એલિમેન્ટ્રી સ્ક્રિપ્ટ:

તમે ‘સ્કૂ લ મેસેન્ જર એડલ્ટ સ્કૂ લ ટે લલફોન લિ-રલજસ્ટર ે શન’નો જે કૉલ અંગ્રજી
ે મ ં મેળવવ ન છો તેનં આ
(ગજર તી) ભ ષ ંતર છે .
આ સપ્ટે મ્ બરમાાં તમારા બાળકને ગ્રેડ (બાળક માટે વિવિષ્ટ)માાં જિા માટે ટોરન્ટો વડવ્ટિ ક્ટ ્કૂ લ બોડડ નો આ એક
ખૂબ જ મહત્િપૂર્ડ સાંદેિ છે . (તમને તમારા દરેક બાળક માટે એક ફોન કૉલ આિિે. કૉલ્સ તેઓ જે ગ્રેડમાાં હાજર

રહેતા હિે તે દ્વારા ઓળખિામાાં આિિે.)

વિક્ષર્ માંત્રાલયે જાહેર કયયું છે કે પ્રાથવમક િાળાઓ, અઠિાવડયામાાં પાાંચ વદિસ સાંપૂર્ડ વદિસ માટે એક
સમૂહિાળી અને આરોગ્ય તથા સલામતીનાાં વિ્તૃત પગલાાંની ગોઠિર્ સાથે પરત ખયલિે.
ટોરન્ટો પવલલક હેલ્થની ભલામર્ોના આધારે, િારીવરક અાંતર રાખિા અાંગે, ટીડીએસબીએ એક વ્યૂહરચના
વિકસાિી છે કે જેનાથી સયવનવિત થાય કે સમગ્ર વ્યિ્થામાાં િગડનાાં કદ િક્ય તેટલાાં નાનાાં થાય; જ્યારે જાહેર
આરોગ્યના આાંકડાઓ મયજબ જ્યાાં Covid-19ના ફે લાિાનયાં જોખમ િધારે હોય તેિા સમયદાયોમાાં સાંસાધનોનયાં
ધ્યાન કે વન્િત કરિામાાં આિે. િધારાના સાંસાધનોની જરૂર પડી િકે તેિી િાળાઓને વનધાડવરત કરિા માટે ટોરન્ટો
પવલલક હેલ્થ સાથે કમડચારીગર્ કામ કરી રહેલ છે .
જો તમે સપ્ટે મ્ બરમાાં તમારા બાળકને રૂબરૂ વિક્ષર્ માટે િાળામાાં ન મોકલિાનયાં પસાંદ કરો છો, તો દૂ ર્થ
વિક્ષર્ -વરમોટ લવનુંગ- માટે ટીડીએસબીની િર્ચયયડઅલ ્કૂ લ દ્વારા તમારા બાળક માટે સાંપૂર્ડ રીમોટ લવનુંગ
મોડે લ ઘરે ઉપલલધ હિે. દૂ ર્થ વિક્ષર્, સેન્ટિ લ િર્ચયયડઅલ ્કૂ લ મોડેલ દ્વારા પહોાંચાડિામાાં આિિે કારર્ કે દરેક
િાળા આધાવરત મોડે લ માટે પૂરતા પ્રમાર્માાં સાધનો નથી.
તમારી િાળાએ સપ્ટે મ્ બર માટે િગડની યાદીઓ બનાિિાની આિશ્યકતા છે , તેથી અમે તમને હાલના સમયે
તમારા બાળકને રૂબરૂમાાં (આનો અથડ થાય છે કે િાળામાાં રૂબરૂ) માટે અથિા વરમોટ લવનુંગ (આનો અથડ
િર્ચયયડઅલ ્કૂ લ) માટે નોાંધાિિા જર્ાિીએ છીએ.
1) તમારાં બાળક સપ્ટે મ્ બરમાાં િાળામાાં કે િી રીતે પરત આિિે:
"મારાં બાળક વ્યવિગત રૂપે રૂબરૂમાાં હાજરી આપિે" માટે 1 દબાિો
"મારાં બાળક વરમોટ લવનુંગ માટે િચયડઅલ ્કૂ લમાાં ભર્િે" માટે 2 દબાિો
તમારી નોાંધર્ી બદલ આભાર. આગળનાાં પગલાાં વિિે અપડે ટ્સ અને માવહતી મેળિિા માટે કૃ પા કરીને અમારી
િેબસાઇટ www.tdsb.on.ca ની મયલાકાત લો.

