 19جون2020 ،ء

محترم والدین اور سر پرست،
آج ،پر یمیئر اور وز یرتعلیم نے ستمبر میں اسکول واپسی کیلئے حکومت اونٹار یوکے رہنما اصولوں کا اعالن کیا۔ اونٹار یو بھرکے اسکول بورڈز سےکہا جا رہا ہےکہ وہ
تین ممکنہ منظرناموں کیلئے تیار رہیں جو اس وقت صحت عامہ کی صورتحال پر منحصر ہوں گے:
•

صحت عامہ کے بہتر پروٹوکولز کے ساتھ اسکول کے دن کا معمول :طلباء ہر روز ایسی کالسوں میں اسکول جائیں جو معیاری کالس سائز کے ضوابط
کو ظاہرکرتی ہیں۔

•

اسکول کا تبدیل شدہ معمول :صحت عامہ کے مشوروں کی بنیاد پر ،موافقت پذیر ترسیل کا ایک نمونہ تیار کیا گیا ہے تاکہ طلباء کی جسمانی
ُ
دوری اور ہم آہنگی کی اجازت دی جاسکے۔ اس ماڈل کے تحت ،اسکول بورڈز سےکہا جاتا ہےکہ وہ ایک وقت میں ایک عام کالس روم میں  15طلباء
کی ایک حدکو برقرار رکھیں اور ایسے ٹائم ٹیبل کو اپنائیں جو اسکول کے دن میں جتنا ز یادہ ممکن ہو سکے طلباء کو صرف اپنے ہم جماعتوں
اورکسی ایک استاد سے ہی رابطے میں رہنےکی اجازت دےگا۔ اس ماڈل میں کالس کےکسی ایک حصےکو ایک وقت میں پڑھانے کیلئے متبادل
دن یا متبادل ہفتےکی ضرورت ہوگی۔

•

ُ
گھر پر سیکھنا :اگر اسکول کی بندش میں توسیع کر دی جاتی ہے ،یا کچھ والدین اپنے بچوں کو اسکول واپس نہ بھیجنا چاہیں ،تو اسکول بورڈزکو دوری
ُ
کی تعلیم کی پیشکش کیلئے تیار رہنےکی ضرورت ہے۔ دوری کی تعلیم ہر ممکن حد تک آن الئن فراہم کی جانی چاہئے ،جس میں طلباء کیلئے
براہ راست رابطہ رکھنےکیلئےکم سےکم توقعات قائم کرنا بھی شامل ہے ،جسے معاصر
مستقل طور پرایک ہی وقت میں اپنے استاد سے ِ
) (synchronousسیکھنےکے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ معاصر سیکھنےکو پوری کالس انسٹرکشن کے حصےکے طور پر ،طلباء کے چھوٹے
گرو پوں میں ،اور /یا آمنے سامنے سیاق و سباق میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ٹی ڈی ایس بی پچھلےکئی ہفتوں سے ان تمام امکانات کی تالش اور منصو بہ بندی کر رہا ہے اور آج کے اعالن کی بنیاد پر اب منصو بوں کو حتمی شکل
دینےکیلئےکام کرےگا۔ مز ید معاونت اور اپنے منصو بوں سے آگاہ کرنےکیلئے ،ٹی ڈی ایس بی والدین /سر پرستوں ،عملے اور طلباء سے آن الئن سرو یز مکمل
کرکے ستمبرکیلئے منصو بہ بندی کے بارے میں اپنے خیاالت شیئرکرنےکیلئےکہہ رہا ہے۔ اس اہم فیڈ بیک سے ٹی ڈی ایس بی کے کام کی رہنمائی میں
براہ کرم والدین /سر پرست سروے یہاں اورگر یڈ  7سے  12تک کے طلباء سروے تک
مدد ملےگی کیونکہ ہم ستمبرکے منصو بوں کا تعین کر رہے ہیں۔ ِ
یہاں رسائی حاصل کر یں۔
اسکول بورڈز سےکہا گیا ہےکہ وہ اپنے منصو بوں کو وزارت تعلیم کے سامنے  4اگست 2020 ،تک پیش کر یں اور جب وہ منظور ہو جائیں گے تو ٹی ڈی ایس بی
اسکول شروع ہونے سے پہلےاسکول کمیونیٹیزکے ساتھ ان منصو بوں کو شیئرکرنےکیلئے پرعزم ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سارے طلباء اور
خاندان اچھی طرح سے تیار ہیں اور جانتے ہوں کہ جب ستمبر میں اسکول واپسی ہو توکیا توقع رکھنی چاہئے۔
ہمیشہ کی طرح ،جب اضافی معلومات دستیاب ہوں گی تو ہم آپ کو تازہ تر ین معلومات پہنچاتے رہیں گے۔

مخلص،

جان میلوئے )(John Malloy
ڈائر یکٹر آف ایجوکیشن )(Director of Education

