
 

 

 
 

ء 2020، جون 19  

 پرست، اور سر نیمحترم والد

 
کہا جا رہا ہےکہ وہ ےس زاسکول بورڈ بھرکے وی  اونٹارکا اعالن کیا۔  یوکے رہنما اصولوں حکومت اونٹارر میں اسکول واپسی کیلئے نے ستمب میتعلری  اور وز یمیئر پرآج، 

   : ےصورتحال پر منحصر ہوں گ یہ کجو اس وقت صحت عام ںیرہ  اریت کیلئے ممکنہ منظرناموں  نیت 

 

کے ضوابط  جو معیاری کالس سائز جائیںطلباء ہر روز ایسی کالسوں میں اسکول   :کے ساتھ اسکول کے دن کا معمول ز صحت عامہ کے بہتر پروٹوکول  •

 کو ظاہرکرتی ہیں۔

 

  یجسمان  یہے تاکہ طلباء ک ایگ ایک ارینمونہ ت  کی کا ا لیترس ری پر، موافقت پذ ادیبن یصحت عامہ کے مشوروں ک  شدہ معمول:  ل ی اسکول کا تبد  •

ور
ُ

 اءطلب 15 ںیکالس روم م عامایک  ںیوقت م کی اس ماڈل کے تحت، اسکول بورڈز سےکہا جاتا ہےکہ وہ ا جاسکے۔ یاجازت د یک یاور ہم آہنگ  ید

 وںطلباء کو صرف اپنے ہم جماعت یادہ ممکن ہو سکے جو اسکول کے دن میں جتنا ز ںیکو اپنائ  بلیٹائم ٹ ر ایسے او ںیحدکو برقرار رکھ کی ا یک

دےگا۔ اس ماڈل میں کالس کےکسی ایک حصےکو ایک وقت میں پڑھانے کیلئے متبادل اجازت  یرہنےک ںیرابطے م یاستاد سے ہ کی ا یاورکس

 دن یا متبادل ہفتےکی ضرورت ہوگی۔

  

وری   : پر سیکھنا گھر   •
ُ

اگر اسکول کی بندش میں توسیع کر دی جاتی ہے، یا کچھ والدین اپنے بچوں کو اسکول واپس نہ بھیجنا چاہیں، تو اسکول بورڈزکو د

وری کی تعلیم ہر ممکن حد تک آن الئن فراہم کی جانی چاہئے، جس میں طلباء کیلئے 
ُ

کی تعلیم کی پیشکش کیلئے تیار رہنےکی ضرورت ہے۔ د

ر معاص پرایک ہی وقت میں اپنے استاد سے براِہ راست رابطہ رکھنےکیلئےکم سےکم توقعات قائم کرنا بھی شامل ہے، جسے مستقل طور 

(synchronous)  کالس انسٹرکشن کے حصےکے طور پر، طلباء کے چھوٹے یکو پورکھنےیس معاصرسیکھنےکے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔  

 جاسکتا ہے۔ ایاستعمال ک ںیو سباق م اقیس آمنے سامنے ای ، اور/ ںیپوں م گرو

 
شکل  یبوں کو حتم پر اب منصو ادیبن یکر رہا ہے اور آج کے اعالن ک یبہ بند تالش اور منصو یہفتوں سے ان تمام امکانات ک یپچھلےکئ یب  سی ا یڈ یٹ 

مکمل  یز سے آن الئن سرو اءپرستوں، عملے اور طلب سر /نی والد یب  سی ا یڈ یٹ بوں سے آگاہ کرنےکیلئے،  ید معاونت اور اپنے منصو مز کرےگا۔ لئےکامینےکی د

 ںیم یرہنمائ  یکے کام ک یب  سی ا یڈ یسے ٹ  فیڈ بیکاس اہم شیئرکرنےکیلئےکہہ رہا ہے۔  االتیاپنے خ ںیکے بارے م یبہ بند منصو رکیلئےکرکے ستمب

 تک کے طلباء سروے تک 12سے  7 ڈ ی  اورگر یہاں پرست سروے   سر /نی کرم والد براہِ بوں کا تعین کر رہے ہیں۔  رکے منصوہم ستمب ونکہیک یمدد ملےگ

 ۔ںی  حاصل کری رسائ  یہاں  

 
 یب  سی ا یڈ یگے تو ٹ  ںیاور جب وہ منظور ہو جائ  ںی  کر شیتک پ 2020اگست،  4کے سامنے  میبوں کو وزارت تعل ہےکہ وہ اپنے منصو ایاسکول بورڈز سےکہا گ

ر او اءکہ سارے طلب ںیبنانا چاہتے ہ  ینیقی ہم اس بات کو  پرعزم ہے۔ لئےیئرکرنےکیبوں کو ش ساتھ ان منصو زکےیٹیون یاسکول شروع ہونے سے پہلےاسکول کم

  واپسی ہو توکیا توقع رکھنی چاہئے۔اسکول  ںیستمبر مجب کہ ہوں اور جانتے  ںیہ  اریطرح سے ت  یاچھ  خاندان

 
 ین معلومات پہنچاتے رہیں گے۔ تازہ ترتو ہم آپ کو  ہوں گی ابیمعلومات دست یطرح، جب اضاف یک شہیہم

 
 مخلص، 

 
 (John Malloy)جان میلوئے 

 (Director of Education)یکٹر آف ایجوکیشن  ڈائر

 

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/06/ontario-prepares-for-the-safe-reopening-of-schools.html
https://tdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8lhMazEtpB8OYbX
https://tdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cURWIJ5bs4DpMPz


 

 

 
 

 
 
 

 
 


