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COVID સંવત્સરી દરમમ્ાન માનમસક
સ્વાસ્્્ અને સયખાકારીને મદદ કરવી

TDSB Virtual Secondary
School
Family
Newsletter
11મી માચુ
ના અઠવાસડ્ે
વૈસિક

TDSB વર્ચ્યુઅલ માધ્્મમક શાળા
પારિવારિક સમાચાિપત્ર
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 .
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updates, please visit
થોડા સમ્નો આનંદ માણશે,
www.tdsb.on.ca/virtualschool
સ્મૃમિપત્ર: માર્ુ બ્રેકની િારીખોમાં
કારણ કે દરેક જણ માટે આ એક
and
follow along on Twitter
વ્્સ્ત અને પડકારજનક વર્ુ રહ્યં છે. ફે રફાર
@tdsbvs.
વધય માસિતી અને અદ્યતન સવગતો
સશક્ષણ મંત્રાલ્ે માચુ બ્રેકમાં સવલંબ ક્ો
માટે કૃ પા કરીને
છે . એ બ્રેક િવે એસપ્રલની 12 થી 16,
www.tdsb.on.ca/virtualschool
2021 છે .
ની મયલાકાત કરો અને ટવીટર પર
@tdsbvs ને અનયસરો.

ક્વાડ 3 રવદ્યાર્થી રસરિનો સંદેશો
ક્વાડ 3 માટે મીડટમમ રિપોટમ કાડમ નથી,
પણ માર્મ 22થી 26ના સપ્તાહમાાં
રિક્ષકોએ રિદ્યાથીઓ અને માતારપતાને
િતમમાન ગુણની જાણ કિી છે .
માતારપતા/િાલી – રિક્ષકની
ઔપર્ારિક પરિષદ નહીાં યોજાય. તેમ
છતાાં, માતારપતા / િાલીઓને
29 માર્મથી 1 એરિલ િચ્ર્ે રિદ્યાથીઓની
િગરતની ર્ર્ામ કિિા માટે પિસ્પિ
અનુકૂળ સમય ગોઠિિા આમાંત્રણ છે .
કૃ પા કિીને સમય ગોઠિિા માટે ઇમેઇલ
દ્વાિા તમાિા બાળકના રિક્ષક (કો) નો
સાંપકમ કિિો.
મિર ેક્ટરનો વામષુક અહે વાલ
રડિેક્ટિનો િારષમક અહેિાલ 2020 ગત
િષે સમગ્ર TDSB માાં થયેલા મહત્િપૂણમ
કાયમ અને ‘મરટટ યિ સ્ટર ે ટેરિક પ્લાન’ –
બહુ રિધ િષમ વ્યુહાત્મક આયોિન - ની
થયેલી િગરત પિ િકાિ પાડે છે .
રિપોટમ ઓનલાઇન િાાંર્ો Read the
report online
ટોિન્ટો પરલિક હે લ્ર્થ (TPH)
િસીની અદ્યતન મારહતી
ટોિન્ટો િહેિમાાં િસીકિણનુાં આયોિન
જ્યારે આગળ િધતુાં જાય છે ત્્ારે, િધુ
જાણકાિી માટે કૃ પા કિીને
TPH િેબસાઇટની મુલાકાત લો visit

the TPH website
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નવી આઉટડોિ િરનિંગ વેબસાઇટ
સલામત િીતે બહાિ નીકળિુાં હિે પહેલા કિતા િધાિે મહત્િનુાં
છે . રિદ્યાથીઓને, પરિિાિો અને સ્ટાફને સલામત અને િૈક્ષરણક
િીતે બહાિથી િધુને િધુ મદદ કિિામાાં સહાય માટે , TDSBએ
નિી આઉટડોિ લરનિંગ િેબસાઇટ િરૂ કિી છે .
નિી િેબસાઇટ આિે િ િુ ઓ! Explore the new site today!

ઓન્ટારિઓ સેકન્ડિી સ્ટુ ડન્ટ રિટિસી ટે સ્ટ(OSSLT)
અદ્યતન મારહતી

આ િષમની થીમ છે :
1821-2021
સ્વતંત્રતા અને એકતા – Ελευθερíα και Ενóτητα
આપણા ભૂતકાળમાંર્થી શીખીએ… ભારવને ઘડીએ

માગિદશિક ટીમ તિફર્થી સમાચાિ
પોસ્ટ-સેકન્ડિી સ્મૃરતપત્રો
•

આ િષે, EQAO ઓન્ટારિઓ સેકન્ડિી સ્ટુ ડન્ટ રલટિસી ટે સ્ટ
(OSSLT)ના એક નિા ઓનલાઇન ટે સ્ટની િાસ્તરિક ર્કાસણી
કિે છે . આ િાસ્તરિક ર્કાસણીમાાં ભાગ લેિાનુાં ફિરિયાત નથી
અને TDSB એ તેમાાં ભાગ નહીાં લેિાનુાં નક્કી કયુિં છે . િધુ
જાણકાિી અહીાં મેળિો. Learn more here

Virtual Secondary School OCAS/OUAC Account
Issues Google Form. નો ઉપયોગ કિીને VSS ગાઇડેન્સ

TDSB વાતચીત શ્રેણી
પરિિાિોને એિા રિષયો પિની આકષમક અને મારહતીિદ
િાતર્ીતોની શ્રેણીમાાં િોડાિા આમાંત્રણ આપીએ છીએ િેના
રિિે અમને ખબિ છે કે તમે િધુ જાણિા માાંગતા હોિ છો.
અગ્રણી રનષ્ણાતો પાસેથી સાાંભળો અને ઓનલાઇન િશ્નો અને
િિાબનાાં સત્રોમાાં ભાગ લો. હિે આિી િહેલાાં સત્રોની તાિીખો
અને રિગતો Dates and details about upcoming sessions
માનવ અરિકાિો - વારષિક અહે વાિ
TDSB એ તાિેતિમાાં પોતાનો સિમિથમ માનિ અરધકાિો િારષમક
અહેિાલ બહાિ પાડ્યો. તે અહેિાલ િાાંર્િા, કોઇ બનાિ
નોાંધાિિા, નીરતઓ તથા િરિયાઓ જાણિા અને કોઇ
િશ્ન-િિાબ િાાંર્િા, હ્યુમન િાઇટ્સ િેબસાઇટની મુલાકાત કિો
TDSB ઉજવે છે ગ્રીક હે મરટે જ મમહનો
ટોિન્ટો રડરસ્ટર ક્ટ સ્કૂ લ બોડમ માં માર્મ એ ગ્રીક હેરિટે િ મરહનો છે .
આ કે નેડામાાં ગ્રીક કે નરે ડયનોની રસરિઓ અને યોગદાનોને
ઓળખિાની અને તેને ઉિિિાની એક તક અને ગ્રીક સાંસ્કૃ રતની
નોાંધ લેિાનો અને ગ્રીક સાંસ્કૃ રતને માણિાનો િસાંગ હોય છે . િધુ
જાણો

િે રિદ્યાથીઓએ ઓન્ટારિઓની કોલેિો અને
યુરનિરસમટીઓને અિજી કિી છે તેમને OCAS અથિા
OUACની ફાઇલ પિની પોતાની િૈક્ષરણક મારહતીની
સમીક્ષા કિિા OCAS website અથિા OUAC website પિ
પોતાની ઓનલાઇન અિજીમાાં રનયરમત લોગઇન કિિા
સલાહ આપિામાાં આિે છે . િો ફે િફાિો િરૂિી હોય તો,

ટીમનો સાંપકમ કિિા સલાહ આપિામાાં આિે છે .
•

િો તમે ઓન્ટારિઓથી બહાિની કોલેિ અથિા
યુરનિરસમટીમાાં અિજી કિી હોય અને તમાિી અિજી માટે
મદદની િરૂિ હોય, તો કૃ પા કિીને તમાિા હોમ સ્કૂ લ
ગાઇડન્સ કાઉન્સેલિનો સાંપકમ કિો. ઓન્ટારિઓથી બહાિની
કોલેિ અથિા યુરનિરસમટી TDSB િચ્યુઅ
મ લ સ્કૂ લ માટે ના
Mident નાંબિની રિનાંતી કિતા હો તો તે 936990 છે .
ક્વાડ 3 ગ્રેડ 11 અને 12ના અભ્યાસક્રમો માટે
ફિ
ુ રડસ્્િોઝિની તાિીખ
•

VSSમાાં િિેિ મેળિેલા ગ્રેડ 11 અને 12ના
અભ્યાસિમોના રિદ્યાથીઓ માટે સ્મૃરતપત્ર છે કે ફુલ
રડસ્્લોઝિની તાિીખ મંગળવાિ એરિિ 6, 2021 છે .

•

િો ગ્રેડ 11 અથિા 12 ના અભ્યાસિમોમાાં િિેિ
મેળિનાિ કોઈ રિદ્યાથી તે છોડિા માાંગે અને તે પોતાની
સત્તાિાિ ટર ાાંરસ્િપ્ટ પિ એ અભ્યાસિમ િદરિમત કિિા
માાંગતા ન હોય, તો તેમણે 6 એરિલ, 2021, માંગળિાિ 3
િાગતા સુધીમાાં અભ્યાસિમ અર્ૂક પાછો ખેંર્િો (ડર ોપ
કિિો) િ િોઇિે. િો ગ્રેડ 11 અથિા 12ના
અભ્યાસિમનો કોઈ રિદ્યાથી ફુલ રડસ્્લોઝિની તાિીખ
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•

પછી કોસમમાાંથી પાછો ખેંર્ાિે, તો તેમની સત્તાિાિ
ટર ાાંરસ્િપ્ટ પિ, એ કોસમ પાછો ખેંર્ી લેિાની તાિીખે િે
કોઇ ગુણ હિે તે W (રિથડર ોઅલ) સરહત દે ખાિે.

ડો. કે નથ
ે ફાં ગનુાં એક ઓનલાઇન િેકોરડિં ગ અહીાં િુ ઓ:

કોઇ અભ્યાસિમમાાંથી પિત ખેંર્ાિા (ડર ોપ થિા)
રિદ્યાથીઓએ અર્ૂક પોતાના OSR (હોમ) સ્કૂ લ
ગાઇડન્સ કાઉન્સેલિના સાંપકમ માાં આિીને પિત
ખેંર્ાિાની રિનાંરત કિિાની િહેિે. િો રિદ્યાથી 18
િષમથી ઓછી િયના હોય તો તેમના પિત ખેંર્િા
માતારપતા/િાલીએ OSR (હોમ) સ્કૂ લ ગાઇડન્સ
કાઉન્સેલિનો સાંપકમ કિિાની આિશ્યકતા િહેિે.

VSSમાં કો-ઓપ: વાસ્તરવક દુ રનયા, ઓનિાઇન

VSS વહીવટકતાિઓ વર્ચયુઅ
િ િ વગોમાં જોડાય છે
િહીિટકતામઓ િે િીતે રૂબરૂ િગોમાાં િતા હતા એમ ઘણીિાિ
VSS િગોમાાં પહોાંર્ી િતા હોય છે . એક િહીિટકતામએ નીર્ેનો
અનુભિ િેિ કયો:
“મને માિા રિક્ષક સાથીઓના િગમખાંડોમાાં મુલાકાત લેિાની તક
મળી િતી. ર્ેટ સ્પેસમાાં ટે ક્સ્ટ કિિાથી લઈને હિાઈમાાં
જ્િાળામુખીની િિૃરત્ત, પારકસ્તાનમાાં ભૂકાંપ અને હિામાન
પરિિતમન પિ સાિી િીતે સાંિોરધત અને સાંગરઠત િૂ થ
િસ્તુરતઓ સુધીના અનુભિો છે .
મેં િર્ુઅ
મ લ િાતાિિણમાાં સામનો કિિાના પડકાિોની નોાંધ
લીધી, પિાં તુ િોયુાં કે રિક્ષકો તેને પહોાંર્ી િળિા તૈયાિ છે અને
રિદ્યાથીઓને સહિ િીતે િીખિાના અનુભિો િદાન કિિા માટે
તકનીકી રનપુણતા િાપ્ત કિે છે .

માઇન્ડફે સ્ટ
ફે રમલી સ્ટડીઝ રડપાટમ મેન્ટે માધ્યરમક અને માધ્યરમક પછીના
રિદ્યાથીઓના માનરસક આિોગ્યને મદદ કિિા યુરનિરસમટી
ઓફ ટોિન્ટોના મનોરર્રકત્સા રિભાગ દ્વાિા આયોરિત િારષમક
ઉત્સિ માઇન્ડફે સ્ટ (માર્મ 8 થી 12)ને િોત્સારહત કયો.
આ િષે કાયમિાળાઓ, મહામાિી દિરમયાન માનરસક આિોગ્યને
સાર્િિાના સાંઘષમના રિષયો પિ ધ્યાન કે રન્િત કિી, સાંપૂણપ
મ ણે
ઓનલાઇન ર્ાલી.

Cultivating Resilience and Joy during the
pandemic.

રિદ્યાથીઓ VSSમાાં કો-ઓપ રિક્ષણના ઘણા બધા ક્ષેત્રમાાં
રનયુરિની મઝા લઇ િહ્યા છે . તેઓ તેમની સાંદેિાવ્યિહાિ
કુ િળતાને સુધાિી િહ્યા છે અને પોતાના િેઝ્યુમે તૈયાિ કિિા
દિરમયાન આત્મરિશ્વાસ અને સાંબાંધો બનાિિાની ક્ષમતા
રિકસાિિાનુાં ર્ાલુ િાખે છે . િે આકષમક કાિરકદીની િોધ
કિિામાાં આિી િહી છે તે પૈકીની કે ટલીકમાાં આનો સમાિેિ
થાય છે : રિક્ષક સહાયક, આિોગ્ય ક્ષેત્રમાાં કાિકુ ની સહાયક,
પત્રકાિત્િ, નાણાાંકીય રિશ્લેષણ, રબનનફાકાિક કામ, ઇરન્ટરિયિ
રડઝાઇન, પયામિિણ રિજ્ઞાન, પરિિહન, કાયદાનુાં અમલીકિણ,
તથા બાાંધકામ અને રડઝાઇનની તપાસ. રિક્ષકો સતત અહેિાલ
આપે છે કે રિદ્યાથીઓના સુપિિાઇઝિ રિદ્યાથીઓ િે સમપમણ
અને િરતબિતા દિામિે છે તેનાથી િભારિત થાય છે .
િાબ્બાિ!
કો-ઓપ રિદ્યાથીઓને િચ્યુઅ
મ લ િીતે રનયુિ કિાિિામાાં
અત્યાંત પડકાિિનક િગ્યાઓ પૈકીની એક, રૂબરૂમાાં કિિાનાાં
તકરનકી કામોની િગ્યા હોય છે ,, પિાં તુ થોડી સૃિનરિલતા સાથે
એક કો-ઓપ રિક્ષકે પરિિહન ક્ષેત્રમાાં િસ ધિાિતા
રિદ્યાથીઓની િરૂરિયાતોને પૂિી કિિા એક ઓટો રિક્ષક સાથે
મળીને “કો-ઓપ પરિિહન અનુભિ” રિકસાવ્યો.
બીજા ક્વાડમાાં પરિિહન અનુભિ સાપ્તારહક મહેમાન િિાઓ
બોલાિિા સુધી રિસ્તયો છે િેમાાં સમારિષ્ટ છે ઓન્ટારિઓ યુથ
એિેરન્ટસિીપ િોગ્રામ, TDSB ઓટો િોગ્રામ્સ, સેન્ટે રનઅલ
કોલેિ િોગ્રામ્સ અને રસરટ ઓફ ટોિન્ટો રલલટ સરિમરસસ. આ
કાયમિમમાાં રિદ્યાથીઓ રિરિધ પૃષ્ઠભૂરમમાાંથી આિતા હોય છે
અને એ તમામ તેમને િે રિભાગો અને રિષયો અાંગે િધુ ભણિુાં
હોય તેની પસાંદગી કિતા હોઇ વ્યસ્ત િહે છે .
એક એિા િષમ દિરમયાન જ્યાિે બધુાં બદલાઇ ગયુાં છે , ત્યાિે
રિદ્યાથીઓ અને રિક્ષકોએ ઓનલાઇન રિશ્વમાાં સહકાિી
રિક્ષણને સુલભ અને ઉત્તેિક બનાિિા માટે અનુકૂળ, િુિ, પુનઃ
કટપનાિીલ નિી વ્યૂહિર્નાઓ રિકસાિી અને આ કો-ઓપ
સાથે સાંકળાયેલા રિદ્યાથીઓ માટે ભરિષ્યમાાં ર્ાલુ િહેિે!

માર્ચ 2021

DD રડપાટિ મેન્ટ ઉજવે છે “માચિ ફે ક”

રવરશષ્ટ રશક્ષણ રવભાગ ભારવ આયોજન

રુબરૂ િાળામાાં સૌ િથમ િખત માર્મ બ્રેક િે “માર્મ ફે ક” તિીકે

VSSનો રિરિષ્ટ રિક્ષણ રિભાગ અનન્ય રિક્ષણની
િરૂરિયાતોિાળા રિદ્યાથીઓને ટે કો આપિા ઉત્સાહપૂણમ છે
અને રિદ્યાથીઓ પાસે કોરડાં ગ, પોડકારસ્ટાં ગ, રિઝ્યુઅલ આટ્સમ,
નૃત્ય અને સાંગીતનો િેમાાં સમાિેિ થાય છે એિી રિરિધ
િરતભાઓ છે .

ઓળખાય છે તેમાાં પાયજામા રદિસ, િસી રદિસ, સેન્ટ પેડ્ડીનો
રદિસ, રિરર્ત્ર ટોપી રદિસ તથા બીર્ રદિસ અને િુિિાિે
ડાન્સ પાટીનો સમાિેિ થતો હતો. રિભાગ દ્વાિા ત્રણ સિાિનાાં
િુભેચ્છા ગ્રુપમાાં ડાન્સની હરિફાઇ િાખી હતી અને રિદ્યાથીઓ
ખૂબ િ વ્યસ્ત િહ્યા અને ખૂબ મજા કિી હતી!

હોરસ્પટારિટી જાય છે ડક કુ રકં ગ સ્કૂ િમાં
અમાિા VSS િાાંધણ કાયમિમના ભાગ રૂપે, રિક્ષક માઇકલ
િટીએ તેના િગમ માટે સાંબરાં ધત િર્ુમઅલ ફીટડ રટર પ્સ ગોઠિી છે .
19 માર્ે, હોરસ્પટારલટીના રિદ્યાથીઓએ સ્ટોરિલમાાં રકાં ગ કોલ
ડક્સના રિસ કન્ઝે લમેન સાથે ડક કૂ રકાં ગના િચ્યુમઅલ િદિમનમાાં
ભાગ લીધો. ઉત્સાહી િસ્તુરતનુાં કે રન્િય સ્થારનક, નૈરતક અને
ટકાઉ ઉછેિ હતો. િસોડાના સેરટાં ગમાાં સફળ થિુાં હાં મેિાાં મુશ્કે લ
હોય તેિા અભ્યાસિમની સૈિાાંરતક અપેક્ષાઓ િાપ્ત કિિા માટે
હોરસ્પટારલટીનુાં ઓનલાઇન બાંધાિણ એ એક ઉત્તમ િાતાિિણ
છે .
આ માગમદરિમત, િર્ુમઅલ યાત્રાઓ દ્વાિા, રિદ્યાથીઓ સ્ફુરતમલી
અને સાંિાદાત્મક િિૃરત્તઓમાાં િોકાયેલા િહે છે . રિદ્યાથીઓ
િચ્યુઅ
મ લ િાતાિિણમાાં, િેફના ડેમો રકર્નથી માાંડીને જ્યાાં તેઓ
ઓનલાઇન િસોઈ ઉદ્યોગના ભાગીદાિો સાથે િાતર્ીત કિિા
સુધીના, િાસ્તરિક જીિનના અનુભિો મેળિે છે .

જમવાની વાિ કરીએ િો...
રિદ્યાથીઓ ઘિે હોઈ િકે છે , પિાં તુ તેઓ હજી પણ આહાિની
િયોગિાળાઓનો અનુભિ કિે છે ! આમ તો તેઓ કે ટલાાંક િુ દાાં
િુ દાાં સ્િરૂપો લે છે અને સલામતી હાં મિ
ે ાાં અગ્રિમે હોય છે , તેમ
છતાાં, ફે રમલી સ્ટડીઝ ફૂડ્સ િોગ્રામ્સ (HFN, HFC and HFA) ના
રિદ્યાથીઓ હજી પણ તેમના િસોઈ િોનો ભાગ બનિે. રિગન
નાસ્તા, પીત્ઝા, એમ આાંતિિાષ્ટર ીય ખાદ્યપદાથોનો િયાસ
િષમભિ કિિામાાં આવ્યો છે . તાંદુિસ્ત, ઘિનો ખોિાક તૈયાિ કિિા

અને પૌરષ્ટક આહાિને િોત્સારહત કિિાના અમાિા ભવ્ય
લક્ષ્ય સાથે રિદ્યાથીઓ િે તૈયાિ કિે છે તેમાાં ઘણુાં લર્ીલાપણુાં
હોય છે !

રડપાટમ મન્ે ટના હાલ ધ્યાન કે રન્િત કિિાનાાં ક્ષેત્રોમાાં રિદ્યાથીની
સુખાકાિી, રનષ્પક્ષતા, સ્િ-રહમાયત અને પરિિતમન છે અને
તેઓ ગ્રેડ 11 અને 12 ના રિદ્યાથીઓ માટે માધ્યરમક પછીના
માગો રિિેનાાં સત્રો પૂિા પાડિા પણ િોધી િહ્યા છે . િેિીડન
કોલેિ અને યોકમ યુરનિરસમટીના િરતરનરધઓ લરનિંગ
રડસેરબરલટીઝ, ઓરટઝમ સ્પેક્ટર મ અને / અથિા િાિીરિક
અપાંગતાિાળા રિદ્યાથીઓ માટે માધ્યરમક પછીની સાંસ્થાઓમાાં
સમથમન અને િહેિાની સુરિધા રિિે િાત કિિે.
રિરિષ્ટ રિક્ષણના રિક્ષકો રિદ્યાથીઓની સફળતાને ટે કો
આપિા િરતબિ છે ! રિક્ષણની વ્યૂહિર્નાના િગો
રિદ્યાથીઓને તેમનુાં ભણતિ બતાિિા માટે ની રનિાં તિ,
િર્નાત્મક િીતો િદાન કિે છે . એ ધ્યાનમાાં િાખીને કે આપણા
મોટાભાગના રિદ્યાથીઓ સપ્ટે મ્ બિમાાં રૂબરૂ િાળામાાં
પરિિરતમત થિે, અમે ઇિાદાપૂિમક રિદ્યાથીઓનુાં આત્મ-સન્માન
અને સ્િ-રહમાયતની કુ િળતાઓનુાં રનમામણ કિીએ છીએ. જ્ઞાન
એ િરિ છે !
અમે VSS માાં તેમના રિક્ષણના ભાગીદાિો તિીકે તેમનુાં પોતાનુાં
શ્રેષ્ઠ કાયમ કિિા માટે ભણનાિાઓને િોત્સારહત કિિાનુાં ર્ાલુ
િાખીએ છીએ.

VSS ચચાિ અને જાહેિ િવચન ્િબ
ઓક્ટોબિ 2020થી, લોકડાઉનના આ સમયમાાં
રિદ્યાથીઓને વ્યસ્ત િાખિા અને રિદ્યાથીઓને અિાિ
આપિામાાં મદદ કિિા માટે એક સ્િપ્ન િન્મ્યુાં હતુાં. ધ્યેય
હતુાં ર્ર્ામ અને જાહેિ િિર્ન ્લબ અને રિક્ષકો દ્વાિા VSS
ઘોષણાઓ તથા મૌરખક જાહેિાત દ્વાિા, ્લબની િરૂઆત
180 રિદ્યાથીઓ સાથે કિિામાાં આિી હતી! ઘણા સમરપમત
રિક્ષકો પણ આગળ આવ્યા અને િભાિિાળી 300
રિદ્યાથીઓ સાથે ્લબ સવકસી છે !
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આ ્લબ સ્િ-અરભવ્યરિની ઘણી િૈલીઓ િદાન કિે છે .
્લબમાાં અમાિી િથમ ભેટ રબ્રટીિ પાલામમેન્ટિી / કે નરે ડયન
પાલામમેન્ટિી રડબેટ અને મોડેલ યુનાઇટે ડ નેિન્સ રડબેટ છે .
ઓક્ટોબિથી માાંડીને, અમે ત્રણ મોડેલ યુએન પરિષદો અને બે
રબ્રરટિ પાલામમેન્ટિી રડબેટ ટૂ નામમેન્ટ્સ ર્લાિી છે . અમાિા
TDSB VSS મોડેલ UNના રિદ્યાથીઓએ તાિેતિમાાં સ્કાિબોિો
U of T ની મોડેલ યુનાઇટે ડ નેિન્સ કોન્ફિન્સ (SMC) માાં ર્ાિ
(!) એિોડમ જીત્યા. ્લબના રબ્રરટિ પાલામમેન્ટિી ર્ર્ામ
કિનાિાઓએ પણ હેરલફે ક્સ િૉરિયસમ કપમાાં ભાગ લીધો હતો,
જ્યાાં અમે દસ ટીમો િસ્તુત કિી હતી! અમે U of T અને ક્વીન્સ
યુરનિરસમટી રડબેટ યુરનયનના રિક્ષક સલાહકાિો અને બહાિના
ગુરુિનોની અમાિી ટીમ સાથે બહુ રિધ િકમ િોપ અને સેરમનાિો
પણ ર્લાિીએ છીએ. એ અનુભિથી રિદ્યાથીઓ માત્ર િબુિ િ
નહીાં, સમૃિ પણ થઇ િહ્યા છે !
્લબ દ્વાિા રિદ્યાથી નેતાઓના ઉમેદવારોની સાંપણ
ૂ મ યાદીની
ર્ૂાંટણી કિિામાાં આિી છે િેમણે અમાિી ્લબના બાંધાિણ અને
રનષ્પક્ષતા નીરતનો મુસદ્દો તૈયાિ કિિાનો િર્ાંડ કાયમબોિ લીધો
છે અને ્લબની જાહેિ િિર્ન િાખાને ત્રણ નિી િૈલીઓ
િદાન કિિાની િિાબદાિી આપી છે : ટોસ્ટમાસ્ટસમ,
માંક રડબેટ્સ અને સ્પોકન િડમ .
રશક્ષક સિાહકાિોના િરતભાવો:

“અમે આિા િાખીએ છીએ કે જ્યાિે રૂબરૂમાાં િત્યક્ષ િાળા
ફિી િરૂ થાય, ત્યાિે આ ્લબ એિી િાળાઓ સુધી પહોાંર્ી િકે
કે િેમાાં રડબેટના રિક્ષક સલાહકાિો નથી. આ કદાર્ કિાક બહુ
મોટાની િરૂઆત છે ! ”
- માકિ વૂ

“રિદ્યાથીઓ િે િરિ અને ઉત્સાિ ર્ર્ામમાાં લાિે છે તે િચ્યુમઅલ
સ્કૂ લને દિ અઠિારડયે િધુ સાિી બનાિે છે . તેમની દલીલો
સાાંભળીને, દિેક ટુ નામમન્ે ટમાાં તેમનો રિકાસ િોિાથી મને યાદ
આિે છે કે અમાિા રિદ્યાથીઓ સિમનિીલ અને ગહન, રિનોદી
અને ખૂબ િ રસ્થરતસ્થાપક છે ."
- ડેબી િેિ ેચ

ટૉપ ્િબ સુિી પહોંચવું
િચ્યુઅ
મ લ સ્કૂ લે આ િષે તેની પોતાની ‘િીર્ ફોિ ધ ટોપ ્લબ’
આયોરિત કિી છે .
‘િીર્ ફોિ ધ ટોપ’ સાથે કે નેડાનો લાાંબો ઇરતહાસ છે . 1961માાં,
રબ્રરટિ કોલરમ્બયાના CBC સાથે િોડાયેલો િોગ્રામ બનાવ્યો,
તેને યુકેના ‘ટોપ ઓફ ધ ફોમમ’ િો પિ આધાિીત બનાવ્યો હતો.
CBC એ આ િો આયોરિત કયો અને તેની લોકરિયતામાાં
િધાિો થયો. ખુદ એલેક્સ ટર ે બેકે પણ થોડાાં િષો સુધી ટોિન્ટો
િોગ્રામનુાં સાંર્ાલન કયુિં હતુાં. સમગ્ર દે િમાાં, હાઇસ્કૂ લ
િાળાઓની ટીમોને પડકાિિનક િશ્નોના િિાબો આપતી
િોિા માટે પરિિાિો દર સપ્તાિે ટીવી ચાલય કરતા. સૌથી િધુ
પોઇન્ટ મેળિનાિી ટીમ જીતે.

VSSની ‘િીર્ ફોિ ધ ટોપ’ (RFTT) ્લબના 200 રિદ્યાથીઓ
અને આઠ સ્ટાફ માટે એક ઉત્તમ અનુભિ િહ્યો છે િેમણે
જાન્યુઆિીમાાં RFTT ટીમ બનાિી છે . સ્ટાફ િાયોિક શ્રી
ગોટડબગે તમામ ગ્રેડ સ્તિના રિદ્યાથીઓને 32 ટીમોમાાં મૂક્યા 16 રસરનયિ અને 16 ઇન્ટિરમરડએટ. ત્યાિબાદ ટીમોએ ‘િીર્
ફોિ ધ ટોપ’ના ઇરતહાસની સૌથી મોટી ઇન્ટર ામ્યુિલ િાઉન્ડિોરબન ટૂ નામમેન્ટ પૂણમ કિી - કુ લ 104 િમતો, િેમાાં દિ
અઠિારડયે લગભગ 15 િમતો ર્ાલતી.
માર્મના મધ્યભાગ સુધીમાાં, પ્લેઓલસ સમાપ્ત થાય છે અને
ભાષણો, િચ્યુમઅલ એિોડ્સમ અને એક રિક્ષકે તૈયાિ કિેલ
રટર રિયા Kahoot સાથે સમાપન સમાિોહ પૂણમ થિે! આ રિર્ાિ
ભાગ લેનાિ એક રિદ્યાથી તિફથી આવ્યો છે , િે આ િસાંગે
બોલિે.

