19 জু ন, 2020
প্রিয় প্রিতা-মাতাগণ এবং অপ্রিিাবকবৃ ন্দ,
আজ প্রিপ্রময়ার এবং প্রিক্ষা মন্ত্রী সেপ্টেম্বপ্টর স্কুপ্টে সেরত আোর বযািাপ্টর অন্টাপ্ররও েরকাপ্টরর প্রনপ্টদে িাবেী (Government of Ontario’s guidelines)
স াষণা কপ্টরপ্টেন। োরা অন্টাপ্ররওর স্কুে সবার্েেমূ হপ্টক প্রতনটি েম্ভাবয প্রিপ্টের জনয িস্তুপ্রত গ্রহণ করপ্টত অনু প্টরাধ করা হপ্টে যা সেই েমপ্টয়র িাবপ্রেক সহেথ বা জন স্বাস্থ্য
েম্পপ্রকেত িপ্ররপ্রস্থ্প্রতর ওির প্রনিে র করপ্টব:
•

বর্ধি ত জন স্বাস্থ্যর্বর্ধ বা পাবর্িক হেিথ সম্পর্কিত প্রট াকিসমূ ে সে স্বাভার্বক স্কুি র্িবটসর র্নতযকার্ি সূর্ি: প্রিক্ষাথীগণ িপ্রতপ্রদন স্কুপ্টের
সেণীকপ্টক্ষ যাপ্টব যা প্রবপ্রধ অনু যায়ী সেণীকপ্টক্ষর আকাপ্টরর মানপ্টক িপ্রতেপ্রেত করপ্টব।

•

পর্রবর্তি ত স্কুি র্িবটসর র্নতযকার্ি সূর্ি: জন স্বাস্থ্য বা িাবপ্রেক সহেপ্টথর িরামপ্টিের উির প্রিপ্রি কপ্টর প্রিক্ষাথীপ্টদর িারীপ্ররক দূরত্ব এবং দেিুক্ত করা
েম্ভবির করার জনযই (প্রিক্ষা) িদান বপ্টন্দাবস্ত প্রবষয়ক একটি অপ্রিপ্টযাপ্রজত মপ্টর্ে বা অযার্াপ্টের্ সর্প্রেিারী মপ্টর্ে ততপ্রর করা হপ্টয়প্টে। এই মপ্টর্ে
অনু োপ্টর, স্কুে সবার্েেমূ হপ্টক অনু প্টরাধ করা হপ্টয়প্টে একই েমপ্টয় একটি োধারণ সেণীকক্ষ 15 জন প্রিক্ষাথীর মপ্টধয েীপ্রমত রাখপ্টত এবং এমন েময়োরণী বা
টাইমপ্টটপ্রবপ্রেং অবেম্বন করপ্টত যা প্রিক্ষাথীপ্টদর স্কুে প্রদবপ্টের যতটুকু েম্ভব েময় সকবেমাে তাপ্টদর েহিাঠীপ্টদর ও একজন মাে প্রিক্ষপ্টকর োপ্রিপ্টধয থাকা
েম্ভবির করপ্টব। এই মপ্টর্ে অনু যায়ী একপ্রদন বা এক েপ্তাপ্টহর িযোয়ক্রপ্টম একটি সেণীর একটি অংপ্টি (প্রিক্ষা) িদান বযবস্থ্ার িপ্টয়াজন হপ্টব।

•

বার্িটত র্িক্ষণ: স্কুে বন্ধ রাখার সময়াদটি বৃ প্রি করা হপ্টে বা প্রিতা-মাতাপ্টদর সকউ সকউ তাপ্টদর প্রিশুপ্টক স্কুপ্টে সেরত না িাঠাপ্টত িাইপ্টে, স্কুে
সবার্েেমূ হপ্টক দূরবতী প্রিক্ষণ বা প্ররপ্টমাট এর্ুপ্টকিন িদান করার জনয িস্তুত থাকপ্টত হপ্টব। দূরবতী প্রিক্ষণ অনোইপ্টন যতটা সবিী মাোয় েম্ভব ততটা িদান
করা উপ্রিৎ, একই েময় প্রিক্ষাথীপ্টদর তাপ্টদর প্রিক্ষকপ্টদর োপ্টথ েরােপ্রর সযাগাপ্টযাপ্টগর নূনযতম িতযািােমূ হ স্থ্ািন করা যা যু গিত প্রিক্ষণ বা প্রেপ্টরানাে োপ্রনেং
প্রহপ্টেপ্টবও িপ্ররপ্রিত, েহ। যু গিত প্রিক্ষণ েমগ্র সেণীকপ্টক্ষর প্রিক্ষাদাপ্টনর অংি প্রহপ্টেপ্টব, প্রিক্ষাথীপ্টদর অপ্টিক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেেমূ প্টহ, ও/বা একজন-একজপ্টনর
বা ওয়ান-অন-ওয়ান সক্ষপ্টে বযবহার করা হপ্টত িাপ্টর।

গত কপ্টয়ক েপ্তাহ ধপ্টর টিপ্রর্এেপ্রব (TDSB) এই েকে েম্ভাবনােমূ হ অপ্টেষণ এবং িপ্ররকল্পনা করপ্রেে ও আজপ্টকর স াষণার উির প্রিপ্রি কপ্টরই িপ্ররকল্পনােমূ হ
িূড়ান্ত করার বযািাপ্টর এখন কাজ করপ্টব। আমাপ্টদর িপ্ররকল্পনােমূূ্হপ্টক আরও েহায়তা এবং অবপ্রহত করাপ্টনার জনয, টিপ্রর্এেপ্রব প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবকগণ, কমেিারীগণ
এবং প্রিক্ষাথীপ্টদর সেপ্টেম্বপ্টরর িপ্ররকল্পনা েম্পপ্টকে অনোইন জপ্ররিেমূ হ েম্পি করার মাধযপ্টম তাপ্টদর িাবনাগুপ্টো জানাপ্টত অনু প্টরাধ করপ্টে। এই গুরুত্বিূণে মতামত
টিপ্রর্এেপ্রবর কাজটিপ্টক িথিদিেন করায় োহাযয করপ্টব যখন আমরা সেপ্টেম্বপ্টরর িপ্ররকল্পনােমূ হ প্রনধোরণ করপ্রে। অনু গ্রহ কপ্টর প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবপ্টকর জপ্ররিটির জনয
এখাপ্টন এবং 7ম সথপ্টক 12ি সেণীর প্রিক্ষাথীর জপ্ররিটির জনয এখাপ্টন অপ্রধগমন করুন।
স্কুে সবার্েেমূ হপ্টক 4 আগস্ট, 2020 তাপ্ররপ্টখর মপ্টধয প্রমপ্রনপ্রি অব এর্ুপ্টকিন বা প্রিক্ষা মন্ত্রণােপ্টয়র কাপ্টে তাপ্টদর িপ্ররকল্পনােমূ হ দাপ্রখে করার জনয অনু প্টরাধ করা
হপ্টয়প্টে এবং একবার এগুপ্টো অনু প্টমাপ্রদত হপ্টয় সগপ্টে টিপ্রর্এেপ্রব স্কুে কপ্রমউপ্রনটিগুপ্টোর োপ্টথ িপ্ররকল্পনােমূ হ িাগ কপ্টর সনওয়ার জনয িপ্রতশ্রুপ্রতবি, স্কুে শুরু হওয়ার
িূ প্টবেই। আমরা প্রনপ্রিত করপ্টত িাই সয সেপ্টেম্বপ্টর স্কুপ্টে সেরত আোর জনয েকে প্রিক্ষাথী এবং িপ্ররবারগণ িাপ্টোিাপ্টব িস্তুত থাকুক এবং কী কী িতযািা করা হপ্টব
সে েম্পপ্টকে অবগত থাকুক।
যথারীপ্রত, আমরা আিনাপ্টদর হােনাগাদ করা িাপ্রেপ্টয় যাপ্টবা যখন অপ্রতপ্ররক্ত তথয উিেিয হপ্টব।
প্রবনীত,

জন মযােয় (John Malloy)
প্রিক্ষা প্রবষয়ক িপ্ররিােক (Director of Education)

