
 

 

 
 

21 ডিসেম্বর, 2020 
 

ডিয় ডিতা-মাতাগণ/অডিিাবকবৃন্দ এবং ডিক্ষার্থীগণ, 

আজসক অন্টাডরও েরকার (গিাণণসমন্ট অব অন্টাডরও) ঘ াষণা কসরসেন ঘে িডনবার, 26 ডিসেম্বর তাডরসে িসেিটি 
ঘকাডিি-19 এর ডবস্তার আরও মন্থর করার জনয ঘে (লকিাউন) ঘজান এ িসবি করসব। টরসন্টা এবং েডক্ষণ বা 
োউোনণ অন্টাডরওর বাডক অংসি এই লকিাউনটি 28 ডেন র্থাকসব। এই ঘ াষণার অংি ডিসেসব, েরকার বসলসেন ঘে 
সাউদার্ন অন্টারিওি সকল প্রাথরিক বা এরলমিন্টারি সু্কল, যেগুমলা টিরিএসরবমে (TDSB) িমেমে যসগুমলা সহ 
যসািবাি, 11 জার্ুোরি, 2021 োরিখ পেনন্ত রিক্ষাথীগমেি জর্য বন্ধ থাকমব, এবং যসািবাি, 25 জার্ুোরি, 2021 
োরিখ পেনন্ত সকল যসমকন্ডারি বা িাধ্যরিক সু্কল বন্ধ থাকমব। এই েময়টিসত, বযডিগতিাসব-উিডিডতর েকল সু্কল 
েরূবতী ডিক্ষণ বা ডরসমাট লাডনণং এ িানান্তডরত িসব, তসব িারু্ণ য়াল সু্কলেমূি স্বািাডবসকর মতই র্লসব।  

অনুেি কসর টিডিএেডব সু্কলেমূসি েরূবতী ডিক্ষসণর এই িানান্তর েম্পসকণ  অডতডরি তসর্থযর জনয ডনসর্ ঘেেুন। 

প্রাথরিক সু্কলসিূহ 

বযরিগেভামব-উপরিরেি সু্কলসিূহ: ডিক্ষার্থীগণ তাসের বাডি ঘর্থসকই তাসের সু্কসলর ডনয়ডমত ডিক্ষক দ্বারা িোন করা 
েরূবতী ডিক্ষণ িাসবন। িার্থডমক সু্কলেমূি তাসের সু্কসলর ডনয়ডমত েময়েূডর্/েময়তাডলকা অনুেরণ করসব। ডকেু ঘক্ষসে, 
োমানয েমন্বয়োধন করার িসয়াজন িসত িাসর ো িডরবারবৃন্দসক ঘোমবার, 4 জানুয়াডর জানাসনা িসব। 

ভারু্ন োল সু্কলসিূহ: স্বািাডবসকর মতই র্লসত র্থাকসব। 

িাধ্যরিক সু্কলসিূহ: 

বযরিগেভামব-উপরিরেি সু্কলসিূহ: মাধযডমক সু্কলেমূি েমন্বয়কৃত একটি েময়তাডলকা অনুেরণ করসব: 

েময় 1ি রদর্ 2ে রদর্ 3ে রদর্ 4থন রদর্ 

সকাল 
8:45টা  – 
সকাল 
10:00টা  

 যকাসন 1 

Synchronous (েুগিত) 

 যকাসন 1 

Synchronous (েুগিত) 

 যকাসন 2 

Synchronous (েুগিত) 

 যকাসন 2 

Synchronous (েুগিত) 

https://news.ontario.ca/en/release/59790/ontario-announces-provincewide-shutdown-to-stop-spread-of-covid-19-and-save-lives


 

 

 
 

সকাল 10টা  
– সকাল 
10:30টা  

 যকাসন 1 

Asynchronous 
(অেুগিত)/ 

Independent Learning 
(স্বতন্ত্র ডিক্ষণ) 

 যকাসন 1 

Asynchronous 
(অেুগিত)/ 

Independent Learning 
(স্বতন্ত্র ডিক্ষণ) 

 যকাসন 2 

Asynchronous 
(অেুগিত)/ 

Independent Learning 
(স্বতন্ত্র ডিক্ষণ) 

 যকাসন 2 

Asynchronous 
(অেুগিত)/ 

Independent Learning 
(স্বতন্ত্র ডিক্ষণ) 

সকাল 
10:30টা  – 
সকাল 
11:45টা  

 যকাসন 1 

Synchronous (েুগিত) 

 যকাসন 1 

Synchronous (েুগিত) 

 যকাসন 2 

Synchronous (েুগিত) 

 যকাসন 2 

Synchronous (েুগিত) 

সকাল 
11:45টা  – 
দপুিু 
12:30টা  

 যকাসন 1 

Asynchronous 
(অেুগিত)/ 

Independent Learning 
(স্বতন্ত্র ডিক্ষণ) 

 যকাসন 1 

Asynchronous 
(অেুগিত)/ 

Independent Learning 
(স্বতন্ত্র ডিক্ষণ) 

 যকাসন 2 

Asynchronous 
(অেুগিত)/ 

Independent Learning 
(স্বতন্ত্র ডিক্ষণ) 

 যকাসন 2 

Asynchronous 
(অেুগিত)/ 

Independent Learning 
(স্বতন্ত্র ডিক্ষণ) 

দপুিু 
12:30টা  – 
দপুিু 1:10টা  

মধযাহ্নসিাজ বা লাঞ্চ 

দপুিু 1:10টা  
– দপুিু 
2:00টা  

 এডিএ (APA)/ডিএমএ (PMA) 



 

 

 
 

দপুিু 2:00টা  
– রবকাল 
3:15টা  

 যকাসন 2 

Synchronous(েুগিত) 

 যকাসন 2 

Synchronous(েুগিত) 

 যকাসন 1 

Synchronous(েুগিত) 

 যকাসন 1 

Synchronous(েুগিত) 

ডবিঃদ্রিঃ: ডিডরয়ি 1 ক্লাি েকাল 8:45টা ঘর্থসক েিুুর 12:30টা িেণন্ত র্লসব এবং েুগিত/অনলাইন ডিক্ষসণর 150 ডমডনট 
এবং অেুগিত/স্বতন্ত্র কাসজর 75 ডমডনট অন্তিুণ ি করসব। ডিক্ষকগণ েকাল 8:45 টায় েুগিত অনলাইন ডিক্ষণ শুরু 
করসবন। উিসরর েময়তাডলকাটিসত িূবণডনধণাডরত অেুগিত েময়েমূসি ডকিাসব অেুগিত েময়েমূি ডনধণারণ করা িসত 
িাসর তারই একটি উোিরণ। েুগিত এবং অেুগিত েময়েমূসির েময়েূডর্ ডকিাসব করা িসব তা ডনধণারণ করার জনয 
ডিক্ষকগণ ঘিিাগত ডেদ্ধান্ত বযবিার করসবন।  

ভারু্ন োল সু্কলসিূহ: স্বািাডবসকর মতই র্লসত র্থাকসব। 

এিভান্স এবং এিাল্ট যি সু্কলসিূহ (EdVance and Adult Day Schools) 

বযরিগেভামব-উপরিরেি সু্কল: এিাল্ট ঘি সু্কলেমূি এবং এিিান্স কমণেূডর্েমূসি ডিক্ষার্থীগণ এই অনলাইন েময়েূডর্টি 
অনুেরণ করসবন: 

 

1ি রদর্ 2ে রদর্ 3ে রদর্ 4থন রদর্ 

রপরিেি 1: 3 
ঘ্ণ্টাসিূহ 

1AB Synchronous 
(1এরব েুগপে) 

1AB Synchronous 
(1এরব েুগপে) 

2AB Synchronous 
(2এরব েুগপে) 

2AB 
Synchronous(2এরব 
েুগপে) 

রপরিেি 2: 1 
ঘ্ণ্টা 

2AB Synchronous 

(2এরব েুগপে) 

2AB Synchronous 

(2এরব েুগপে) 

1AB Synchronous 

(1এরব েুগপে) 

1AB Synchronous 

(1এরব েুগপে) 

রপরিেি 3: 2 
ঘ্ণ্টাসিূহ 

3AB Synchronous 

(3এরব েুগপে) 

3AB Synchronous 
(3এরব েুগপে) 

3AB Synchronous 

(3এরব েুগপে) 

3AB Synchronous 

(3এরব েুগপে) 



 

 

 
 

িডতটি সু্কসলর জনয শুরু েময়েমূি এবং মধযাহ্নসিাসজর েময়েমূি একই র্থাকসব।  

ভারু্ন োল সু্কলসিূহ: স্বািাডবসকর মতই র্লসত র্থাকসব। 

অযাল্টাির্যাটিভ সু্কলসিূহ/কিনসরূর্সিূহ (Alternative Schools/Programs) 

বযরিগেভামব-উপরিরেি সু্কল: সু্কলেমূি োরা ঘবাসিণ র ততডরকৃত অডিসোডজত েময়তাডলকা (সেমন অযাল্টারনযাটিি 
সু্কলেমূি-কমণেডূর্েমূি, েমসবত িানেমূি, আইএেডিে, ইতযাডে)না বযবিার করসে  তারা িানীয়িাসব ততডর করা েরূবতী 
ডিক্ষসণর েময়েূডর্েমূি বাস্তবায়ন করসব। 

ভারু্ন োল সু্কলসিূহ: স্বািাডবসকর মতই র্লসত র্থাকসব। 

রবমিষ রিক্ষা সংক্রান্ত সিমবে িার্সিূহ (মেিাল এিুমকির্ কর্রিমগমটি সাইটস) 

েমসবত িানেমূি বা কনডেসগসটি োইটেমূি (ডনসর্ তাডলকা ঘেওয়া রসয়সে) িানীয়িাসব ততডর করা েরূবতী ডিক্ষসণর 
েময়েূডর্েমূি বাস্তবায়ন করসব। 

প্রাথরিক সিমবেকৃে িার্সিূহ বা এরলমিন্টারি কর্রিমগমটি সাইটসিূহ: ঘবিারডল সু্কল, লুডে মযাককরডমক 
ডেডনয়র সু্কল, ঘেসনকা সু্কল, োডন ডিউ জডুনয়র এন্ড ডেডনয়র িাবডলক সু্কল, িাকণ  ঘলইন িাবডলক সু্কল এবং 
উইডলয়াম ঘজ মযাকসকারডিক সু্কল 
 
িাধ্যরিক সিমবেকৃে িার্সিূহ বা যসমকন্ডারি কর্রিমগমটি সাইটসিূহ: ঘেন্ট্রাল ইসটাডবসকা িাই সু্কল, ডু্রইডর 
ঘেসকন্ডাডর সু্কল, ফ্রযাংক ওক ঘেসকন্ডাডর সু্কল, মযািলউি িাই সু্কল, েযার উইডলয়াম ওেলার, ইয়কণ  িামবার 
িাই সু্কল   

অনুেি কসর লক্ষয করুন ঘে েবসর্সয় ঘবিী েবুণল োরা তাসের রক্ষা করার জনয েরকাসর িসর্ষ্টােমূসির অংি ডিসেসব 
সু্কল ঘবািণ েমূি ঘেোসন েম্ভব, ডবসিষ ডিক্ষা র্াডিো েম্পন্ন ডিক্ষার্থীগণ োরা ডিক্ষার্থীর র্াডিোেমূসির উির ডিডি কসর 
েরূবতী ডিক্ষসণর মাধযসম েমন্বয়োধন করসত িারসবন না তাসের জনয বযডিগতিাসব-উিডিডত েংক্রান্ত েিায়তা িোন 
করসব। আিডন েডে মসন কসরন ঘে এটির িসয়াজন িসত িাসর, অনুেি কসর আিনার ডিশুর ডিডন্সিযাসলর োসর্থ কর্থা 
বলুন। 

রিশু েত্ন যকন্দ্র বা র্াইল্ড যকোি/বরধ্নে রদবা কিনসূরর্সিূহ বা এক্সমটমন্ডি যি যপ্রািািস 

টিডিএেডবর সু্কলেমূসির ডিতসর অবডিত েকল ডিশু েত্ন ঘকন্দ্র বা র্াইল্ড ঘকয়ার েম্পডকণ ত কমণেডূর্ োরা ডিশু, েেয 
িাাঁটসত ঘিো ডিশু এবং িাক-সু্কল বয়েী ডিশুসের িডরসষবা িোন কসর তাসের লকিাউসনর েময় ঘোলা র্থাকার জনয 
অনুমডত িোন করা িসব তসব ডিতা-মাতাগণ/অডিিাবকবৃসন্দর ডবস্তাডরসতর জনয তাসের স্বতন্ত্র ডিশু েত্ন ঘকন্দ্র 
র্ালনাকারীর োসর্থ তা ডনডিত করা উডর্ত। েেন সু্কলেমূি বন্ধ, টিডিএেডবর েকল বডধণত ডেবা কমণেূডর্েমূি বা 
এক্সসটসন্ডি ঘি ঘিাোমে এবং ডবস ার- এবং আ টার সু্কলে ঘিােমাে বা সু্কল-শুরুর িূসবণ ও সু্কল-সিষ িওয়ার িসরর 
কমণেূডর্েমূিও বন্ধ র্থাকসব। 



 

 

 
 

পিবেী পদমক্ষপসিূহ 

টিডিএেডব ডিক্ষার্থীগণসক এই বের 70,000 এর ঘর্সয় ঘবিী েন্ত্র বা ডিিাইে ডবতরণ কসরসে, তসব আমরা জাডন ঘে 
এই েরূবতী ডিক্ষসণর েময় এেনও ডকেু ডকেু ডিক্ষার্থীর ডিিাইসের িসয়াজন িসত িাসর। এই েকল ঘক্ষসে, একটির 
বসন্দাবস্ত করার জনয সু্কল েেন িুনরায় েুলসব, িডরবারবৃন্দসক তাসের সু্কসল ঘোগাসোগ করার জনয উৎোডিত করা 
িসে। অনুেি কসর লক্ষয করুন ঘে েন্ত্রেমূি উিলিযতার উির ডিডি কসর িোন করা িসব এবং ডবতরণ করার জনয 
েময় লাগসত িাসর। 

আজসকর েংবােটি এমন এক েমসয় এসেসে েেন েকল সু্কল িীতকালীন ডবরডত বা উইন্টার ঘেসক রসয়সে, তাই আডম 
জাডন ঘে িরবতী িেসক্ষিেমিূ েম্পসকণ  আিনাসের অসনসকরই িশ্ন র্থাকসত িাসর। বযডিগতিাসব-উিডিডতর সু্কসলর ঘক্ষসে, 
ঘোমবার, 4 জানুয়াডর, 2021 তাডরসে ডিক্ষকগণ ডিক্ষার্থীগণ ও িডরবারবৃসন্দর োসর্থ আরও তর্থয িোন করার জনয 
ঘোগাসোগ করসবন এবং েরূবতী ডিক্ষসণ িানান্তসরর িডক্রয়া, ো অসিক্ষাকৃত দ্রুত একটি িডক্রয়া িসব বসল িতযািা করা 
িসে, তা শুরু করসবন। িারু্ণ য়াল সু্কসলর ডিক্ষার্থীগসণর ঘক্ষসে, ডিক্ষণ স্বািাডবসকর মতই ঘোমবার, 4 জানুয়াডর, 2021 
তাডরসে র্লসত র্থাকসব। 

অিতযাডিত না িসলও, আডম জাডন ঘে অসনসকর জনয এই েংবােটি কষ্টকর িসব। আডম ডনডিত করসত র্াই ঘে গত 9 
মাে ধসর আমরা েরূবতী ডিক্ষণ েম্পসকণ  অসনক ডকেু ডিসেডে এবং েডেও োমসন এেনও েমেযােমূি র্থাকসত িাসর, 
আমরা আমাসের ডিক্ষার্থীগণ এবং িডরবারবৃন্দসক েতটা স্বেসন্দর োসর্থ েম্ভব িডরবতণ নটি ডনডিত করসত েিায়তা 
করসবা।  

ডবনীত, 
 
 

Kathy Witherow (কযাডর্থ উইর্থাসরা) 
Interim Director of Education (অন্তবতীকালীন ডিক্ষা ডবষয়ক িডরর্ালক) 
 


