જુ ન 19, 2020
પ્રિમ ભાતાપ્રતા અને લારીઓ,
આજે , િીપ્રભમય અને પ્રળક્ષણ િધાને વપ્ટેમ્ફયભાાં ળાાભાાં ાછા પયલા ભાટે ઓન્ટારયમો વયકાયની ભાગગદર્શળકાઓ જાશેય કયી શતી. ઓન્ટારયમોભાાં
આલેર સ્કૂર ફોડગને ત્રણ વાંબપ્રલત દૃશ્મો ભાટે તૈમાય કયલા કશેલાભાાં આલી યહ્ુાં છે જે, જે તે વભમે જાશેય આયોગ્મની પ્રસ્થપ્રત ય આધારયત શળે:


જાશેય આયોગ્મના વુધાયેરા પ્રળષ્ટાચાય વાથેના વાભાન્મ ળાા-રદલવની રદનચમાગ: પ્રનમપ્રભત કદના લગગના પ્રનમભોને િપ્રતબફપ્રફત કયતા
લગોભાાં, પ્રલદ્યાથીઓ દયયોજ ળાાએ જતા શોમ.



ળાા-રદલવનો વુધાયેરો પ્રનત્મક્રભ: જાશેય આયોગ્મની વરાશ ય આધાય યાખીને, પ્રલદ્યાથીઓના વભૂશો અને ળાયીરયક અાંતયની છુ ટ
વાથેની પ્રળક્ષણ પ્રલતયણના એક ભોડેરની રૂયેખા તૈમાય કયલાભાાં આલી છે . આ ભોડેર શેઠ, સ્કૂર ફોડગને એક વભમે યાફેતા ભુજફના
એક લગગખાંડભાાં 15 પ્રલદ્યાથીઓની ભમાગદા જાલલા અને એલુાં વભમત્રક અનાલલા કશેલાભાાં આવમુાં છે કે જે નાથી પ્રલદ્યાથીઓ ળાારદલવનો ળક્મ એટરો લધુ વભમ પક્ત તેભના લગગના વાથીદાયો અને એક પ્રળક્ષક વાથે જ વાંકગભાાં યશે. આ ભોડેરભાાં એક વભમે, લગગના
એક પ્રશસ્વા ભાટે લૈકપ્રપક રદલવ અથલા લૈકપ્રપક વપ્તાશના પ્રળક્ષણ પ્રલતયણની જરૂય ડળે.



ઘય ય પ્રળક્ષણ: જો ળાા ફાંધ યાખલાનુાં રાંફાલલાભાાં આલે અથલા કેટરાાંક ભાતાપ્રતા તેભના ફાકને ળાાએ ાછા ભોકરલાનુાં વાંદ
નશીં કયતા શોમ, તો દૂયસ્થ પ્રળક્ષણ િદાન કયલા ભાટે ળાા ફોડગ તૈમાય યશેલાની જરૂય છે . દૂયસ્થ પ્રળક્ષણ, ળક્મ એટરી પ્રલળા શદ વુધી
ઓનરાઇન શોંચાડલુાં જોઈએ, જે ભાાં ઓછાભાાં ઓછી અેક્ષાઓની સ્થાના વાભેર શોમ, પ્રલદ્યાથીઓ પ્રનમપ્રભત ધોયણે જે તે વભમે જ
ોતાના પ્રળક્ષક વાથે વીધો વાંકગ કયી ળકે, જે એક વભમે વયખા લેગથી અાતા પ્રળક્ષણ - બવક્રોનવ રર્નનગ - તયીકે ણ ઓખામ છે.
બવક્રોનવ રર્નનગનો ઉમોગ આખા લગગના પ્રળક્ષણરૂે, પ્રલદ્યાથીઓનાાં નાના જૂ થોભાાં, અને/અથલા એક-વાભે-એકના વાંદબગભાાં થઈ ળકે
છે .

TDSB છે પરાાં ઘણાાં અઠલારડમાાંથી આ ફધી ળક્મતાઓ તાવી યહ્ુાં છે તથા તેનુાં આમોજન કયી યહ્ુાં છે અને શલે આજની ઘોણાને આધાયે
મોજનાઓને અાંપ્રતભ સ્લરૂ આલાની રદળાભાાં કાભ કયળે. અભાયી મોજનાઓને લધુ વશામ કયલા અને તેની જાણકાયી ભાટે, TDSB
ભાતા-પ્રતા/ લારીઓ, કભગચાયીઓ અને પ્રલદ્યાથીઓને એક ઓનરાઇન વલેક્ષણ ૂણગ કયીને વપ્ટેમ્ફયના આમોજન પ્રલળે તેભના પ્રલચાયો ળૅય કયલા
જણાલી યહ્ુાં છે . અભે વપ્ટેમ્ફયની મોજનાઓ પ્રનધાગરયત કયી યહ્ા છીએ, ત્માયે આ ભશત્લૂણગ િપ્રતવાદ TDSBના કામગને ભાગગદળગન આલાભાાં
ભદદ કયળે. કૃા કયીને ભાતાપ્રતા/લારી વલેક્ષણ ભેલો અશીં અને 7 થી 12 ગ્રેડના પ્રલદ્યાથી વલેક્ષણ ભેલો અશીં.
સ્કૂર ફોડગને ોતાની મોજનાઓ 4 ઓગસ્ટ, 2020 વુધીભાાં પ્રળક્ષણ ભાંત્રારમને વુયત કયલા કશેલાભાાં આવમુાં છે અને TDSB સ્કૂર ળરૂ થતાાં
શેરાાં, એકલાય ભાંજૂયી ભી જામ ત્માયે, તે ળાાના વભુદામો વાથે ળૅય કયલાની મોજના ભાટે િપ્રતફધ્ધ છે . અભે એ વુપ્રનપ્રચચત કયલા ભાાંગીએ
છીએ કે ફધા પ્રલદ્યાથીઓ અને રયલાયો વાયી યીતે તૈમાય શોમ અને વપ્ટેમ્ફયભાાં ળાાએ ાછા પયતી લખતે ળુાં અેક્ષા યાખલી તે જાણતા શોમ.

શાંભેળની જે ભ, જ્માયે લધાયાની ભાપ્રશતી ઉરબ્ધ થળે ત્માયે અભે તભને અદ્યતન ભાપ્રશતી ૂયી ાડલાનુાં ચારુ યાખીળુાં.
આનો પ્રલચલાવુ,
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