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COVID સંવત્સરી દરમિ્ાન
િાનમસક સ્વાસ્્્ અને
સયખાકારીને િદદ કરવી

TDSB વર્ચ્યુઅલ પ્રાથમિક શાળા
પારિવારિક સમાર્ાિપત્ર
વર્ચ્યુઅલ શાળાના સમાચારપત્રના
માચુ 2021ના અંકમાં તમારં
સ્વાગત છે . અમે આશા રાખીએ
છીએ કે આ માસસક પ્રકાશન તમને
માસિતી અને અપડેટ્સનો સારો
સ્રોત લાગી રહ્યં િશે, જે ફક્ત
વર્ચ્યુઅલ સ્કૂ લમાં જ નિીં પરં તય
સમગ્ર TDSBમાં શયં થઈ રહ્યં છે તેના
સવશે માસિતગાર રિેવામાં સિા્
કરે છે .
તમે જાણો છો એમ, સશક્ષણ મંત્રાલ્ે
માચુ બ્રેકમાં સવલંબ ક્ો છે તેથી િવે
અમે 12 થી 16 એસપ્રલ સયધીના
આગામી સવરામની રાિ જોઈ રહ્ા
છીએ. અમે આશા રાખીએ છીએ કે
તમામ સવદ્યાથીઓ અને પસરવારો
થોડા સમ્નો આનંદ માણશે,
કારણ કે દરેક જણ માટે આ એક
વ્્સ્ત અને પડકારજનક વર્ુ રહ્યં છે.
વધય માસિતી અને અદ્યતન સવગતો
માટે કૃ પા કરીને
www.tdsb.on.ca/virtualschool
ની મયલાકાત કરો અને ટવીટર પર
@tdsbvs ને અનયસરો.

11મી માચુના અઠવાસડ્ે વૈસિક
મિામારી COVID-19 ની સંવત્સરી િતી,
જેણે આપણા જીવનને કા્મ માટે બદલી
નાખ્યં છે . તે એક પડકારજનક વર્ુ રહ્યં છે
અને આપણે ભારે અસનસિતતા અને
જબરદસ્ત ફે રફારોનો સામનો કરવો
પડ્્ો છે . મિામારીએ જય લમ સવરોધ સવશે
સમીક્ષાત્મક સંવાદ કરવાની સામાસજક
અસમાનતાઓ પર પ્રકાશ પાડ્્ો છે .
જો કે અમે રોગચાળાના માનસસક તણાવ
અને બોજને ઓળખીએ છીએ, તેમ છતાં
અમે શસક્તઓ, સમયદા્ના સનમાુણ અને
આપણી દ્દઢતાને પણ જાણીએ છીએ.
ભણતરના ફે રફારો અને પડકારોનયં
આપણાં બાળકો માટે જે પસરણામ
આવ્્યં છે તે આપણને એ સચંતન કરાવે છે
કે આપણે કે વી રીતે આવા સમ્માં
સસ્થસતસ્થાપકતા, કરણા અને એક
બીજાની તથા પોતાની સંભાળ રાખવાને
લીધે ટકી રહ્ા છીએ.
સશક્ષણના સન્ામક અને સિા્ક
સન્ામકોના સંપૂણુ સંદેશાઓ વાંચો
Read the full message from the
Director of Education and
Associate Directors.

સ્િૃમિપત્ર: િાર્ુ બ્રેકની િારીખોિાં
ફે રફાર
સશક્ષણ મંત્રાલ્ે માચુ બ્રેકમાં સવલંબ ક્ો
છે . એ બ્રેક િવે એસપ્રલની 12 થી 16,

2021 છે.

મિર ેક્ટરનો વામષુક અહેવાલ
ડિરેક્ટરનો વાડષિક અહેવાલ 2020 ગત
વષે સમગ્ર TDSB માાં થયેલા મહત્વપૂર્િ
કાયિ અને ‘મડટટ યર સ્ટટર ે ટેડિક પ્લાન’ –
બહુ ડવધ વષિ વ્યુહાત્મક આયોિન -ની
થયેલી પ્રગડત પર પ્રકાશ પાિે છે .
ડરપોટિ ઓનલાઇન વાાંચો Read the
report online.

નવી આઉટડોિ લરનિંગ વેબસાઇટ
સલામત રીતે બહાર નીકળવુાં હવે પહેલા
કરતા વધારે મહત્વનુાં છે . ડવદ્યાથીઓને,
પડરવારો અને સ્ટટાફને સલામત અને
શૈક્ષડર્ક રીતે બહારથી વધુને વધુ મદદ
કરવામાાં સહાય માટે , TDSBએ નવી
આઉટિોર લડનિંગ વેબસાઇટ શરૂ કરી
છે .
નવી વેબસાઇટ આિે િ િુ ઓ! Explore
the new site today!

TDSB વાતર્ીત શ્રેણી
પડરવારોને એવા ડવષયો પરની આકષિક
અને માડહતીપ્રદ વાતચીતોની શ્રેર્ીમાાં
િોિાવા આમાંત્રર્ આપીએ છીએ િેના
ડવશે અમને ખબર છે કે તમે વધુ જાર્વા
માાંગતા હોવ છો. અગ્રર્ી ડનષ્ર્ાતો
પાસેથી સાાંભળો અને ઓનલાઇન પ્રશ્નો
અને િવાબનાાં સત્રોમાાં ભાગ લો.
હવે આવી રહેલાાં સત્રોની તારીખો અને
ડવગતો Dates and details about
upcoming sessions.

ટોિન્ટો પરલલક હેલ્થ (TPH)
િસીની અદ્યતન મારહતી
ટોરન્ટો શહેરમાાં રસીકરર્નુાં આયોિન
જ્યારે આગળ વધતુાં જાય છે ત્્ારે, વધુ
જાર્કારી માટે કૃ પા કરીને TPH
વેબસાઇટની મુલાકાત લો visit the

TPH website
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માનવ અરિકાિો - વારષચક અહેવાલ
TDSB એ તાિેતરમાાં પોતાનો સવિપ્રથમ માનવ અડધકારો વાડષિક
અહેવાલ બહાર પાડ્યો. તે અહેવાલ વાાંચવા, કોઇ બનાવ
નોાંધાવવા, નીડતઓ તથા પ્રડિયાઓ જાર્વા અને કોઇ પ્રશ્નિવાબ વાાંચવા, હ્યુમન રાઇટ્સ વેબસાઇટની મુલાકાત કરો

TDSB ઉજવે છે ગ્રીક હેમરટે જ િમહનો
ટોરન્ટો ડિડસ્ટટર ક્ટ સ્ટકૂ લ બોિિ માં માચિ એ ગ્રીક હેડરટે િ મડહનો છે .
આ કે નેિામાાં ગ્રીક કે નડે િયનોની ડસડિઓ અને યોગદાનોને
ઓળખવાની અને તેને ઉિવવાની એક તક અને ગ્રીક સાંસ્ટકૃ ડતની
નોાંધ લેવાનો અને ગ્રીક સાંસ્ટકૃ ડતને માર્વાનો પ્રસાંગ હોય છે . વધુ
જાર્ો
આ વષિની થીમ છે :
1821-2021
સ્વતંત્રતા અને એકતા – Ελευθερíα και Ενóτητα
આપણા ભૂતકાળમાંથી શીખીએ… ભારવને ઘડીએ

ગ્રેડ 8 કોસચની પસંદગી
ડવદ્યાથીઓએ સમગ્ર જાન્યુઆરી અને ફે બ્રુઆરી દરડમયાન
શાળા-વષિ 2021/2022 માટે ના પોતાના અભ્યાસિમની
પસાંદગી કરી. આ પ્રડિયા દરડમયાન તમારી મદદ માટે અમે
પડરવારોનો આભાર માનીએ છીએ. પ્રશ્નો હોય તો વર્ચયુિઅલ
લડનિંગ સેન્ટરના ગ્રેિ 8 માટે િવાબદાર હોય એ વાઇસ
ડપ્રડન્સપાલનો સાંપકિ કરશો.

વર્ચ્યચઅલ સ્કૂ લના રવદ્યાથીઓ માટે ગ્રોસિી કાર્ડસચ
ભોિનની અસલામતી, ખાસ કરીને COVID -19 દરડમયાન,
ઘર્ા TDSB પડરવારો માટે હજી પર્ એક વાસ્ટતડવકતા છે અને
ટોરન્ટો ફાઉન્િેશન ફોર સ્ટટુ િન્ટ્સ સક્સેસ (TFSS) િરુડરયાતમાંદ
ડવદ્યાથીઓને મદદ કરવાનુાં ચાલુ રાખયુાં છે અને વર્ચયુઅ
િ લ રીતે
ભર્તા ડવદ્યાથીઓ માટે $50નાાં 17,000 ગીફ્ટ કાિિ ડનડધબિ
કયાિં અને ટપાલથી મોકટયાાં. સમુદાયોની પ્રાથડમકતા, ફુિ ફોર
ડકડ્સ (FFK) પહેલ મારફત ઓળખાયેલા ડવદ્યાથીઓ અને
પોતાની આવશ્યકતાઓ ડવશે સ્ટવયાં ઓળખાયેલાઓ દ્વારા,
ડનધાિડરત કરવામાાં આવી હતી. TFSS વર્ચયુઅ
િ લ સ્ટકૂ ટસ (નાર્ાાં
ઉપલબ્ધ હશે તો) મે માસના અાંત સુધી મદદ કરવા અને સમર
સ્ટકૂ લના માધ્યડમક ડવદ્યાથીઓના પ્રાથડમકતાવાળા સમુદાયો

માટે મદદ પ્રાપ્ત કરવા કામ કરી રહ્યુાં છે . જ્યારે TDSB શાળાઓ
ખુટ લી હોય છે ત્યારે TFSS શાળામાાં સ્ટટુ િન્ટ ન્યુડટર શન પ્રોગ્રામ્સને
મદદ કરવાનુાં પર્ ચાલુ રાખે છે .

માતારપતા/સંભાળ લેનાિ અને સમયદા્
સ્વ્ંસેવક પ્રરિ્ા
આપર્ી પાસે પડરવાર સમુદાયમાાં ડનપુર્તા અને સાંસાધનોનો
ખજાનો છે . કે ટલાાંક માતાડપતા/વાલીઓએ વર્ચયુિઅલ સ્ટકૂ લના
વગિખાંિોમાાં મદદ કરવામાાં રસ દે ખાડ્યો છે . િેમ રૂબરૂ
શાળામાાં હોય છે એમ, સ્ટવયાંસેવકોએ ડવદ્યાથીઓ સાથે કામ
કરતાાં અગાઉ ‘ડલલયિિ ’ પોલીસ ચૅક અચૂક પૂરુાં પાિવાનુાં હોય છે .
િો તમે સ્ટવયાંસવ
ે ક સેવામાાં રસ ધરાવતા હો તો કૃ પા કરીને આ
ફોમિ સાંપૂર્િ ભરો:

Parents/Caregivers and Community Volunteers
આ ફોમુમાં તમને લસનિંગ સેન્ટર, તમારા બાળકનો ક્લાસ કોડ
અને સશક્ષકનયં નામ જણાવવા પૂછવામાં આવે છે . િો તમારી
પાસે આ માડહતી ન હોય, તો તમારા બાળકના ડશક્ષકને પૂછશો.
આ ફોમિમાાં પુડિ કરવા અને માન્ય પોલીસ રેફરન્સ ચેક અાંગેની
માડહતી પૂરી પાિવા િર્ાવતો પ્રશ્ન સામેલ હશે. િો અરજી ડવશે
તમારા કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો તમારે પોલીસ રેફરન્સ ચેક
(પીઆરસી) ઓડફસનો સાંપકિ
416-393-0759 પર અથવા ઇમેઇલ
PoliceReferenceCheckOffice@tdsb.on.ca પર કરવો
િરૂરી બનશે.
િો PRC ની ડકાં મત ($ 20) સરભર કરવા માટે તમારે નાર્ાાંકીય
સહાયની િરૂર હોય, તો કૃ પા કરીને ખચિમાાં સબડસિી આપવા
માટે તમારી રૂબરૂ શાળાના આચાયિ સાથે વાત કરો. વૈકડટપક
રીતે, તમે પેરન્ે ટ એન્િ કોમ્યુડનટી એન્ગેિમેન્ટ ઓડફસનો સાંપકિ
416-397-3529 પર કરી શકો છો.
િો તમારા કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃ પા કરીને તમારા લડનિંગ
સેન્ટરના આચાયિ સાથે સાંપકિ કરો.
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સામયદાર્ક સંલગ્નતા: સંવાદાત્મક વેબીનાસચ

વ્યવહાર કરવો તેની ચચાિ કરીએ છીએ.

સમગ્ર માચિ દરમ્યાન, એડલમેન્ટરી વર્ચયુિઅલ સ્ટકૂ લે પડરવારો અને
સમુદાયના સભ્યો માટે વેડબનાસિ રાખયા હતા, િેમાાં નીચેના
મુદ્દાઓ સામેલ હતા:

રનિં તિ ર્ાલતયં વ્્ાવસાર્ક રશક્ષણ

•

•
•

વર્ચયુઅ
િ લ દુ ડનયામાાં પરવડરશ: મનોવૈજ્ઞાડનકો, સામાડિક
કાયિકરો અને શાળા વહીવટદારો દ્વારા સમડથિત એક
સાંવાદાત્મક સત્ર
ઇન્ટરનેટ સુરક્ષા: તમારા બાળકને ઓનલાઇન કે વી રીતે
સુરડક્ષત રાખવુાં
ડકશોરવયનુાં માનડસક સ્ટવાસ્ટ્ય

િવે પછીના સંવાદાત્મક વેબીનાર માટે બયિવાિ,7 એરપ્રલના
િોજ, સાંજ ે 7 વાગ્્ે અમારી સાથે િોિાવ. તેમાાં ડસ્ટિન ટાઇમ
મેનિ
ે કરવા, ઉત્પાદક ઓનલાઇન સાધનોને ઓળખવા અને
બાળકોને તેમના ઓનલાઇન સમયનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવામાાં
સહાય કરવા િેવા ડવષયો સામેલ હશે.

વધુ જાર્કારી Parent Academy નીચે tsdbHUB.ca પર
મેળવો.

ડવદ્યાથીઓને રોકાયેલા રાખવા અને ઊાંિાર્ભયાિ ડશક્ષર્ને
પ્રોત્સાડહત કરવા, ડશક્ષકો ડિડિટલ પ્લેટફોમ્સિ અને તેનાાં
સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની પિડતઓના પોતાના જ્ઞાનને ઊાંિુાં
કરવા વ્યાવસાડયક ડશક્ષર્માાં રોકાયેલા રહેવાનુાં ચાલુ રાખી
રહ્યા છે .
વ્યાવસાડયક ડશક્ષર્ના ડવષયોનાાં કે ટલાાંક ઉદાહરર્ો અને માચિ
માસનાાં સત્રોમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
•
•
•

વ્યસની કે શડિશાળી? તમારા બાળકના ઓનલાઇન ડશક્ષર્ને
કે વી રીતે મદદ કરવી.

TDSB પેિ ેન્ટ એકે ડેમી – એરપ્રલનયં સમ્પત્રક
મંગળવાિ, માર્ચ 30, 2021 સાંજ ે 6:30 કલાકે
જારતભેદ-રવિોિી શ્રેણી: આપણી શાળામાં
રનષ્પક્ષતાની રસ્થરત કે વી છે ?
આપર્ી શાળાઓમાાં ડનષ્પક્ષતાની ડસ્ટથડત કે વી છે એ તપાસો;
ડનષ્પક્ષતાના લક્ષ્ાાંકોની અને શાળા સુધારર્ાના આયોિનની
ચચાિ કરો.

મંગળવાિ, એરપ્રલ 27, 2021 સાંજ ે 6:30 કલાકે
સયક્ષ્મ આિમણો અને માનવ અરિકાિોનાં ઉલ્લંઘનો
સામે કે વી િીતે વ્્વહાિ કિવો
િુ લમ સામે વ્યવહાર કરવાની વ્યૂહરચનાઓ, અમે સુક્ષ્મ
આિમર્ો અને માનવ અડધકારોના ઉટલાંઘનો સામે કે વી રીતે

•

માગિદશિનવાળા વાાંચનની વ્યૂહરચનાને રોજીાં દા આચરર્માાં
એકીકૃ ત કરવાની ક્ષમતા ડવકસાવવી
ગૂગલ એજ્યુકેશન સડટિ ડફકે શનમાાં ભાગ લેવો
વર્ચયુઅ
િ લ મેળાઓમાાં ભાગ લેવો: પ્રોગ્રામ્સને ટે કો આપવા
માટે અને ડવદ્યાથીઓના અવાિને બહાર લાવવા માટે તથા
ડિડિટલ સજ્જતાને પ્રોત્સાડહત કરવા ઓનલાઇન સાધનો
શોધવાાં
ગડર્ત નેતૃત્ વ ટીમ: સતત ડવકાસશીલતાનો ઉપયોગ કરીને
અને ગડર્તની ડવચારસરર્ીને ધ્યાનમાાં લઈને તથા
નામકરર્ કરીને ભર્ાવવાની અન્્ શ્રેષ્ઠ સહાયતાઓ પૂરી
પાિવી

વર્ચ્યુઅલ શાળાઓના સ્ટાફની ફોન મનદે મશકાઓ
સરળ સંદભુ માટે ‘વર્ચ્યઅ
ુ લ સ્કૂ લ એડસમસનસ્ટર ે સટવ ટીમ’ની ફોન
સનદે સશકાઓ નીચે આપી છે . દરેક લસનિંગ સેન્ટરમાં આચા્ો અને
ઉપ-આચા્ો ગ્રેડ પ્રમાણે સન્યક્ત કરવામાં આવ્્ા 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

