

•

ફ્રેન્ચ ઇિસુનિાં નવાં સાક્ષરતા સંસાધનો

•

આટટુ સ કાયુશાળાઓ

અહેવાલો જુઓ:

•

•

•

TDSB પ્રાથમિક વર્ચયુઅ
ુ લ શાળા મવશે કેટલાક રોચક

•
•

CTV: Front-line workers join Grade 1 virtual
class
CTV News at 6
CBC Metro Morning: Virtual gym class gets
creative

•

રકશોર આરોગ્ય અને સુખાકારી
પ્રારં ચભકો િાટે કોરડિંગ
અને ઘણુ ં બધુ!ં

