
 

 

 
 

21 আগস্ট, 2020 

প্রিয় প্রিতা-মাতাগণ/অপ্রিিাবকবৃন্দ এবং িপ্রিবািগণ, 

 

আমিা আিনাদেি ককবলমাত্র ধনযবাে বলাি মাধযদমই শুরু কিদত চাই।  যখন আমিা কমমচািী ও প্রিক্ষার্থীদেি প্রনিািদে সু্কল 

এবং কদমম কেিত আসাি জনয সমস্ত িপ্রিকল্পনা ও প্রিক্ষা মন্ত্রণালদয়ি (এডুদকিন প্রমপ্রনপ্রি) িদয়াজনীয় অনুদমােনসমূদেি জনয 
আমিা কাজ কদি যাপ্রি তখন আিনাদেি অপ্রবিাম ধধযময ধিাি জনয আিনাদেি সবাইদক ধনযবাে। এটি একটি সেজ বা সিল 

িপ্রিয়া প্রিল না। আমিা জাপ্রন কয যখন আমিা টিপ্রডএসপ্রবি (TDSB) সু্কলসমূে খুলদবা এবং প্রিক্ষার্থীদেি কেিত আসাি জনয 
স্বাগত জানাদবা তখন কী কী িতযািা কিদবন কসই সম্পদকম  আদিা জানাি জনয আিনািা উপ্রিগ্ন েদয় িদয়দিন। আমিা সামদন 

এপ্রগদয় যাওয়াি িদর্থ আিনাদেি অপ্রবিত কবাঝািড়া ও আস্থাস্থািন কিাি জনয আন্তপ্রিকিাদব িিংসা কিপ্রি। সু্কদল প্রনিািদে 

কেিত আসাি জনয কাযমকিিাদব িপ্রিকল্পনা গ্রেদণ আমিা যা যা কিদত িািপ্রি তা কিপ্রি এবং কমমচািী, প্রিক্ষার্থী এবং 
িপ্রিবািগদণি প্রনিািত্তা ও স্বাস্থয িক্ষাি বযািাদি আমাদেি েপৃ্রিপ্রনবদ্ধ।   

 

আিনািা েয়ত জাদনন কয ট্রাপ্রস্টগণ গতকাল সু্কলসমূদে প্রিক্ষার্থী এবং কমমচািীগদণি প্রনিািত্তা সম্পপ্রকম ত উন্নপ্রতপ্রবধাদন সাোযয 
কিাি জনয িার্থপ্রমক সু্কলসমূদেি কেণীি আকাি কমাদত অপ্রতপ্রিক্ত 366 জন প্রিক্ষক/প্রিপ্রক্ষকা প্রনদয়াগ কিাি বযািাদি $30 

প্রমপ্রলয়দনি কচদয়ও কবিী আপ্রর্থমক-অনুোন কিা সে কবি কদয়কটি গুরুত্বিূণম প্রসদ্ধান্ত গ্রেণ কদিদিন। কমমচািীগণ এখন আমাদেি 

মাধযপ্রমক ও িার্থপ্রমক সু্কদলি প্রিক্ষণ মদডলসমূে চূড়ান্ত কদিদিন এবং আমিা গুরুত্বিূণম িপ্রিকল্পনা ও সু্কলসমূে িুনিায় কখালাি 

জনয িদয়াজনীয় িস্তপ্রত গ্রেণ কিা সে সামদন এপ্রগদয় যাপ্রি।  

 

বিলবিত শুরু: মঙ্গলিার, 15 সেপ্টেির 

সু্কদল কেিত আসাি জনয ধতিী েদত িদয়াজনীয় কয সময় িোন কিা েদয়দি, তাি জনয টিপ্রডএসপ্রবদক সু্কদলি ির্থমপ্রেনটি 

(িার্থপ্রমক, মাধযপ্রমক এবং িাচুম য়াল সু্কদলি জনয) মঙ্গলিার, 15 সেপ্টেিপ্টর েবরপ্টে বিপ্টতই হপ্টি। সকল কেণীি িদবি প্রতন 

প্রেন ধদি সামানয সপ্রিদয় কনওয়া েদব। এই অপ্রতপ্রিক্ত সময়টি সু্কলসমূে প্রনিািদে এবং সুিৃঙ্খল িদ্ধপ্রতদত কখালায় আমাদেি 

সাোযয কিদব। সু্কদলি ির্থম প্রেনটিি িূদবমই আিনাি প্রিশুি সু্কল কর্থদক আিও তর্থয ও সুপ্রনপ্রেমি প্রবস্তাপ্রিত প্রববিণ প্রিতা-
মাতা/িপ্রিবািগদণি সাদর্থ সিাসপ্রি িাগ কদি কনওয়া েদব বা কিয়াি কিা েদব।  

 

মাস্ক/সেইে কাভাবরিং গাইডলাইিে (Mask/Face Covering Guidlines) 

সু্কলসমূদে স্বাস্থয ও প্রনিািত্তাি উন্নপ্রতপ্রবধান কিাি জনয সকল প্রিক্ষার্থী এবং কমমচািীদক টিপ্রডএসপ্রব িবনসমূে ও সু্কল 

বাসসমূদে মাস্ক/মুখমণ্ডদল আিােন িপ্রিধান কিদতই েদব। এই প্রসদ্ধান্তটি প্রসটি অব টিদটাি সামপ্রগ্রক িদয়াজনীয়তাি সাদর্থ 

সঙ্গপ্রত কিদখই কয অিযন্তিীণ সবমসাধািদণি স্থানসমূদে েইু বিি বয়দসি কবিী কয ককাদনা বযপ্রক্তদক মাস্ক/মুখমণ্ডদলি আিােন 

বা কেইস কািাপ্রিং িপ্রিধান কিদত েদবই - প্রচপ্রকৎসা সংিান্ত কািণসমূদেি জনয অবযােপ্রত সে। িদয়াজদন, সু্কলসমূে 

প্রিক্ষার্থীদেি জনয মাস্ক উিলিয কিদব, তদব এটি আিা কিা েদব কয প্রিক্ষার্থীগণ প্রনদজিা তাদেি প্রনদজদেি মাস্ক/মুখমণ্ডদলি 

আিােদনি বযবস্থা কিদবন এবং িপ্রিধান কিদবন। প্রবদিষকদি অদিক্ষাকৃত অল্পবয়সী প্রিক্ষার্থীদেি কক্ষদত্র আমিা প্রনপ্রিত 

কিদবা কয বপ্রেিাঙ্গদনি প্রবিপ্রতসমূে কযদনা র্থাদক যাদত কদি প্রিক্ষার্থীগণ একবাদি একাপ্রধক ঘণ্টাি জনয মাস্ক িপ্রিধান না কদি 

র্থাদক। মাস্ক/মুখমণ্ডদলি আিােন সম্পপ্রকম ত আিও প্রবস্তাপ্রিত প্রববিণ িীঘ্রই আসদব।  

 



 

 

 
 

বিক্ষপ্টের মপ্টডলেমহূ (Learning Models)  

 

প্রাথবমক (বকন্ডারগাপ্টটে ি সথপ্টক 8ম সেেী পর্েন্ত) 

প্রিক্ষার্থীগণ (যািা কেিাল এডুদকিন এবং কেঞ্চ ইমািিন ও এক্সদটদেড কেঞ্চ কমমসূপ্রচসমূদে িদয়দিন তািা সে) িপ্রত সপ্তাদে 5 

প্রেন কদি সু্কদল উিপ্রস্থত র্থাকদবন, অবকাি ও মধযাহ্ন-কিাজদনি সময় সে িূণম প্রেবদসি জনয একটি েল/গ্রুি সে। িািীপ্রিক 

েিূত্ব সবমাপ্রধক কাযমকিী কিাদত সাোযয কিাি জনয অদিক্ষাকৃত কিাট কেণীি আকাি সে বপ্রধমত স্বাস্থয এবং প্রনিািত্তা সংিান্ত 

প্রবপ্রধমালা বা িদটাকলসমূে স্থািন কিা েদব।  টিদটাি এমন সমস্ত কপ্রমউপ্রনটিসমূদে কযখাদন টিদটা জন স্বাদস্থযি তর্থয-উিাত্ত 

বা কডটা ককাপ্রিড-19 এি সংিমদণি কবিী ঝুুঁ প্রক িেিমন কদি কসখাদন অনয িার্থপ্রমক সু্কদলি কচদয় কেণীি আকাি অদিক্ষাকৃত 

কিাট েদব।  আিও তদর্থযি জনয ওদয়বসাইটটিদত যান, যাি অন্তিুম ক্ত িদয়দি িার্থপ্রমক কেণীি আকািসমূদেি প্রবস্তাপ্রিত 

প্রববিণ।  

 

মাধ্যবমক (9ম সেেী সথপ্টক 12ি সেেী পর্েন্ত) 

প্রিক্ষার্থীগণ (যািা কেিাল এডুদকিন এবং কেঞ্চ ইমািিন ও এক্সদটদেড কমমসূপ্রচদত িদয়দিন তািা সে) একপ্রেন অন্তি 

বযপ্রক্তগত-উিপ্রস্থপ্রতি মাধযদম কেনী প্রিক্ষণ িাদবন এবং িপ্রতপ্রেনই যুগিত (লাইি, অনলাইন প্রিক্ষণ) এবং অযুগিত (স্বতন্ত্র 

কাজ) প্রিক্ষদণ অংিগ্রণ কিদবন কযখাদন িািীপ্রিক েিূত্ব সবমাপ্রধক কাযমকিী কিাদত সাোযয কিাি জনয অদিক্ষাকৃত কিাট 

কেণীি আকাি সে বপ্রধমত স্বাস্থযপ্রবপ্রধ র্থাকদব।  আিও তদর্থযি জনয, অনুগ্রে কদি ওয়েবসাইটটিয়ে যান।   

 

ভার্চে োল স্কচল (বকন্ডারগাপ্টটে ি সথপ্টক 12ি সেেী পর্েন্ত) 

কয সকল প্রিতা-মাতা তাদেি প্রিশুদেি বাপ্রড় কর্থদক কিখাদত চান তািা েূিবতী প্রিক্ষণ িদ্ধপ্রত বা অিিনটি কবদি প্রনদত 

িািদবন।  আিও তদর্থযি জনয, অনুগ্রে কদি ওদয়বসাইটটিদত যান। িার্থপ্রমক (Elementary) এবং মাধযপ্রমক (Secondary)।  

 

স্কচ প্টল িযবিগতভাপ্টি িা ভার্চে োল লাবিেিংপ্টের জিয বিিন্ধি 

আিনািা জাদনন কয আমিা এই মাদসি শুরুদতই ককান ককান প্রিক্ষার্থী কসদেম্বদি সু্কদল কেিত আসাি িপ্রিকল্পনা কদিদিন এবং 
ককান ককান প্রিক্ষার্থী সম্পূণমিাদব েিূবতী (বাপ্রড়) প্রিক্ষদণ অংিগ্রেণ কিদবন কস বযািাদি িাক-প্রনবন্ধন িপ্রিয়া শুরু কদিিি।  

তািিি কর্থদক, প্রিক্ষদণি মদডলসমূদে উদেখদযাগয িপ্রিবতম ন কিা েদয়দি এবং এই প্রসদ্ধান্তটি গ্রেদণ প্রিতা-মাতাগণদক অবপ্রেত 

কিায় সাোযয কিাি জনয আিও তর্থয উিলিয েদয়দি। অতএব, আগামী সপ্তাদেি বুধবাি, টিপ্রডএসপ্রব প্রিতা-
মাতা/অপ্রিিাবকগণদক তাদেি চূড়ান্ত প্রসদ্ধান্ত গ্রেণ কিাি জনয অনুদিাধ কিদব এবং তাদেি প্রিশুদেি সু্কদল উিপ্রস্থত র্থাকাি 

জনয প্রনবন্ধন কিদত বা িাচুম য়াল সু্কদলি মাধযদম েিূবতী প্রিক্ষণ বািাই কিাি জনয অনুদিাধ কিদব। ইদমইলটিদত িদতযক 

প্রিক্ষার্থীি জনয অনলাইন প্রনবন্ধন েদমমি একটি অননয প্রলংক র্থাকদব।  কয সকল প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবদকি একাপ্রধক প্রিশু 

িদয়দি তািা তাদেি িদতযক প্রিশুি জনয একটি কদি ইদমল িাদবন এবং িদতযক প্রিশুি জনয একটি িৃর্থক প্রনবন্ধন েমম সম্পন্ন 

কিদত েদব। প্রবিটি প্রিন্ন িাষাদত অনলাইন প্রনবন্ধন েমমটি িাওয়া যাদব।   

 

সকল প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবদকি জনয এই অনলাইন প্রনবন্ধন েমমটি সম্পন্ন কিা অতযন্ত গুরুত্বিূণম, এমনপ্রক তাদেি জনযও 

যািা গত সপ্তাদে ইদতামদধয কটপ্রলদোদনি মাধযদম িাক-প্রনবন্ধন কদিদিন। ককবলমাত্র কয সকল প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবদকি 

ককান ইদমইদলি ঠিকানা বা ইদমল অযাদেস োইদল কনই বা যািা অনলাইদন প্রনবন্ধন েমমটি সম্পন্ন কিদবন না তািা তাদেি 

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary


 

 

 
 

প্রনবমাচন কিাি বযািাদি প্রনবন্ধন সম্পপ্রকতম  একটি কটপ্রলদোন কল িাদবন। আিও তদর্থযি জনয এবং প্রনবন্ধদনি প্রবপ্রিন্ন প্রবকল্প 

বা প্রডোদিট কিপ্রজদিিন অিিনস সম্পদকম  জানাি জনয আমিা সকল প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবকদক টিপ্রডএসপ্রবি 

ওদয়বসাইটটিদত যাওয়াি জনয উৎসাপ্রেত কিপ্রি। 

 

িচধ্িার, 26 আগস্ট: সকল প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবদকি কাদি ইদমইদল কিিণ কিা েদব এবং প্রনবন্ধন কখালা েদব 

িবিিার, 29 আগস্ট: প্রনবন্ধন বন্ধ েদয় যাদব  

 

পরিতী পদপ্টক্ষপেমহূ 

আমিা আগামী প্রেনগুদলাদত িপ্রিবািদেি অবপ্রেত এবং োলনাগাে কিা চাপ্রলদয় যাদবা।  আমিা কমমচািী এবং প্রিক্ষার্থীদেি 

গ্রেণ কিাি জনয িস্তুপ্রত গ্রেণ কিপ্রি। ির্থম িেদক্ষি প্রেদসদব, বতম মাদন কিাগ্রাম এে অিাদিিনাল গাইডলাইনস চূড়ান্ত কিা 
েদি এবং আগামী সপ্তাদে প্রিপ্রিিযাল/িাইস-প্রিপ্রিিযাল ও সু্কদলি কমমচািীদেি এগুপ্রল জানাদনা েদব। কমমচািী এবং প্রিক্ষার্থীদেি 

সু্কদল প্রনিািদে কেিত আসাি জনয সু্কদলি সুদযাগ-সুপ্রবধাসমূদে অদনক প্রবদবচনা ও সমন্বয় কিদত েদব এবং সু্কদলি কমমচািীদেি 

এইসব িদয়াজনসমূে সম্পদকম  কিখাি জনয সমদয়ি েিকাি ও প্রিক্ষার্থীদেি সু্কদল কেিত আসাি িূদবমই তা বাস্তবায়ন কিা শুরু 

কিদত েদব। আমাদেি সু্কদলি স্বাস্থয এবং প্রনিািত্তা প্রবষয়ক প্রনদেম প্রিকা  সম্পদকম  ওদয়বসাইদট আিও জানুন।   

 

এই গুরুত্বিূণম কাজটি চলাি সময় আমিা আিনাি অপ্রবিাম ধধদযমযি জনয অনুদিাধ কিপ্রি। অনুগ্রে কদি মদন িাখুন কয প্রিক্ষক 

এবং সু্কদলি কমমচািীগণও তর্থয ও প্রবস্তাপ্রিত প্রববিদণি জনয অধীি আগ্রদে অদিক্ষা কিদিন যা তাদেি কসদেম্বদিি জনয 
িপ্রিকল্পনা কিদত কেদব।  সু্কল এবং কেণীি সুপ্রনপ্রেমি িপ্রিকল্পনাসমূে িস্তুত ও চূড়ান্ত কিাি জনয প্রকিু সময় লাগদব। অনুগ্রে 

কদি কজদন িাখুন কয প্রিপ্রিিযালগণ সু্কদলি সুপ্রনপ্রেমি তর্থযাবলী সিাসপ্রি িপ্রিবািগদণি সাদর্থ যত িীঘ্র সম্ভব জানাদনা শুরু 

কিদবন। আমিা জাপ্রন কয আিনাদেি অদনক িশ্ন ও উদিগ িদয়দি এবং কমমচািীগণ তাদেি সাধযমত িদয়াজনীয় তর্থয িোন 

কিা ও আিনাদেি অবপ্রেত কিা চাপ্রলদয় যাদবন।  

 

আমিা এটিদত একসাদর্থ িদয়প্রি এবং কমমচািীবৃন্দ, প্রিক্ষার্থীগণ ও িপ্রিবািগদণি স্বাস্থয এবং প্রনিািত্তা প্রনপ্রিত কিাি জনয 
আমিা সকদল একটি সাধািণ লদক্ষযি িাগীোি।  সু্কদল কেিত আসা যাদত সকদলি জনয যতটা সম্ভব স্বিদন্দ েয় আমিা তাই 

চাই এবং এটি কিাি জনয আমাদেি একদত্র কাজ কিা চাপ্রলদয় কযদত েদব।  

 

প্রবনীত, 

 

                                                   
 

কািলীন জযাকসন (Carlene Jackson)  আদলক্সযাোি ব্রাউন (Alexander Brown) 

প্রিক্ষা িপ্রিচালক (Director of Education)  সিািপ্রত (Chair) 

 

https://www.tdsb.on.ca/Registration
https://www.tdsb.on.ca/Registration

