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ক াডভি ির্পূ
চ ডতচি সমময় মািডস
স্বাস্থ্য এিং িযাণ সংক্রান্ত সহায়তা

টিডিএসডি এডিমমন্টাডি ভার্চ চয়াি
স্কুি ফ্যাডমডি ডিউজমিিাি
(School Family Newsletter)

ভার্চুয়াল স্কুল পত্রিকার মার্ু 2021 এর
সংখ্যায় স্বাগতম। আমরা আশা করছি
যে আপছি এই মাছসক প্রকাশিাটি
ভার্চুয়াল স্কুলল কী ঘিলি তাই িয় বরং
সারা টিছিএসছব (TDSB) জুলে ছক
ঘিলি যস সম্পলকু আপিার অবগত
থাকার বযাপালর সাহােয করার জিয
তথয ও হালিাগাদসমূলহর উতকৃষ্ট
একটি উৎস ছহলসলব পালেি।
আপছি জালিি, যে ছশক্ষা মন্ত্রণালয় বা
ছমছিটি অব এিচলকশি মালর্ুর িচটি বা
মার্ু যেক ছবলছিত কলরলিি, যসইজিয
আমরা এখ্ি 12 যথলক 16 এছপ্রলল
আসন্ন িচটির জিয অধীরভালব অলপক্ষা
করছি। আমরা আশা করছি যে সমস্ত
ছশক্ষাথীগণ এবং পছরবারগণ ছকিচ
অবসর সময় উপলভাগ করলবি, কারণ
সবার জিযই এই বিরটি একটি বযস্ত
এবং সমসযাবহুল বির ছিল।

আরও তথয ও হালিাগাদসমূলহর জিয,
অিুগ্রহ কলর
www.tdsb.on.ca/virtualschool এ োি
এবং িচযইিার বা Twitter@tdsbvs এ
অিুসরণ করুি।

মার্ু 11এর সপ্তাহটি যকাছভি-19 এর এক
বির পূছতু ছহলসলব ছর্ছিত করা হলয়লি,
এমি একটি অছতমারী ো আমালদর
জীবি ছর্রকাললর জিয বদলল ছদলয়লি।
এটি একটি সমসযাবহুল বির ছিল এবং
আমরা বযাপক অছিশ্চয়তা এবং
অস্বাভাছবক পছরবতুিসমূলহর মুলখ্ামুছখ্
হলয়ছি। অছতমারীটি সামাত্রজক
অিযােযতসমূলহর ছদলক দৃটষ্ট আকর্ণু
কলর, োর ফলল ছিপীছেি-ছবলরাধী
গুরুত্বপূণ কলথাপকথিসমূ
ু
হ অগ্রসর
হলয়লি। েছদও আমরা অছতমারীটির ধকল
এবং গুরুভার স্বীকার কছর, তার সালথ
সালথ আমরা আমালদর শত্রিসমূহ , সমাজ
ছিমাি
ু এবং অধযাবসায়লকও স্বীকৃছত
প্রদাি কছর।
স্কুল সিন্ধীয় সমস্ত পছরবতুিসমূহ ও
সমসযাসমূহ ো আমালদর সন্তািলদর যভাগ
করলত হলয়লি তার ফলল আমালদর
ছকভালব আমরা স্বাভাছবক অবস্থায় ছফলর
আসার যর্ষ্টা, সমলবদিা এবং এলক
অলিযর ও আমালদর ছিলজলদর েত্ন করার
মধয ছদলয় এই সময়সমূহ সহয কলরছি তা
ছবলবর্িা করার সুলোগ যদয়।
ছশক্ষা ছবর্য়ক অছধকতুা এবং সহ
অছধকতুাগলণর সম্পূণ বাতুা
ু
পেুি।

হওয়া সমস্ত গুরুত্বপূর্ কাজ
ণ
এবং বহুবাডষক
ণ তকৌশেগত পডেকল্পনাে অগ্রগডত।
প্রছতলবদিটি অিলাইলি পেুি।
িতচ ি িডহিঙ্গি ডিক্ষণ সংক্রান্ত
ওময়িসাইি (New Outdoor Learning
Website)
ডনোপলে বাইলে ত াো অনয সমলয়ে
তেলক এখন অলনক তবশী গুরুত্বপূর্।ণ
টিডিএসডব ডশক্ষােীগর্, পডেবােবগ ও
ণ
কমচােীগর্লক
ণ
ডনোপলে এবং
ছশক্ষামূলকভালব বছহরঙ্গিলক পাওয়ার
জিয সাহােয করলত একটি িূতি
বছহরঙ্গি ছশক্ষণ সংক্রান্ত ওলয়বসাইির্ালু
কলরলি। িূতি সাইিটি আজলকই
অিুসন্ধাি করুি!
টিডিএসডিি মথাপ থি সংক্রান্ত
িািািাডহ িা ডসডিজসমূহ (TDSB
Conversation Series)
আমরা শুলিছি যে আপিারা আলরা
জািলত ইেচক, এমি ছবর্য়সমূলহর ওপর
মলিাগ্রাহী এবং তথযসিছলত ধারাবাছহক
কলথাপথিসমূলহ আমালদর সালথ
যোগদাি করার জিয আমন্ত্রি করা হলে।
অগ্রগিয ছবলশর্জ্ঞগলণর বিবয শুিুি
এবং অিলাইি প্রশ্ন-উত্তর
অছধলবশিসমূলহ অংশগ্রহি করুি।

অিুস্মাি : মার্চ কে িা মার্চ মামসি
ছচটিি তাডিখসমূমহি পডিিতচি

আসন্ন অছধলবশিসমূলহর তাছরখ্ এবং
তথযসমূহ।

ছশক্ষা মন্ত্রণালয় মার্ু যেক বা মার্ু মালসর
িচটি ছবলছিত কলরলিি। যেক বা িচটিটির
সময় এখ্ি 12 - 16 এডিি, 2021 তাছরখ্
পেন্ত
ু ছিধারণ
ু করা হলয়লি।

িিমন্টা জিস্বাস্থ্য িা িিমন্টা পািডি
কহিথ (টিডপএইর্ - TPH) এি টি া
সম্বমে সাম্প্রডত তম তথয (Toronto
Public Health (TPH) Vaccine
Update)

অডি তচাি িাডর্ চ িডতমিদি

িরলটা শহলরজুলে টিকাদাি কমসূু ছর্
র্ললি, অনুগ্রহ কলে আলো জানাে জনয
টিছপএইর্ ওলয়বসাইিটিলত োি।

অছধকতুার বাছর্ক
ু প্রছতলবদি 2020 তু লে
ধলে গত বছলে টিডিএসডব -তত সম্পন্ন
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মািিাডি াি সংক্রান্ত িাডর্ চ িডতমিদি (Human Rights
Annual Report)
সম্প্রছত টিছিএসছব তালদর সব-প্রথম
ু
মািবাছধকার সংক্রান্ত
বাছর্ক
ু প্রছতলবদিটি প্রকাশ কলরলি। প্রছতলবদিটি পোর জিয,
যকািও ঘিিা সম্পলকু অবছহত করার জিয, ছবছধসমূহ ও
কােপ্রণালীসমূ
ু
হ সিলন্ধ জািার জিয এবং প্রশ্ন-উত্তরসমূহ পোর
জিয, মািবাছধকার ওলয়বসাইিটিলত োি।
টিডিএসডিি গ্রী ঐডতহয মাস উদযাপি (TDSB Celebrates
Greek Heritage Month)
যিারলটা ছিছিক্ট স্কুল যবালিু মার্ু হল গ্রীক ঐছতলহযর মাস। এটি
কািািায় গ্রীক কািািীয়লদর ছবছবধ কৃছতত্ব ও অবদািসমূহলক
স্বীকৃছত প্রদাি এবং তা উদোপি করার একটি সুলোগ, এবং গ্রীক
সংস্কৃছতর ইছতহাস ছর্ছিত করা এবং উপলভাগ করার একটি
উপলক্ষয।আলরা জািুি।
এ বিলরর ছবর্য়টি হলঃ
1821-2021
স্বািীিতা এিং ঐ য (Freedom and Unity) - Ελευθερíα και
Ενóτητα
আমামদি মূি কথম ডিক্ষাগ্রহণ িা. . .আমাদের
ভবিষ্যৎদে রূপোন েরা
8ম শ্রেণীর শ্রোর্ সবনিাচন
স
সারা জািুয়াছর ও যফব্রুয়াছর ধলর, ডশক্ষােীো তালেে 2021/2022
ডশক্ষাবলষেণ জনয তালেে তকাস ছিব
ণ
ার্ি
ু
করা সম্পন্ন
কলরলিি। আমো পডেবােগর্লক এই প্রক্রিয়া চোকােীন
আপনালেে সহায়তা কোে জনয ধনযবাে জানাক্রি। 8ম তের্ীে
ক্লাসসমূহসম্পলকণ প্রশ্ন োকলে আপনাে ভাচুণয়াে স্কুে োডনংণ
তসন্টালেে (Virtual School Learning Centre) োডয়ত্বপ্রাপ্ত ভাইস
ডপ্রক্রিপযাাললর সালধ যোগালোগ করুি।
ভার্চ চয়াি স্কুমিি ডিক্ষাথীগমণি জিয কগ্রাসাডি ািচ িা
মুডদখািা-পণয োর্স (Grocery Cards for Virtual School
Students)
বহু টিছিএসছবর পছরবারগলণর জিয খ্াদয সংক্রান্ত অছিশ্চয়তা
ছবলশর্ কলর যকাছভি-19 চোকালে একটি বাস্তবতা যা অবযাহত
েয়যালি, এবং িেলন্টা ফাউলেশন ফে স্িুলিন্ট সালেস
(টিএফএসএস - TFSS) তয সকে ডশক্ষােীগলর্ে প্রলয়াজন েলয়লছ
তালেে সাহাযয কো চাডেলয় যালি এবং 17 0000টি $50 এে ডগফি

কালিণে অোয়ন
ণ
কলেলছ ও তসগুডে ভাচুণয়াে ক্লালসে
ডশক্ষােীগর্লক িাকলযাগ তপ্রের্ কলেলছ। ফুি ফে ডকিস
(এফএফলক FFK ) উলেযালগে মাধযলম ডচডতত ডশক্ষােীগর্ াাো
কডমউডনটিগুলোলক এবং যাো ডনলজলেে প্রলয়াজনসমূহলক
ডনলজোই ডচডতত কলেলছন তালেে অগ্রাডধকাে প্রোন কো
হলয়লছ। টিএফএসএস ভাচুণয়াে স্কুলেে সালে সাহাযয প্রোন কো
চাডেলয় যাওয়াে জনয তম মালসে তশষ পযন্ত
ণ (তহছবল থাকলল)
এবং অগ্রাডধকােপ্রাপ্ত ডকডমউডনটিগুলোলত গ্রীষ্মকােীন মাধযডমক
স্কুলেে ডশক্ষােীগর্লক সাহাযয কো ডনক্রিত কোে জনয কাজ
কেলছ। টিডিএসডবে স্কুেসমূহ তখাো োকাকােীন, টিএফএসএস
স্কুলে-উপডিত ডশক্ষােী পুটি কমসূণ ডচ বা স্িুলিন্ট ডনউলেশন
তপ্রাগ্রামসমাূ হলকও সাহােয করা র্াছললয় োলে।

ডপতামাতা/পবরচর্াোরী
স
এিং র্মাজ (Parent/Caregiver
and Community)
কস্বচ্ছামসি সংক্রান্ত িক্রক্রয়া (Volunteer Process)
আমালদর পছরবারগলণর মধযই অলেল ছবলশর্জ্ঞসুলভ অছভজ্ঞতা
ও তথয-সিছলত সম্পদসমূহ রলয়লি। যবশ ছকিচ ছপতমাতা/অছভভাবকগণ ভার্চুয়াল স্কুললর যেণীকক্ষসমূলহ সাহােয
করায় আগ্রহ প্রকাশ কলরলিি। বযত্রিগতভালব-উপছস্থছতর
স্কুলললস্বোলসবা করার মতই, ছশক্ষাথীগলণর সালথ কাজ করার
পূলব যস্বোলসবকগলণর
ু
দ্বারা অবশযই একটি "অিুমছতপ্রাপ্ত"
পুছলস পরীক্ষণ প্রদাি করলত হলব। আপছি েছদ যস্বোলসবা প্রদাি
করলত আগ্রহী হি, অিুগ্রহ কলর এই ফমটি
ু সম্পন্ন করুিঃ
ছপতা-মাতা/পছরর্োকারী
ু
এবং কছমউছিটির যস্বোলসবকগণ
এই ফমটি
ু আপিালক লাছিংু যসটারলক আপিার ছশশুর ক্লালশর
যকাি এবং ছশক্ষলকর িাম প্রদাি করলত বললব। েছদ আপিার
কালি এই তথযটি িা থালক, অিুগ্রহ কলর আপিার ছশশুর
ছশক্ষকলক ত্রজজ্ঞাসা করুি।
এই ফমটিলত
ু
একটি প্রশ্ন অন্তভচি
ু থাকলব যেখ্ালি পুছলশ
যরফালরন্স যর্ক বা পুছলশ পরীক্ষণ আলি ছকিা তা ছিত্রশ্চতকরণ
এবং যস সম্পলকু তথয প্রদাি করলত বললব। েছদ আলবদিপিটির
বযাপালর আপিার যকািও প্রশ্ন থালক আপিালক পুছলশ যরফালরন্স
যর্ক (ছপআরছস - PRC) কাোললয়
ু
416-393-0759 িিলর
যোগালোগ করলত হলব বা
PoliceReferenceCheckOffice@tdsb.on.ca এ ইলমল করলত
হলব।
আপিার েছদ ছপআরছসর বযয় ($20 ) পছরলশাধ করার জিয
আছথক
ু সাহালেযর প্রলয়াজি হয়, অিুগ্রহ কলর আপিার
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বযত্রিগতভালব-উপছস্থছতর স্কুললরছপ্রত্রন্সপযাললর সালথ ভতচ ুছক প্রাছপ্ত
সম্পলকু কথা বলুি। অথবা, আপছি যপলরট এন্ড কমুযছিটি
এলঙ্গজলমট অছফস এ 416-397-3529 িিলর যোগালোগ করলত
পালরি।

সংিান্ত েক্ষযসমূহ এবং স্কুলেে উন্নডতসাধন সংিান্ত পডেকল্পনা
সম্পলকণ আলোচনা করুন।

েছদ আপিার যকািও প্রশ্ন থালক, অিুগ্রহ কলর আপিার লাছিংু
যসটালরর ছপ্রত্রন্সপযাললর সালথ যোগালোগ করুি।

ক্ষুদ্রআগ্রাসি িা মাইমক্রাআগ্রািি এিং মািিাডি াি িা
ডহউমযাি িাইিস িঙ্ঘি ড ভামি সামিামত হমি

জিসমাজ ডিযুক্রতিঃ (Community Engagement) বমথস্ক্রিয়
ওদয়বিনার (Interactive Webinars)
সারা মার্ু মাস ধলর, প্রােডমক বা এডেলমন্টােী ভাচুণয়াে স্কুেটি
পডেবােগর্ কডমউডনটিে সেসযলেে জনয ওলয়ডবনােসমূলহে
আলয়াজন কলরলি, যাে মলধযডনম্নডেডখত ডবষয়সমূহ েলয়লছেঃ





ভার্চুয়াল পৃছথবীলত সন্তাি লালিপালি করা ( Parenting in a
Virtual World): মলনাস্তাডত্বকগর্, সমাজ কমীগর্ এবং স্কুে
প্রশাসকগর্ াাো পডেচাডেত একটি ডমেক্রিয় অডধলবশন
আলয়াজন কো হলব।
ইটারলিি সংক্রান্ত ছিরাপত্তা (Internet Safety ) েঃ আপনাে
ডশশুলক ডকভালব অনোইলন ডনোপে োখলবন
ছকলশার-ডকলশােীলেে মানডসক স্বািয সংিান্ত (Adolescent
Mental Health):

িুিিাি 7 এবিল র্ন্ধ্যা 7টায় আমালদর পরবতী ছমথত্রিয়
ওলয়ছবিালর আমালদর সালথ যোগদাি করুি োলত িীিিাইম
সামলালিা, উপকােী অনোইি সাহােযপ্রদািকারী িচলসমূহ শিাি
করা এবং ছশশুলদর তালদর অিলাইলির সময়টি সবলর্লয়
ভালভালব বযবহার করায় সাহােয করার ছবর্য়সমূহ অন্তভচি
ু
থাকলব।
যিশাগ্রস্ত িা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Addicted or Empowered ) আপনাে
ডশশুে অনোইন ডশক্ষলর্ ডকভালব সাহাযয কেলত হলব।
পযামিন্টটিডিএসডিি এ ামিডম - এবিদলর র্ময়র্ূবচ
(TDSB Parent Academy - April Schedule)
মঙ্গিিাি, 30 মাচস , 2021, র্ন্ধ্যা 6 330টা
িণিাদ-বিদরাধী
চ
র্ংক্রান্তধারািাবিে িা বর্বরজর্মূি (AntiRacism Series) আমাদের স্কুদল নযার্যতার টট শ্রেখদত শ্রেমন
আমালেে স্কুলে নযাযযতাে রূপ তকমন তা অলেষর্ করুন; নযাযযতা

মঙ্গিিাি, 27 এবিল, 2021 র্ন্ধ্যা 6 330টা

ডনপীড়ন সামোলনাে তকৌশেসমূহ সহ আমো আলোচনা ক্ষুদ্রআগ্রাসন এবং মানবাডধকাে েঙ্ঘন তমাকালবো কোে
উপায়গুলো আলোচনা কেলবা।
আলো জানুন tsdbHUB.ca এ যপলরট একালিছমলত।
র্িমাি কপিাগত ডিক্ষণ (Ongoing Professional Learning)
ছশক্ষকগণ তালদর জ্ঞাি আরও গভীর করার জিয যপশাগত
ছশক্ষলণ অংশগ্রহণ করা এবং ছশক্ষাথীগণলক অংশগ্রহণ করালিার
জিয ছিত্রজিাল প্ল্যািফমসমূ
ু হ ও পদ্ধছতসমূহ বযবহালরর
অিুশীলি করা এবং গভীর জ্ঞািাজুলির জিয উন্নছতছবধাি করা
র্াছললয় োলেি।
মালর্ুর যপশাগত ছশক্ষলণর কছতপয় উদাহরি ছিম্নছলছখ্ত
ছবর্য়সমূহ এবং অছধলবশিসমূহলক অন্তভচি
ু কলর:






পথপ্রদশিক
ু ৃ ত পঠি সংক্রান্ত যকৌশলসমূহলক প্রাতযছহক
অিুশীললির সালথ একীভূ ত করার জিয উন্নছতসাধি করা
গুগল এিচলকশি সাটিু ছফলকশি (Google Education
Certification)এ অংশগ্রহণ করা
ভার্চুয়াল যমলাসমূলহ (Virtual Fairs) অংশগ্রহণ করাঃ
অিলাইি িচলসমূহ সংক্রান্ত কমসূু ছর্গুললা আছবষ্কার করা
এবং ছশক্ষাথীগলণর বিবয প্রকাশ করা এবং ছিত্রজিাল দক্ষতা
বছধতু করা
গছণত যিতৃত্বপ্রদািকারী দল ( Math Leadership
Team)উন্নয়ন ডবনযাস-পেম্পো বযবহাে কো এবং গাডর্ডতক
ডচন্তা েক্ষয কো এবং সবলচলয় তসো ডশক্ষাোলন সহায়তা
প্রোন কোে জনয নামকের্ কো

ভার্চ চয়াি স্কুমিি মর্ািীগমণি
চ
তথয-র্ম্ববলত
বনদেসবিোর্মূি (Virtual Schools Staff Directories)
সহজ তথযসূি বা যরফালরলন্সর জিয ভার্চুয়াল স্কুললর প্রশাসছিক
দলটির তথয-সিছলত ছিলদুছশকাসমূহ ছিলর্ প্রদাি করা হললা।
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প্রছতটি লাছিংু যসটালরর (Learning Centre) ভাইস-ছপ্রত্রন্সপযাল
এবং ছপ্রত্রন্সপযালগণ যেণীগত ভালব মলিািীত হলয়লিি।
Learning Centre 1 Virtual Elementary School
Learning Centre 2 Virtual Elementary School
Learning Centre 3 Virtual Elementary School
Learning Centre 4 Virtual Elementary School

