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টিরিএসরিভার্চু য়াল ফসকেন্ডারি স্কচল  

েযারিরল রিউজকলটাি (TDSB 

Virtual Secondary School 

Family Newsletter) 
 

যখন  আমরা সবাই  এই সমসযাবহুল  

সময়টি পররচালনা করা চারলয়য় যারি  ,

আমরা  আশা কররি যয  ফ্যারমরল যে   

দীর্ঘ সপ্তাহারিক িুটিটি (long 

weekend) সবাই উপয় াগ কয়রয়িন  

এবং   আয়য়শ  ও রকিু সময়  একসায়ে  

উপয় াগ করার সুয়যাগ যপয়য়য়িন।  

এখন যকায়ােয়মস্টার  3   

( Quadmester  3)   াল ায়বই  
চলয়ি এবং  22  এরিয়ল যশষ হয়য় যায়ব।   
যকায়ােয়মস্টার  4 ( Quadmester  
4) শুরু হয়ব 23  এরিয়ল এবং  28 জনু 

যশষ হয়ব।    

রশক্ষােীগণ  ও কমঘচারীগণ  াচুঘ য়াল  

সু্কলটি  ায়লা ায়বই চারলয়য় যায়িন এবং  
আমরা অরিবারহি  হয়য় যাওয়া  িরিটি  

মাস সহ যেণীকক্ষসমূয়হ যয নিুন ও  

সৃজনশীল রশক্ষয়ণর  সুয়যাগসমহূ  এবং  
কমঘকাণ্ডসমহূ র্টয়ি যস সম্পয়কঘ   শুনরি। 

আরও িেয ও হালনাগাদসমূয়হর জনয 
অনুগ্রহ কয়র 
www.tdsb.on.ca/virtualschool এ 
যান এবং টুযইটার বা 
Twitter@tdsbvs এ অনুসরণ করুন। 

 

ফোরভকিি িধ্যরিকয় এরিকয় র্লা  
(Coping Through COVID)  
 

11  যফ্ব্রুয়াররয়ি রপিা-মািাগণ এবং  
পররচযঘাকারীগণ রবশ্ব অরিমারী বা  
যপনয়েরময়কর  সময় মানরসক স্বাস্থ্য ও  

কলযাণয়ক সহায়িা  করার  যকৌশলগুয়লা  
যমাকায়বলা করা সম্পয়কঘ  জানার এবং  
আয়লাচনা করার জনয টিরেএসরবর  

(TDSB)মানরসক  স্বাস্থ্য-রবষয়ক  

যপশাজীবীগয়ণর সায়ে  যযাগদান  

কয়রয়িন। যারা এই অনুষ্ঠানটিয়ি 

সরাসরর যযাগদান করয়ি বযেঘ হয়য়য়িন, 
িারা এখায়ন ওয়য়বকায়স্ট ধারণকৃি 
অংশ বা যরকরেঘ ংটি যদখুন।  
 

আিাকিি সাকে ভার্চু য়াল  ড্রপ-ইিস  

িা সহসা-উপরিরিি  জিয ফ াি  

রিি ! (Join us for Virtual 

Drop-Ins!) 

টিরেএসরবর যিায়ফ্শনযাল সায়পাটঘ   
সার ঘ য়সয়সর (Professional Support 

Services) কমঘচারীয়গর  সায়ে সরাসরর  

যুক্ত যহান।  আপনার রশশুর  বা রকয়শার-

রকয়শারীয়দর মানরসক  স্বাস্থ্য  ও কলযাণ  

রক ায়ব   সমেঘন করয়ি হয়ব  যস সম্পয়কঘ   
িশ্নসমূহ  রজজ্ঞাসা  করুন  এবং  উত্তরসমূহ  
যজয়ন রনন। 

িরি মঙ্গলবার, সকাল 10টা যেয়ক 
11টা পযঘি। 

িরি বৃহস্পরিবার, সন্ধ্যা 7টা যেয়ক 
8টা পযঘি 

রিক্ষােীিণ এিং রপিা-
িািািণ/পরির্ ুাোিীিকণি 

জিয িিািি সহায়িাসিূহ 

(Newcomer Supports for 
Students and 
Parents/Caregivers) 

সু্কয়ল সংস্থ্াপন সংক্রাি কমীগণ বা  
যসয়টলয়মন্ট ওয়াকঘ াসঘ ইন সু্কলস 

(এসোরিউআইএস - SWIS), যা 
এসইরপটি - SEPT) নায়মও  পরররচি, 
নিুন  আগি  পররবারগণ  এবং  মাধযরমক  

সু্কয়লর রশক্ষােীগণয়ক সু্কয়লর  শাখা  ও  

অ যেঘনা  যকন্দ্রসমূয়হ সংস্থ্াপন রবষয়ক  

পররয়ষবাসমূহ িদান কয়র।   সংস্থ্াপন  

কমীগণ (যসয়টলয়মন্ট ওয়াকঘ াসঘ) 
বযরক্তগি   / পাররবাররক  পররয়ষবাসমূহ  বা  
দলগি কমঘসরূচসমূহ সরবরাহ কয়র যা  
অংশগ্রহণকারীগণয়ক নিুন রশক্ষা  
বযবস্থ্াটিয়ক  বুঝয়ি ও সফ্ল ায়ব  

স্থ্ানাির করয়ি এবং সংস্থ্াপন 

িরক্রয়াটিয়ক ত্বরারিি করয়ি  সাহাযয  
কয়র।  
 

সংস্থ্াপন  সংক্রাি সহায়িাসময়ূহর জনয , 
অনুগ্রহ কয়র  : 

www.tdsb.on.ca/New-to-

Canada/Settlement--Workersএ 

যান। 
 

িারু্ ফেে িা িারু্ িাকসি  ছচটিি 

িারিখসিূকহি পরিিিুি (Change 

to March Break Dates) 
 

জন স্বাস্থ্য বা পাবরলক যহলয়ের 

কমঘচারীগয়ণর  পরামশঘ অনুসায়র, 

http://www.tdsb.on.ca/virtualschool
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যকার ে-19 এর  করমউরনটিয়ি  সংক্রমণ  

হ্রাস করায় সাহাযয করার জনয রমরনরি  

অব এেুয়কশন বা রশক্ষা মন্ত্রণালয় মাচঘ   
যেক বা  মাচঘ   মায়সর  িুটি রবলরিি  

কয়রয়িন।  যেক বা  িুটিটির  সময় এখন  

12 – 16 এরিল, 2021 িাররখ পযঘি  

রনধঘারণ করা হয়য়য়ি। 

পাসওয়ািু পচিঃিাপি েিাি 

সংক্রান্ত স্ব-ফসিা িা ফসলে-সারভুস 

(Self-Service Password 
Reset) 

17  যফ্ব্রুয়ারর, বধুবার , আইটি  

(IT) একটি নিুন যসলফ্-সার ঘ স  

পাসওয়ােঘ   ররয়সট টুল চালু  কয়রয়ি যা  
 াচুঘ য়াল সু্কয়লর কমঘচারীগণ  এবং 
রশক্ষােীগণয়ক দ্রুি  ও সহয়জ  িায়দর  

টিরেএসরব-র রনজস্ব পাসওয়ােঘ  
পুনঃস্থ্াপন করয়ি  যদয়ব। 

এই উয়দযাগটি শুরু হওয়ার  3 রদয়নর  

ময়ধযই  96% কমঘচারী এবং রশক্ষােী  
স্ব-যসবা পাসওয়ােঘ  পুনঃস্থ্াপন সংক্রাি  

পদ্ধরিটির (self-service password 

reset tool) জনয সফ্ল ায়ব রনবন্ধ্ন  

কয়রয়িন।      

সুসংবাদটি হয়ি এই যয োইটয়স্পইস 

(Brightspace), জমু (Zoom), 

মাইইনয়ফ্া (myINFO), ইিযারদ , 
যযটাই যহাক না যকন িায়  সকল  

র এসএস (VSS) এর কমঘচারীগণ  

এবং রশক্ষােীগণই লগইন করার সময়  

িায়দর রনজস্ব পাসওয়ােঘ টি পনুঃস্থ্াপন  

করয়ি সক্ষম হয়বন।  
 কমঘচারীগয়ণর/আইটির  হস্তয়ক্ষয়পর  
যকান িয়য়াজন যনই। 

 

 
 

টিরিএসরি আরিোি ঐরিহয সংক্রান্ত িাস উি াপি 

েিকছ (TDSB Celebrates African Heritage 

Month) 
 

যফ্ব্রুয়ারর মাস চলাকায়ল, টরয়ন্টা  রেরিক্ট সু্কল যবােঘ   
(Toronto District School Board) আরিকান ঐরিহয 
সংক্রাি মাসয়ক  স্বীকৃরি িদান এবং উদযাপন করার জনয 
গরবঘি। কানাো এবং পরৃেবীয়ক আরিকান বংয়শাদূ্ভি মানুয়ষর  

অয়নক কৃরিত্বসমূহ ও অবদানসমূহয়ক উদযাপন করার জনয  
এটি একটি উপলক্ষ।  2020-  2021 সায়লর জনয বািাইকৃি  

রবষয়টি হয়ি  কুরজর্াগুরলয়া িা  Kujichagulia: আত্ন-

িঢ়ৃসংেল্প (Self Determination) । আয়রা জানুন । 

টিরিএসরি  র্ীিা ঐরিহয সংক্রান্ত িাস উি াপি েিকছ 
(TDSB Celebrates Chinese Heritage Month)  

যফ্ব্রুয়ারর মাস চলাকায়ল, টরয়ন্টা  রেরিক্ট সু্কল যবােঘ   চীনা  
ঐরিহয সংক্রাি মাস স্বীকৃরি  িদান এবং উদযাপন করার  জনয  
গরবঘি। এই বিরটি    ষাকেি িছি িা ইয়াি অি িযা ওক্স 

(Year of the Ox): রিশ্বস্ত, সৎ িারয়ত্বিীল, েক াি 

পরিশ্রিী এিং ফ ৌরিে।  চন্দ্র নববষঘ বা  লুনার  রনউ ইয়ারটি  

বসি উৎসব রহয়সয়বও পরররচি এবং যা  চন্দ্র সংক্রাি  পরিকার  

িেম চাাঁদটি  রদয়য় শুরু হয় ও  15 রদন পয়র  চন্দ্র সংক্রাি 

পরিকার  িেম পরূণঘমার রদয়ন যশষ হয়। আয়রা জানুন ।   

রিকিষ রিক্ষা সংক্রান্ত হালিািাি (Special Education 

Update) 
 

যয সকল  পররবারগণ  াচুঘ য়াল মাধযরমক  বা যসয়কন্ডারর  সু্কয়ল 

র এসএস  – (VSS) এমআইরে (MID) বা রেরে (DD)  

আইএসরপ (ISP)  যেণীয়ি স্থ্ানরনণঘয় বা যেইসয়ময়ন্ট 
আগ্রহী, িায়দর িেয়মই িায়দর রনজ-রনজ সু্কল বা যহাম  সু্কয়লর 

(homeschool) সায়ে যযাগায়যাগ করা উরচি।  রনজ-রনজ 

সু্কয়লর িশাসয়নর একজন সদসয  াচুঘ য়াল মাধযরমক সু্কয়লর 

যস্পশাল এেুয়কশন রেপাটঘ য়ময়ন্টর রিরিপযালগয়ণর একজয়নর  

সায়ে যযাগায়যাগ করয়বন।  সবগুয়লা অনুয়রাধই রবয়বচনা  করা  
হয়ব িয়ব িা যেণীর আকায়রর সীমাদ্ধিা এবং যেণী  বা যগ্রে 

স্তয়রর উপর র রত্ত কয়র  সীরমি করা হয়ব। 
 

রনজ-রনজ সু্কলসমূহ উপরস্থ্রি সংক্রাি রবষয়সমূহ, রপএসএসরপ  
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(PSSP) সংক্রাি চারহদা, এবং আইএলরপএস (ILPS)  ও  

আইইরপএস (IEPS) উন্নয়নসাধন সম্পয়কঘ  আয়লাচনা করার  

জনয র এসএস (VSS ) এ িায়দর রশক্ষােীগয়ণর জনয  
আইএসটি/এসএসটি (IST/SST) রবষয়ক  স াসমূয়হর  

আয়য়াজন করা  চারলয়য় যায়ব। 

1  মাচঘ  সন্ধ্যা  7  টায়  যস্পশাল এেুয়কশন এে াইজরর করমটির 

পরবিী  স ায় যযাগ রদন।  আয়রা জানুন । 

ভার্চু য়াল লাইকেিী সংক্রান্ত িেয-সম্বরলি সম্পিসিূহ 
(Virtual Library Resources) 

আপরন রক জায়নন যয বারি যেয়ক রশক্ষয়ণর সময় 
রশক্ষােীগণ টিরেএসরব দ্বারা িদানকৃি ইবুকস (ebooks), 

জ্ঞানয়কাষসমূূ্হ (encyclopedias), র রেওসমূহ এবং 
অনযানয িেয অরধগমন করয়ি পায়রন  ? 

টিরেএসরবর  াচুঘ য়াল লাইয়েরীটি রশক্ষােীগণয়ক রশক্ষয়ণ 
সাহাযয করার জনয রেরজটাল িেয-সিরলি সম্পদসমূহ 
যত্নসহকায়র রনবঘাচন কয়রয়ি যা যযয়কায়না সময় যযয়কায়না 
স্থ্ান যেয়ক অরধগমন করা যযয়ি পায়র।   

 াচুঘ য়াল লাইয়েরীটি রশক্ষােীগণয়ক রনম্নরলরখি রবষয়সমূয়হ 
যপয়ি সাহাযয করার জনয পররকল্পনা করা হয়য়য়ি : 

• িকল্প বা িয়জক্টসমূহ, বারির কাজ বা যহাম  ওয়ায়কঘ র  

বযাপায়র সাহাযয করার জনয  এবং  K ফেকে  12ি ফশ্রণী  
প ুন্ত রিক্ষােীিণকে রবর ন্ন রবনযায়স পঠন  ও পযঘয়বক্ষয়ণ  

উৎসারহি করার জনয  পা যক্রকিি সাকে সম্পরেুি 

অিলাইি িেয-সম্বরলি সম্পিসিূহ/পদ্ধরিসিূহ  –  

ইবুকস, যেটায়বইস  িবন্ধ্সমূহ, িবারহি বা িীমে  

িচার মাধযম এবং অনলাইন  সংক্রাি পদ্ধরিসমূহ [রীে  

ওয়াচ  লানঘ এন্ড ফ্াইন্ড (Read Watch Learn and 

Find)  যদখুন] 
 

• গয়বষণা , গরণয়ির অনুশীলন, যগইমস ,বারির কায়জ 
সাহা য েিাি জিয রিষয় সম্পরেুি রলংেসিূহ 

[ফ্াইন্ড (Find) যদখুন] 

 

• অিচসন্ধাি িা িকিষণা সংক্রান্ত িেল্প শুরু করার 
জনয িেয-সিরলি সম্পদসমূহ [ইনকুয়ারী এন্ড ফ্াইন্ড 

(Inquiry and Find)  যদখনু] 

 

• পঠন সংক্রাি পরামশঘসমূহ এবং রিক্ষােীি িই 
সংক্রান্ত প ুাকলার্িাসিূহ  [রীে এন্ড জাস্ট রীে ইট 
(Read and Just Read   It ) যদখনু] 

 

 াচুঘ য়াল লাইয়েরীটি  www .tdsb.on.ca/- library-যি  বা  
আপনার সু্কয়লর  ওয়য়বয়পইজ-এর মাধযয়ম বা আপনার  

রশক্ষােীর োইটয়স্পইস-এর যেণীকয়ক্ষ অনুসন্ধ্ান করুন।  
 

বারিয়ি রশক্ষােীগয়ণর সায়ে   াচুঘ য়াল লাইয়েরীটি রক ায়ব 

বযবহার করয়ি হয়ব যস  সম্পয়কঘ  আরও িয়েযর জনয, 
বামপায়শ্বঘর টুলবারটি (Toolbar) যেয়ক  পযায়রন্ট  

(Parent) যবািামটি  খুাঁজনু। 
 

বারি যেয়ক   াচুঘ য়াল  লাইয়েরীর িেয-সিরলি আরও  

সম্পদসমূয়হ অরধগমন করয়ি  াচুঘ য়াল লাইয়েরী পাসওয়ােঘ  
ইনফ্রয়মশন  যপইজ  সম্পয়কঘ   আপনার  রশশুর  রশক্ষকয়ক  রজজ্ঞাসা  
করুন।    

ভার্চু য়াল ফো-অপ েিুসূরর্ (Virtual Co-op Program) 

এই যকায়ায়ে আমায়দর রবর ন্ন ধরয়নর আগ্রহ এবং  স্থ্ানরনণঘয় 
বা যেইসয়মন্ট সংক্রাি অনুয়রাধসমূহ সহ  300 জয়নর যবশী  
রশক্ষােী রয়য়য়ি যারা   2-যক্ররেট যকা-অপ কমঘসূরচয়ি  (2-

credit Co-op program) অংশগ্রহণ করয়িন।   
রশক্ষােীগণয়ক   াচুঘ য়াল ায়ব  স্থ্াপন করার যক্ষয়ে রশক্ষকগণ  

সফ্ল হয়য়য়িন এবং িারা রবয়শষ ায়ব দি-রচরকৎসকগণ বা 
যেরন্টস্টস , রেরজটাল রবপণনকারীগণ বা  রেরজটাল মায়কঘ টাসঘ, 
িােরমক  যেণীকয়ক্ষর রশক্ষকগণ, আ যিররক নকশাকারগণ  

বা ইনয়টররওর রেজাইনারসঘ, সফ্টওয়ার পরীক্ষকগণ  বা  
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যটস্টারসঘ, অনুষ্ঠান  পররকল্পনাকারীগণ বা ইয় ন্ট েযানার, 
স্থ্পরিগণ বা আরকঘ য়টক্টস এবং দীর্ঘ-কালীন যসবা যকন্দ্রসময়ূহর 

সায়ে কাজ করয়িন - কয়য়কটি মাে উয়েে করয়ল। 

রশক্ষােীগণ িায়দর িযরুক্ত এবং গয়বষণা সংক্রাি দক্ষিাসমূয়হর 

উন্নরিরবধান করার সময়  াচুঘ য়াল পররয়বয়শ  কমঘ জীবনটি 

সম্পয়কঘ  রশখয়িন। িারা িায়দর আগ্রয়হর যক্ষয়ে মূলযবান  

যপশাগি সংয়যাগসমূহও তিরী করয়িন এবং িরিরদন রনয়জয়দর 

সম্পয়কঘ  আরও আরবস্কার করয়িন!   

েরম্পউটাি রিজ্ঞাি সংক্রান্ত হালিািাি (Computer 

Science Update) 

20টির  যবশী  ক্লাশ  রনয়য়  করম্পউটার  সায়য়ি  রেপাটঘ য়মন্টটি  শুরু  

হয়য়য়ি এবং রশক্ষকগণ রবশ্ব রবখযাি  ওয়াটারল ুকযানােীয়ান  

করম্পউটিং করম্পটিশয়নর (Waterloo Canadian 

Computing Competition) জনয িস্তুরি  গ্রহণ কয়রয়িন যা  
রশক্ষােীগণয়ক সমসযা-সমাধান ও গারণরিক পরর াষার নকশা  
বা এলয়গাররদম রেজাইন সংক্রাি দক্ষিাসমূহ িীক্ষ্ণ করার 

সুয়যাগ িদান করয়ব যা িায়দর যপশাগি জীবন এবং  
জীবনযাোসমূয়হর জনয উপকারী হয়ব।   

আমরা গরবঘি যয   17  যফ্ব্রুয়াররয়ি িায়  100 জন রশক্ষােী 
িরিয়যারগিাটিয়ি অংশগ্রহণ  কয়রয়িন এবং িস্তুরি  গ্রহণ করার  

জনয অয়নকগুয়লা করম্পউটার সায়য়ি ক্লাশ এবং করম্পউটার 

ক্লাবয়ক একী ূি করা হয়য়রিল।  িরিয়যারগিার বাইয়র , 
রশক্ষােীগণ বাস্তব পৃরেবীর যিাগ্রারমং সংক্রাি  াষা বা  
লযাঙ্গয়ুয়জসমূয়হ রক ায়ব সমসযার সমাধন করয়ি হয়ব যস  

সম্পয়কঘ  রশখয়িন যযমন জা া (Java), পাইেন (Python), 

জা ারিপ্ট (JavaScript)  এবং রকিু যগইম সংক্রাি নকশা ও  

আযায়পর উন্নয়ন (APP development)।  আমরা সু্কল  

রশক্ষাবয়ষঘর রদ্বিীয়ায়ধঘ বাস্তব  সমসযাসমূয়হর উদ্ভাবনী  
সমাধানগুয়লা খুাঁজয়ি রশক্ষােীগণয়ক সাহাযয করা চারলয়য়  

যাওয়ার িিযাশা  কররি।   

 
 

রভএসএস ব্ল্যাে স্টচ কিন্ট অযালাইকয়ন্স (রিএসএ – BSA) 
[VSS Black Student Alliance (BSA)] 

র এসএস এর  রশক্ষােীগণ  যারা রশক্ষকগয়ণর সায়ে যুক্ত রিয়লন, 
িায়দর উয়দযায়গর মাধযয়ম র এসএস (VSS) কৃষ্ণাঙ্গ রশক্ষােী  
যজাট বা িযাক সু্টয়েন্ট অযালাইয়য়িটি  2020  সায়লর  শরৎকায়ল  

শুরু হয়য়য়ি কারণ িারা একটি িযাক  রহয়স্টারর  মান্থ সংক্রাি 

সমায়বশ যচয়য়য়িন।  রশক্ষােীয়দর মিামি এবং  
পক্ষপািসমেঘনয়ক কায়জ  লারগয়য়ই রবএসএ (BSA) সৃরি করা  
সম্ভব হয়য়য়ি যার পরামশঘদািাগণ হয়িন  রশক্ষক যারা  
রশক্ষােীগয়ণর সায়ে গুগল ক্লাশরুম  ) Google classroom (

বযবহার কয়র রবএসএ -এর করমউরনটি তিরী করার জনয  কাজ  

কয়রয়িন  যযটায়ি  বিঘ মায়ন   100 জয়নর যবশী সদসয রয়য়য়ি।  
 

রবএসএ রশক্ষােীগণয়দর রনয়য়  একটি িানবি সংগঠয়ন পররণি  

হয়য়য়ি (র এসএস এর রশক্ষােীগণ , রশক্ষকগণ এবং  
িশাসকগণ সহ)।  আমায়দর  রবএসএ রশক্ষােীগয়ণর একজন 

টিয়ানা আলয় রায়ো-যররন  (Tiyana Alvarado-Rennie)  

টিরেএসরব-বযাপী জমু স া এবং উপস্থ্াপনা  আরিকান  

যহররয়টইজ মান্থ  রবএসএ যফ্ারাম :রক ায়ব একটি  াচুঘ য়াল 

কৃষ্ণাঙ্গ রশক্ষােী যজাট সরৃি করা যায়  (How to start a 

Virtual Black Student Alliance) - এর সময় িার 

অর জ্ঞিাসমূয়হর কো বয়লয়িন।  র এসএস রবএসএ একটি 

ওয়য়বসাইটও চালু কয়রয়ি যা  রশক্ষােীগণয়ক িেয , সু্টয়েন্ট-

তিরীকৃি র রেওসমূহ, র্টনাবলী এবং পেকাস্টসমূহ 
আয়লাচনা করার জনয উৎসাহ িদান করয়ি  :

https://sites.google.com/tdsb.on.ca/vss-black-

student-alliance/home।  

টিয়ানা এখায়ন একটি  রশক্ষােী যফ্ারামও তিরী কয়রয়িন  :

https://sites.google.com/student.tdsb.on.ca/

virtualschoolblackhistorymonth/home।   

রবএসএ রশক্ষােীগণ করমউরনটিসমূয়হ র এসএস এর পররয়বয়শ 

যনিৃত্ব সংক্রাি দক্ষিাসমূহ  অজঘ ন করয়িন যযমন ইয় ন্টস টীম, 
অযানাউিয়মন্ট টীম এবং অযায়সিলী টীম।  রশক্ষাবষঘ জয়ুি  
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রবএসএ এর িয়চিাসমূহ চলমান স াসমূহ এবং আয়লাচনাসমূহ, 
অরিরে বক্তাগণ , উপস্থ্াপনাসমূহ এবং অনযানয  
উয়দযাগগুয়লায়ক অি ুঘ ক্ত কয়র যা কৃষ্ণাঙ্গ-রবয়রাধী  বণঘবাদ  
িরিয়রাধ কয়র ও নযায়রবচার, অি ুঘ রক্তকরণ, এবং  
কৃষ্ণাঙ্গয়দর  উৎকষঘিা  ও  রশক্ষােীর  সাফ্লয, রশক্ষােীর  মিামি  

এবং পক্ষসমেঘয়নর িরি টিরেএসরবর অঙ্গীকারয়ক আরও  

সাহাযয করয়ি।  রবএসএ এর  যপাষকিা করা এবং কৃষ্ণায়ঙ্গর 

পররচয়সমূয়হর  আরও  আিঃসংয়যাগগুয়লার  অয়েষণ  করা  চারলয়য়  

যায়ব।   

রবএসএ অপযঘাপ্ত ায়ব িরিরনরধত্ব করা মিামিসমূয়হরও  একটি 

যজাট।  অরি সম্প্ররি আমরা  যলরয় রনউবল্ড (LeRoi 

Newbold) এবং টুযইসাইয়য়ে মাইয়ায়ক-মুগলার  (Twsyed 

Miyake-Mugler)সহ  “ িযাক কুযইয়ার এন্ড  ট্রাি  রহয়স্টারর ”

মধযাহ্ন-য াজয়নর অনুষ্ঠায়ন র এসএস রজএসএ (GSA)  এর 

অংশীদার হয়য়রি  যায়ি  িযাক  কুযইয়ার এবং  ট্রাি- এর ইরিহাস, 
সংসৃ্করি ও  নৃয়িযর ময়ধয সংয়যাগসমূহ রনয়য় আয়লাচনা করা  
হয়য়য়ি। 

র এসএস  রবএসএ  কৃষ্ণাঙ্গ  রশক্ষােীগণয়ক  ক্ষমিায়ন  এবং  বযাপক  

রনরাপদ  স্থ্ানসমূহ তিরী করার কাজ চারলয়য়  যায়ব যা  াচুঘ য়াল  

সু্কয়লর পররয়বয়শ কৃষ্ণাঙ্গ রশক্ষােীগয়ণর ময়ধয রশক্ষােীর  যনিৃত্ব, 
মিামি  ও পক্ষসমেঘন গয়ি  িুলয়ব। 

রভএসএস ফজন্ডাি এন্ড ফসক্সর্চয়ারলটি অযালাইকয়ন্স  

(VSS Gender and Sexuality Alliance) 

 াচুঘ য়াল যসয়কন্ডারর সু্কল যজন্ডার এন্ড যসক্সচুয়ারলটি  

অযালাইয়য়ি (র এসএস রজএসএ - GSAVSS ) 

রশক্ষােীগয়ণর জনয সুয়যাগসমহূ িদান করা  চারলয়য় যায়ি।  
আমরা একটি উইন্টার ওয়ামঘ-আপ সমায়বশ রদয়য়  2020    

যশষ কয়ররি এবং  ওয়য়লকাম  বযাক স া  রদয়য়  2021 শুরু 

কয়ররি।  িারপর  আমরা েযানে যপয়রন্টহুে  টরয়ন্টার একজন  

অরিরে বক্তা সহ যসক্স এে রকউএন্ডএ (Sex Ed 

Q&A)একটি অরধয়বশয়নরও আয়য়াজন কয়ররি। 

রজএসএ এর ময়ধয আমায়দর   11টি সরক্রয় দল  বা গ্রুপ  রয়য়য়ি  

যারা চমৎকার কাজ করয়ি  এবং িরি সপ্তায়হ রমরলি হওয়া  
চারলয়য়  যায়ি।  কলা সংক্রাি গ্রুপটি (Arts Group)ক্লায়বর  

জনয যপাস্টারসমূহ, যলায়গাসমূহ এবং টি-শাটঘ সমূহ সহ অয়নক  

িকল্প রনয়য় কাজ করয়ি।  রেজঅযারবরলটি  সু্টয়েন্ট গ্রুপটিয়ি 

(Disability Student Group) রশক্ষােীগণ সক্ষমিাবায়দর  

(Ableism) আবরণ মকু্ত  করার জনয একটি সহায়কমলূক  

পররয়বশ খুাঁয়জ পান।  ধমীয় রবশ্বাস/ধমঘ  সংক্রাি দলটি  

(Faith/Religion Group) ধমঘ সম্পয়কঘ  আয়লাচনা করার  

জনয  রনরাপদ  এবং  যত্নশীল  স্থ্ানসমূয়হর  িয়য়াজনীয়িা  ও  রবর ন্ন  

রলঙ্গ  এবং  যযৌন  পরররচরিসমূয়হর  সায়ে  িায়দর  ধমীয়  চচঘ াসমূয়হর  

সমৃ্পক্তিার অয়েষণ করয়ি। 

নারী বা যফ্ম দলটি  (Fem Group) সকল  নারী  
রশক্ষােীগয়ণর জনয িায়দর  আগ্রহসমূহ এবং অর জ্ঞিাসমূহ 
রনয়য় আয়লাচনা করার একটি দল।  িশ্নরবদ্ধ দলটি  

(Questioning Group)  হয়লা একটি স্থ্ান যযখায়ন  

রশক্ষােীগণয়ক রনয়জয়দর পররচয়য়র িাপ বা  যলয়বল  লাগায়ি হয় 

না।  বয়ণঘর রশক্ষােী সংক্রাি  দলটিয়ি (Students of Colour 

Group), রশক্ষােীগণ িরি  সপ্তায়হ আয়লাচনার রবষয়সমহূ 
বািাই কয়রন এবং করমউরনটি গয়ি িুলয়ি সক্ষম ও িেয-
সিরলি সম্পদসমূহ রনয়য় আয়লাচনা  কয়রন।   ট্রাি/নন-

বাইনারর/যজন্ডারকুযইয়ার দলটি (Trans/Non-

binary/Genderqueer Group)   াচুঘ য়াল  পৃরেবীয়ি  িারা  
যয ধরয়নর পররবিঘ ন যদখয়ি চান যস সম্পয়কঘ  আয়লাচনা  
করয়িন। 

কলযানমলূক দলটি (ওয়য়লয়নস গ্রুপ  - Wellness Group)  

রশক্ষােীগণয়ক   াচুঘ য়াল সু্কল  ,যকার ে-19 এবং কুযইয়ার  ও  

ট্রািয়ফ্ারবয়া সংক্রাি চাপয়ক পররচালনা করার জনয  
দক্ষিাসমূহ গয়ি যিালায়  সাহাযয কয়র।  যগইরমং দলটি  

(Gaming Group) অযাল্টারয়নইট ররয়য়রলটি যগইম  

(এআররজ - ARG) রনয়য় কাজ করয়ি  যা বাদযযন্ত্র রবষয়ক  

উপাদানসমূহয়ক  অি ুঘ ক্ত  কয়র।   সবয়শয়ষ, সরক্রয়িাবাদ দলটি  

(Activism Group) রবয়শষ অরিরেগণ, যলরয়  রনউবল্ড 
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এবং টুযইসাইয়য়ে মাইয়ায়ক-মুগলার সহ  িযাক কুযইয়ার এবং 
ট্রাি রহয়স্টারর সম্পয়কঘ   িযাক রহয়স্টারর মানয়ের জনয একটি 

উপস্থ্াপনা একরেি কয়রয়ি।    

র এসএস রজএসএ এর তদ্বি-আত্মা (Two-spirit)হওয়ার অেঘ  
কী এবং জয়ুন   াচুঘ য়াল িাইে উইক সহ অবরশি বিরটির  জনয  
বি বি পররকল্পনাসমূহ রয়য়য়ি।  আমায়দর ওয়য়বসাইয়ট  আয়রা 
জানুন বা  সামারজক মাধযম 

https://sites.google.com/tdsb.on.ca/  ,vssgsa

@VSS_GSA (Twitter)and @vss .gsa 

(Instagram)-এ আমায়দর অনুসরণ করুন।   

টিকন্টা েরিউরিটি হাউরজং:  ইিকভরস্টং    
ইি আওয়াি িাইভািরসটি স্কলািিীপ ফিাগ্রাি   

(Toronto Community Housing: Investing   in 

Our Diversity Scholarship Program)    

আপরন রক এই বির স্নািক হয়িন? মাধযরময়কাত্তর বা 
যপাস্ট যসয়কন্ডারর সু্কয়লর জনয অয়েঘর িয়য়াজন  ?রশক্ষাদান 
বা টিউশন, পুস্তকসমূহ, খাদয এবং পররবহয়নর বযয়য়র 
ময়ধয রশক্ষােীগয়ণর জনয মাধযরময়কাত্তর সু্কয়লর বযয় ার 
বহয়নর জনয অেঘ সঙু্কলান করা কিকর হয়ি পায়র।    

 

ইনয় রস্টং ইন আওয়ার োই াররসটি স্কলারশীপ 
(আইআইওরে - IIOD) এর জনয আজয়কই আয়বদন 
করুন এবং টিউশন রফ্সমূহ এবং পূণঘ-কালীন 
মাধযরময়কাত্তর সু্কয়লর রশক্ষা বা িরশক্ষণ সম্পরকঘ ি বযয় 
বহন করার জনয  $4000 পযঘি রজয়ি রনয়ি পায়রন। 

আয়রা িয়েযর জনয অনগু্রহ কয়র 

https://www.torontohousing.ca/-iiods-এ যান। 
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