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COVID સામે મયકાબલા દરમમ્ાન

TDSB વર્ચ્યુઅલ માધ્્મમક શાળા
પારિવારિક સમાચાિપત્ર
જ્યારે આપણે બધા આ પડકારજનક
સમયમાાંથી પાર પડવાનુાં ચાલુ રાખીએ
છીએ, ત્યારે અમે આશા રાખીએ
છીએ કે દરેક વ્યક્તિએ ‘ફે ક્તમલી ડે’ના
‘લ ગ
ાં વીકએન્ડ’નો આનાંદ માણ્યો હશે
તથા થોડો સમય આરામ કરવાની
અને સાથે મળીને આનાંદ માણવાની
તક મળી હશે
ક્વાડમેસ્ટર 3 હવે સારી રીતે ચાલી
રહ્ુાં છે અને તે 22 એક્તિલના રોજ
સમાપ્ત થશે. ક્વાડમેસ્ટર 4
એક્તિલ 23 થી શરૂ થશે અને જૂ ન
28ના રોજ સમાપ્ત થશે.
વર્ચયુઅ
ુ લ માધ્યક્તમક શાળાના
ક્તવદ્યાથીઓએ અને સ્ટાફે સારી
કામગીરી ચાલુ રાખી છે અને દરેક
પસાર થતા મક્તહના સાથે, અમે
વગુખાંડોમાાં નવી અને સજુનાત્મક
શીખવાની તકો અને િવૃક્તિઓ ક્તવશે
સાાંભળીએ છીએ.
વધુ માક્તહતી અને અપડેટ માટે , કૃ પા
કરીને મુલાકાત કરો

www.tdsb.on.ca/virtualschool
અને ટ્વીટર પર ફોલો કરો @tdsbvs.

આ રોગચાળા દરક્તમયાન માનક્તસક
આરોગ્ય અને સુખાકારીની ચચાુ કરવા
TDSB માતાક્તપતા અને સાંભાળ
રાખનારાઓ 11મી ફે બ્રુઆરીએ,
માનક્તસક આરોગ્ય વ્યાવસાક્તયકો સાથે
જોડાયા હતા. એ િસાંગનુાં જીવાંત િસારણ
ચૂકી ગયા હોય તેમને માટે . Watch a
recording on the webcast here
વર્ચ્યુઅલ મયલાકાત માટે અમારી સાથે
જોડાઓ!
TDSB િોફે શનલ સપોટુ સક્તવુસીસના
સ્ટાફ સાથે સીધા જ જોડાવ. તમારા
બાળક અથવા ક્તકશોરના માનક્તસક
સ્વાસ્્ય અને સુખાકારીને કે વી રીતે મદદ
કરી શકાય તે માટે િશ્નો પૂછો અને
જવાબો મેળવો.
માંગળવારે, સવારે 10 થી 11
ગુરૂવારે, સાાંજ ે 7 થી 8
નવા આવેલા મવદ્યાથીઓ અને
માતામિતા/સંભાળ રાખનારાઓ માટે
મદદ
શાળાઓમાાં, વસાહતી કાયુકરો (SWIS)

કે જે SEPT તરીકે પણ ઓળખાય છે
તે, કે નેડામાાં નવા આવેલા પક્તરવારો અને
માધ્યક્તમક શાળાના ક્તવદ્યાથીઓને
શાળાઓના ઉપગ્રહ અને સ્વાગત
કે ન્રોમાાં વસાહતી સેવાઓ િદાન કરે છે .
વસાહતી કાયુકરો વ્યક્તિગત/ કૌટુાં ક્તબક
સેવાઓ અથવા જૂ થ કાયુક્રમો આપે છે
જે સહભાગીઓને ક્તશક્ષણ પદ્ધક્તતને
સમજવામાાં અને સફળતાપૂવક
ુ બદલી
કરવામાાં અને સ્થાયી થવાની િક્તક્રયાને
વેગ આપવામાાં મદદ કરે છે .

વસવાટ અાંગેની મદદ માટે કૃ પા કરીને
મુલાકાત કરો:
www.tdsb.on.ca/New-toCanada/Settlement-Workers.
માર્ુના મવરામની તારીખોમાં ફે રફાર
ક્તશક્ષણ માંત્રાલયે, COVID-19 નુાં
સામુદાક્તયક સાંક્રમણ ઘટાડવામાાં મદદ
કરવા, સાવુજક્તનક આરોગ્ય
અક્તધકારીઓની સલાહ પર, માચુના
ક્તવરામમાાં ક્તવલાંબ કયો છે . તે ક્તવરામ હવે
12 થી 16 એમિલ, 2021 ક્તનધાુક્તરત
કરાયો છે .
િોતાની જાતે િાસવડુ ફરીથી સેટ કરો
બુધવારે 17 ફે બ્રુઆરીએ, આઇટીએ એક
નવુાં ‘સેલ્ફ-સક્તવુસ પાસવડુ રીસેટ ટૂ લ’
શરૂ કયુું હતુાં, જે વર્ચયુુઅલ સ્કૂ લના
કમુચારીઓ અને ક્તવદ્યાથીઓને પોતાનો
TDSB પાસવડુ ઝડપથી અને સહેલાઇથી
ફરીથી સેટ કરી શકે છે .
આ પહેલ શરૂ થયાના 3 ક્તદવસની અાંદર,
96% સ્ટાફ અને ક્તવદ્યાથીઓએ ‘સેલ્ફસક્તવુસ પાસવડુ રીસેટ ટૂ લ’ માટે
સફળતાપૂવક
ુ નોાંધણી કરાવી છે .
સારા સમાચાર એ છે કે , લગભગ તમામ
VSS સ્ટાફ અને ક્તવદ્યાથીઓ હવે
લોગઇનના તબક્કે પોતાનો પાસવડુ
ફરીથી સેટ કરી શકશે, પછી ભલે તે તેના

Brightspace, Zoom, myINFO
વગેર ે પર હોય. સ્ટાફ / IT તરફથી કોઇ
દરક્તમયાનગીરી જરૂરી નથી.
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TDSB ઉજવે છે આમિકન હેમરટે જ મમહનો

વર્ચ્યુઅલ િયસ્તકાલ્નાં સંસાર્નો

ફે બ્રુઆરી માસ દરક્તમયાન ટોરન્ટો ક્તડક્તસ્ટિ ક્ટ સ્કૂ લ બોડુ ને
‘આક્તિકન હેક્તરટેજ મક્તહના’ને માન્ય કરવાનો અને ઉજવવાનો
ગવુ છે . કે નેડા અને ક્તવશ્વમાાં આક્તિકન વાંશના લોકોની ઘણી
ક્તસક્તદ્ધઓ અને યોગદાનની ઉજવણી કરવાનો આ િસાંગ હોય છે .
2020-2021 માટે પસાંદ કરેલી થીમ છે કય જીર્ાગયમલ્ા:
આત્મમનર્ાુરણ.
વધુ જાણો. Learn more.

શુાં તમે જાણો છો કે ક્તવદ્યાથીઓ ઘરેથી ભણતી વખતે TDSB
દ્વારા પૂરા પાડવામાાં આવેલ ઇબુક્સ, એન્સાઇક્લોપીક્તડયા,
ક્તવક્તડઓ અને અન્ય માક્તહતીને મેળવી શકે છે ?

TDSB ઉજવે છે ર્ાઇનીઝ હે મરટે જ મમહનો
ટોરન્ટો ક્તડક્તસ્ટિ ક્ટ સ્કૂ લ બોડુ ને ફે બ્રુઆરી માસમાાં ‘ચાઇનીઝ
હેક્તરટેજ મક્તહના’ (CHM) ને માન્યતા આપવા બદલ ગવુ છે . આ
વર્ુ બળદનયં વર્ુ છે : વફાદાર, િામામણક, જવાબદાર, સખતિમરશ્રમી અને તામકુ ક. ચાંરનુાં નવુાં વર્ુ વસાંતના ઉત્સવ તરીકે
પણ ઓળખાય છે અને તે ચાંર કે લેન્ડરની િથમ ક્તતક્તથથી શરૂ
થાય છે અને 15 ક્તદવસ પછી ચાંર કે લેન્ડરની િથમ પૂનમ પર
સમાપ્ત થાય છે . વધુ જાણો. Learn more
મવમિષ્ટ મિક્ષણની અદ્યતન મામહતી
વર્ચયુઅ
ુ લ સેકન્ડરી સ્કૂ લ (VSS) માાં MID અથવા DD ISP
વગુમાાં સ્થાન મેળવવામાાં રસ ધરાવતા પક્તરવારોએ િથમ તેમની
હોમસ્કૂ લનો સાંપકુ કરવો જોઈએ. હોમસ્કૂ લના વહીવટના એક
સભ્ય વર્ચયુઅ
ુ લ માધ્યક્તમક શાળાના ક્તવશેર્ ક્તશક્ષણ ક્તવભાગના
એક આચાયુનો સાંપકુ કરશે. બધી ક્તવનાંતીઓને ધ્યાનમાાં લેવામાાં
આવશે પરાં તુ વગુના કદની મયાુદાઓ અને ગ્રેડ સ્તરના આધારે
તે મયાુક્તદત થઈ શકે છે .

TDSB વર્ચયુઅ
ુ લ લાઇબ્રેરીએ ક્તવદ્યાથીના ક્તશક્ષણને મદદ કરવા,
ક્તડક્તજટલ સાંસાધનોને કાળજીપૂવુક પસાંદ કયાુ છે , જે કોઈપણ
સમયે, કોઈપણ સ્થળે ઓનલાઇન િાપ્ત કરી શકાય છે .
વર્ચયુઅ
ુ લ લાઇબ્રેરીની રુપરેખા ક્તવદ્યાથીઓને આ શોધવામાાં
મદદ કરે એવી કરવામાાં આવી છે :
•

અભ્્ાસક્રમ સંબંમર્ત ઓનલાઇન સંસાર્નો / સાર્નો
મકન્ડરગાટુ ન થી 12 ધોરણ સુધીના ક્તવદ્યાથીઓને િોજેક્્સ, હોમવકુ માાં મદદરૂપ થવા અને ઇબુક્સ, આાંકડા
આધાક્તરત લેખો, િસાક્તરત થતાાં માધ્યમો અને ઓનલાઇન
સાધનોને ક્તવક્તવધ સ્વરુપમાાં વાાંચવા અને જોવા િોત્સાક્તહત
કરવા માટે (જુ ઓ Read, Watch, Learn અને Find)

•

સાંશોધન, ગક્તણતની િેક્તક્ટસ, રમતો, હોમવકુ ની મદદ માટે
મવર્્ોની મલંક (જુ ઓ Find)

•

ઇન્વા્રી અથવા મરસર્ુ િોજેક્ટની શરૂઆત કરવાનાાં
સાંસાધનો (જુ ઓ Inquiry અને Find)

•

વાાંચનનાાં સૂચનો અને મવદ્યાથીઓ દ્વારા િયસ્તક
સમીક્ષાઓ (જુ ઓ Read અને Just Read It)

હોમ સ્કૂ લોએ હાજરીના િશ્નો, PSSPની આવશ્યકતા અને ILPS
અને IEPSના ક્તવકાસને ધ્યાનમાાં લેવા તેમના ક્તવદ્યાથીઓ માટે
VSSમાાં IST / SST બેઠકો ચાલુ રાખવી જોઈએ.

વર્ચયુઅ
ુ લ લાઇબ્રેરી www.tdsb.on.ca/library પર અથવા
તમારી શાળાના વેબપેજ અથવા તમારા ક્તવદ્યાથીના બ્રાઇટસ્પેસ
વગુખાંડ દ્વારા શોધો.

આગામી 1 માચુ, 2021 ના રોજ સાાંજ ે 7 વાગ્યે ક્તવક્તશષ્ટ ક્તશક્ષણ
સલાહકાર સક્તમક્તતની બેઠકમાાં જોડાઓ. Learn more.

ઘરે ક્તવદ્યાથીઓ સાથે વર્ચયુઅ
ુ લ લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કે વી રીતે
કરવો તે ક્તવશે વધુ માક્તહતી માટે , ડાબી બાજુ ના ટૂ લબાર પરનુાં
Parent બટન શોધો.
ઘરેથી વર્ચયુઅ
ુ લ લાઇબ્રેરીનાાં ઘણાાં પૈકીનાાં સાંસાધનો મેળવવા
માટે કૃ પા કરીને તમારા બાળકના ક્તશક્ષકને વર્ચયુુઅલ લાઇબ્રેરી
પાસવડુ માક્તહતી પેજ માટે પૂછો.
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વર્ચ્યુઅલ કો-ઓિ િોગ્રામ

VSS બ્લૅક સ્ટય ડન્ટ એલા્ન્સ (BSA)

આ ક્વ ડમાાં અમારી પાસે 300 થી વધુ ક્તવદ્યાથીઓ 2-ક્રે ક્તડટ
કો-ઓપ િોગ્રામમાાં ક્તવક્તવધ િકારની રુક્તચઓ અને સ્થાન
િાક્તપ્તની ક્તવનાંતીઓ સાથે ભાગ લે છે . ક્તશક્ષકો ક્તવદ્યાથીઓને
વર્ચયુઅ
ુ લ રીતે યોગ્ય સ્થાને ગોઠવવામાાં સફળ રહ્ા છે , અને તે
પૈકીનાાં થોડાાંક નામ જોઇએ તો, દાં ત ક્તચક્તકત્સકો, ક્તડક્તજટલ
માકે ટસુ, િાથક્તમક વગુના ક્તશક્ષકો, ઇન્ટીક્તરયર ક્તડઝાઇનર,
સોફ્ટવેર ટે સ્ટર, ઇવેન્ટ પ્લાનસુ, આક્તકુ ટેક્્સ અને લોાંગ ટમુ કે ર
હોમ્સ સાથે કામ કરી રહ્ા છે .

VSS બ્લેક સ્ટુ ડન્ટ એલાયન્સની શરૂઆત 2020ના પાનખરમાાં
VSS ક્તવદ્યાથીઓ દ્વારા કરવામાાં આવી હતી જેમણે ક્તશક્ષકો

ક્તવદ્યાથીઓ તેમની તકનીકી અને સાંશોધન કુ શળતામાાં સુધારો
કરતે કરતે, વર્ચયુઅ
ુ લ વાતાવરણમાાં કાયુકારી ક્તવશ્વ ક્તવશે શીખી
રહ્ા છે . તેઓ તેમના રસના ક્ષેત્રમાાં મૂલ્યવાન વ્યાવસાક્તયક
સાંપકો પણ બનાવી રહ્ા છે અને દરરોજ તેમના પોતાના ક્તવશે
વધુ જાણી રહ્ા છે !

BSA (VSS ક્તવદ્યાથીઓ, ક્તશક્ષકો અને સાંચાલકો સક્તહતના)
શીખનારાઓની એક જીવાંત સાંસ્થામાાં ક્તવકસ્યુાં છે . અમારા BSA
ક્તવદ્યાથીઓમાાંના એક, Tiyana Alvarado-Rennie એ TDSB

કમ્પ્્યટર સા્ન્સ અિડેટ
કમ્પ્યુટર ક્તવજ્ઞાન ક્તવભાગે ક્વાડમેસ્ટર 3 ની શરૂઆત 20 થી
વધુ વગો સાથે કરી હતી અને ઘણા ક્તવદ્યાથીઓ અને ક્તશક્ષકો
ક્તવશ્વ-ક્તવખ્યાત વ ટરલૂ કે નક્તે ડયન કમ્પ્યુક્તટાં ગ સ્પધાુની તૈયારી કરી
રહ્ા છે, જે ક્તવદ્યાથીઓને સમસ્યા-ક્તનરાકરણ અને એલ્ગોક્તરધમ
ક્તડઝાઇન કુ શળતાની ધાર કાઢવાની તક આપે છે જે તેમની
કારક્તકદી અને જીવનમાાં ઉપયોગી થશે..
અમને ગવુ છે કે 17 ફે બ્રુઆરીએ, 100 થી થોડાક જ ઓછા
ક્તવદ્યાથીઓએ સ્પધાુમાાં ભાગ લીધો હતો અને તેની તૈયારી ઘણા
કમ્પ્યુટર સાયન્સ વગોમાાં અને કમ્પ્યુટર ક્લબમાાં એકીકૃ ત
કરવામાાં આવી હતી. સ્પધાુ ઉપરાાંત, ક્તવદ્યાથીઓ જાવા,
પાયથોન અને જાવાક્તસ્ક્રપ્ટ જેવી કે ટલીક વાસ્તક્તવક દુ ક્તનયાની
િોગ્રાક્તમાંગ ભાર્ાઓ જેવી સમસ્યાઓ કે વી રીતે હલ કરવી તેમજ
કે ટલીક ગેમ ક્તડઝાઇન અને ઍપ ક્તવકસાવવાનુાં શીખી રહ્ા છે .
અમે શાળા-વર્ુના બીજા ભાગમાાં ક્તવદ્યાથીઓને વાસ્તક્તવક
સમસ્યાઓનાાં નવીન સમાધાનો શોધવામાાં મદદ કરવાનુાં ચાલુ
રાખવા આતુર છીએ!

સાથે જોડાણ કયુું હતુાં કારણ કે તેઓ બ્લેક ક્તહસ્ટિ ી મક્તહનાની
સભા ઇર્ચછતા હતા. ક્તવદ્યાથીઓના અવાજ અને ક્તહમાયતની
સહાયથી BSAની રચના કરી શકાઇ છે , જેમાાં ક્તશક્ષક
સલાહકારોએ ક્તવદ્યાથીઓ સાથે ગૂગલના વગુખાંડનો ઉપયોગ
કરીને BSA કમ્યુક્તનક્તટ બનાવવા માટે કાયુ કયુું છે , જેમાાં હાલમાાં
100થી વધુ ક્તવદ્યાથી સભ્યો છે.

-વ્યાપક ઝૂ મ મીક્તટાં ગ અને િસ્તુક્તત દરક્તમયાન પોતાના અનુભવો
સક્તહયારા કયાુ: આક્તિકન હેક્તરટે જ મક્તહનો BSA ફોરમ: વર્ચયુઅ
ુ લ
બ્લેક સ્ટુ ડન્ટ એલાયન્સ કે વી રીતે શરૂ કરવુાં. VSS BSA એક
વેબસાઇટ પણ શરૂ કરી છે જે ક્તવદ્યાથીઓને માક્તહતી,
ક્તવદ્યાથીઓએ તૈયાર કરેલ ક્તવક્તડઓ, ઇવેન્્સ અને પોડકાસ્ટ
સક્તહયારા કરવા માટે િોત્સાક્તહત કરે છે :

https://sites.google.com/tdsb.on.ca/vss-blackstudent-alliance/home.
Tiyana એ અહીાં એક સ્ટુ ડન્ટ ફોરમ પણ બનાવ્યુાં છે:
https://sites.google.com/student.tdsb.on.ca/virtua
lschoolblackhistorymonth/home.
BSA ક્તવદ્યાથીઓ ઇવેન્્સ ટીમ, એનાઉન્સમેન્ટ ટીમ અને
એસેમ્ બલી ટીમ જેવી સક્તમક્તતઓ પર VSS વાતાવરણમાાં
નેતૃત્ વની કુ શળતા િાપ્ત કરી ચૂક્યા છે . શાળા-વર્ુ દરક્તમયાન
BSAના િયત્નોમાાં ચાલુ બેઠકો અને ચચાુઓ, મહેમાન
વિાઓ, િસ્તુક્તતઓ અને અન્ય પહેલનો સમાવેશ થાય છે જે
બ્લેક ક્તવરોધી જાક્તતવાદને પડકાર આપે છે અને ક્તનષ્પક્ષતા,
સમાવેશતા અને બ્લેક ક્તનપુણતા અને ક્તવદ્યાથીઓની સફળતા,
ક્તવદ્યાથી અવાજ અને ક્તહમાયત માટે TDSBની િક્તતબદ્ધતાને
આગળ વધારવામાાં મદદ કરે છે . BSA બ્લેક ઓળખના અનેક
આાંતરછેદને સમથુન અને શોધ કરવાનુાં ચાલુ રાખશે.
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BSA એ ઓછા રજૂ થતા અવાજોનુાં પણ સાથી છે. તાજેતરમાાં જ
અમે લાંચ ટાઇમ ઇવેન્ટમાાં VSS GSA સાથે ભાગીદારી કરી હતી,
“Black Queer and Trans History” અાંગે LeRoi
Newbold અને Twsyed Miyake-Mugler સાથે હતા, જેમાાં
બ્લેક ક્વીયર અને ટિ ાન્સ ઇક્તતહાસ, સાંસ્કૃ ક્તત અને નૃત્ય વર્ચચેના
જોડાણોની ચચાુ કરવામાાં આવી હતી.

VSS BSA બ્લેક ક્તવદ્યાથીઓને સશિ બનાવવા માટે અને
વચુુઅલ સ્કૂ લના વાતાવરણમાાં બ્લેક ક્તવદ્યાથીઓ વર્ચચે ક્તવદ્યાથી
નેતૃત્ વ, અવાજ અને ક્તહમાયત તૈયાર કરવા માટે સુરક્તક્ષત એવી
વધુ સમાક્તવષ્ટ જગ્યાઓ બનાવવાનુાં કાયુ કરવાનુાં ચાલુ રાખશે.

VSS મલંગ અને લૈંમગકતા જોડાણ
વર્ચયુઅ
ુ લ સેકન્ડરી સ્કૂ લ જેન્ડર અને સેક્સ્યુઆક્તલટી એલાયન્સ
(VSS GSA)એ ક્તવદ્યાથીઓને તકો આપવાનુાં ચાલુ રાખ્યુાં છે.
અમે ‘ક્તવન્ટર વ મુ-અપ’ મેળાવડા સાથે 2020 નો અાંત કયો અને
2021ની શરૂઆત ‘વૅલકમ બૅક’ બેઠકથી કરી. ત્યારબાદ અમે
‘પ્લાન્ડ પેરટ
ેં હુ ડ ટોરન્ટો ’ના અક્તતક્તથ સાથે ‘જાતીય ક્તશક્ષણ િશ્નો
અને જવાબો’ એ સત્ર પણ યોજ્યુાં છે .

GSAમાાં અમારી પાસે 11 સક્તક્રય જૂ થો છે જે અસાધારણ કાયુ
કરી રહ્ાાં છે અને સાપ્તાક્તહક મળવાનુાં ચાલુ રાખે છે . આ્સુ ગ્રૂપ
ક્લબ માટે પોસ્ટર, લોગો અને ટી-શટુ સક્તહત અનેક િોજેક્્સ
પર કામ કરી રહ્ુાં છે . ક્તવકલાાંગતા ક્તવદ્યાથી જૂ થમાાં, ક્તવદ્યાથીઓ
સક્ષમતાવાદને ખોલવા માટે સહાયક વાતાવરણ શોધે છે .
ક્તવશ્વાસ / ધમુ જૂ થ ધમુ ક્તવશે ચચાુ કરવા સલામત અને સાંભાળ
રાખનારી જગ્યાઓની આવશ્યકતા અને ક્તવક્તવધ ક્તલાંગ અને
લૈંક્તગકતાની ઓળખ સાથે તેમના ધાક્તમુક વ્યવહારના
આાંતરછેદની શોધ કરી રહ્ા છે .
ફે મ ગ્રુપ એ તમામ મક્તહલા ક્તવદ્યાથીઓ માટે તેમની રુક્તચઓ અને
અનુભવો સક્તહયારા કરવા માટે નુાં એક જૂ થ છે . િશ્ન કરનારુાં જૂ થ
‘ક્વેશ્ચક્તનાંગ ગ્રુપ’ એક એવી જગ્યા છે જ્યાાં ક્તવદ્યાથીઓએ પોતાને
લેબલ આપવુાં પડતુાં નથી. કલર ગ્રુપની ક્તવદ્યાથીક્તનઓમાાં,
ક્તવદ્યાથીક્તનઓ સાપ્તાક્તહક ચચાુના ક્તવર્યો પસાંદ કરે છે અને
સમુદાય બનાવવામાાં અને સાંસાધનો સક્તહયારાાં કરવામાાં સક્ષમ
હોય છે . ટિ ાન્સ /નોન-બાઈનરી / જેન્ડરક્વીર ગ્રુપ વચુઅ
ુ લ
સ્કૂ લમાાં તેઓ જે ફે રફારો જોવા માાંગે છે તેના પર ચચાુ કરે છે .

‘વૅલનેસ ગ્રૂપ’ ક્તવદ્યાથીઓને વચુુઅલ સ્કૂ લ, COVID-19 અને
માનક્તસક તણાવ અને ટિ ાન્સફોક્તબયાના તણાવમાાં પાર પડવા
માટે ની કુ શળતા ક્તનમાુણ કરવામાાં મદદ કરે છે . ‘ગેક્તમાંગ ગ્રુપ’
‘ઑલ્ટરનેટ ક્તરયાક્તલટી ગેમ’ (ARG) પર કામ કરી રહ્ુાં છે , જેમાાં
સાંગીતનાાં ઘટકો સામેલ છે . છેવટે , ‘ઍક્તક્ટક્તવઝમ ગ્રુપ’ે બ્લેક
ક્તહસ્ટિ ી મક્તહના માટે ‘બ્લેક ક્વીયર અને ટિ ાન્સ ક્તહસ્ટિ ી પર ક્તવશેર્
અક્તતક્તથઓ LeRoi Newbold અને Twysted MiyakeMugler સાથે એક િસ્તુક્તત રજૂ કરી.

VSS GSA પાસે વર્ુના બાકીના ક્તહસ્સા માટે ‘ક્તદ્વ-આત્મા હોવુાં
એ શુાં છે ’ પર વકુ શોપ અને જૂ નમાાં વચુઅ
ુ લ િાઇડ વીક સક્તહતની
મોટી યોજનાઓ છે ! વધુ જાણો અહીાં અમારી વેબસાઇટ પર
અથવા સોક્તશયલ મીક્તડયા પર અમને અનુસરો

https://sites.google.com/tdsb.on.ca/vssgsa,
@VSS_GSA (ટ્વીટર) અને @vss.gsa (ઇન્સ્ટાગ્રામ).
ટોરન્ટો કમ્પ્યમનમટ હાઉમસંગ: ‘ઇન્વેમસ્ટં ગ ઇન અવર
ડાઇવમસુટી સ્કોલરિીિ િોગ્રામ’
શુાં તમે આ વર્ે ગ્રેજ્યુએટ થઈ રહ્ા છો? પોસ્ટસેકન્ડરી સ્કૂ લ
માટે પૈસાની જરૂર છે ? ટ્યુશન, પુસ્તકો, ખાદ્યપદાથો અને
પક્તરવહનના ખચુની વર્ચચે, ઘણા ક્તવદ્યાથીઓને ‘પોસ્ટસેકન્ડરી
સ્કૂ લ’નો ખચુ પૂરો કરવા માટે પૈસા શોધવાનુાં મુશ્કે લ થઈ શકે છે .
‘ઇન્વેક્તસ્ટાં ગ ઇન અવર ડાયવક્તસુટી’ (IIOD) સ્કોલરશીપ માટે
આજે જ અરજી કરો અને તમે ફુલ ટાઇમ પોસ્ટ સેકન્ડરી ક્તશક્ષણ
અથવા તાલીમ માટે ટ્યુશન ફી અને સ્કૂ લ-સાંબક્તાં ધત ખચુ માટે
$4,000 સુધી જીતી શકો છો.
વધુ માક્તહતી માટે , કૃ પા કરીને મુલાકાત લો:

https://www.torontohousing.ca/iiods.

