ઓગસ્ટ 21, 2020
પ્રિય માતાપ્રિતા/વાલીઓ અને િરિવાિો,
અમે તમાિો આભાિ માનીને શરૂઆત કિવા માાંગીએ છીએ. અમે, શાળામાાં સલામત િિત ફિવા અને

કમમચાિીગણ તથા પ્રવદ્યાથીઓ માટે, પ્રશક્ષણ માંત્રાલયની જરૂિી માંજૂિીઓ અનુસાિ યોગ્ય તે કિવાનાાં તમામ
આયોજન માટે કામ કિી િહ્યા છીએ, ત્યાિે આિ દિે કના સતત ધૈયમ બદલ આભાિ. એ સિળ અથવા સીધી
િરિયા નહોતી. અમે જાણીએ છીએ કે ટીડીએસબી શાળાઓ ખોલીને અમે પ્રવદ્યાથીઓને િાછા આવકાિતા

હોવાથી, તમે શુ ાં અિેક્ષા િાખવી તેના પ્રવશે વધુ જાણવા આત ુિ છો. આગળ વધીએ છીએ તેમ, અમે તમાિી
પ્રનિાં તિ સમજણ અને તમાિા ભિોસાની કદિ કિીએ છીએ. શાળામાાં સલામત િાછા ફિી શકાય તે માટે

અસિકાિક િીતે યોજના ઘડવા અમે બધુ ાં જ કિી િહ્યા છીએ અને કમમચાિીગણ, પ્રવદ્યાથીઓ અને િરિવાિોને
સલામત અને સ્વસ્થ િાખવા માટે અમે શક્ય તે બધુ ાં કિવા િિ ધ્યાન કે ન્દ્રિત કર્ુું છે .
તમે કદાચ જાણતા હશો કે, ટ્રસ્ટીઓએ ગઈકાલે ઘણા મહત્વના પ્રનણમયો લીધા હતા, જેમાાં શાળાઓમાાં પ્રવદ્યાથી
અને કમમચાિીઓની સલામતીમાાં સુધાિો કિવામાાં મદદ માટે, િાથપ્રમક વગોના કદને ઘટાડવા વધાિાના 366
પ્રશક્ષકો માટે 30 પ્રમલલયન ડોલિથી વધુના ભાંડોળની માંજૂિી સામેલ છે . કમમચાિીઓએ હવે અમાિા માધ્યપ્રમક
અને િાથપ્રમક શાળાના પ્રશક્ષણ મોડેલોને અંપ્રતમ સ્વરૂિ આપર્ુ ાં છે અને અમે શાળાઓને ફિીથી ખોલવા માટે
જરૂિી મહત્વપ ૂણમ આયોજન તથા તૈયાિીઓ સાથે આગળ વધી િહ્યા છીએ.
મોડી શરૂઆત: મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર
શાળામાાં િાછા ફિવાની તૈયાિી માટે જરૂિી સમય જોતાાં, ટીડીએસબીએ શાળાના િથમ રદવસને (િાથપ્રમક,
માધ્યપ્રમક અને વર્ચર્ુઅ
મ લ શાળા માટે) માંગળવાિ, સપટેમ્બિ 15 સુધી ખસેડવો િડશે. ત્યાિબાદ તમામ
ધોિણના િવેશ તે િછીના ત્રણ રદવસ દિપ્રમયાન તબક્કાવાિ થશે. આ વધાિાનો સમય અમને સલામત

અને વ્યવસ્સ્થત િીતે શાળાઓ ખોલવામાાં મદદ કિશે. વધુ મારહતી અને પ્રવપ્રશષ્ટ પ્રવગતો તમાિા બાળકની
શાળા તિફથી, માતા-પ્રિતા/િરિવાિો સાથે સીધા જ શાળાના િહેલા રદવસ અગાઉ આિવામાાં આવશે.
માસ્ક/ચહેરાના આવરણની માગગ દર્શિકાઓ
શાળાઓમાાં આિોગ્ય અને સલામતી સુધાિવા માટે, બધા પ્રવદ્યાથીઓ અને કમમચાિીઓને ટીડીએસબી

લબન્દ્્ડિંગમાાં અને સ્કૂલ બસોમાાં માસ્ક/ચહેિાના આવિણ િહેિવાની જરૂિ િડશે. આ પ્રનણમય ‘પ્રસરટ ઓફ
ટોિરટો’ની એકાંદિ આવશ્યકતાને અનુરૂિ છે , જેમાાં -તબીબી કાિણોસિ મુસ્તત પ્રસવાય- બે વર્મથી વધુ ઉંમિના

કોઈિણ, માટે સાવમજપ્રનક જગ્યાઓની અંદિ માસ્ક/ચહેિાના આવિણ િહેિવા આવશ્યક છે . જો જરૂિ હશે તો,
શાળાઓમાાં પ્રવદ્યાથીઓ માટે માસ્ક ઉિલબ્ધ િહેશે, િણ અિેક્ષા એ છે કે પ્રવદ્યાથીઓ તેમના િોતાના
માસ્ક/ચહેિાના આવિણ લાવશે અને િહેિશે. ખાસ કિીને નાના પ્રવદ્યાથીઓ માટે, અમે સુપ્રનપ્રિત કિીશુ ાં કે
વગમ-બહાિનો પ્રવિામ હોય, જેથી પ્રવદ્યાથીઓ એક સમયે ઘણા કલાકો સુધી માસ્ક િહેિી ના િાખે.
ૂ સમયમાાં આવશે.
માસ્ક/ચહેિાના આવિણ પ્રવશે વધુ પ્રવગતો ટાંક
ર્શક્ષણના મોડેલ્સ
પ્રાથર્મક (કકન્ડરગાટગ ન થી ધોરણ 8)
પ્રવદ્યાથીઓ (સ્િેશ્યલ એજ્ર્ ૂકેશન અને ફ્રેરચ ઇમસમન એરડ એતસટેરડેડ ફ્રેરચ િોગ્રામ્સમાાં હોય તે સરહત), એક
કોહટમ /ગ્રુિમાાં, અઠવારડયામાાં 5 રદવસ શાળામાાં સાંપ ૂણમ રદવસ માટે હાજિ િહેશે, જેમાાં રિસેસ અને લાંચનો

સમાવેશ થતો હશે. શાિીરિક અંતિને મહત્તમ બનાવવા માટે નાના વગમના કદ સરહત, ઊર્ચચ આિોગ્ય અને

સલામતીના પ્રશષ્ટાચાિ, તેની જગ્યાએ ગોઠવાયેલા હશે. ટોિરટો સમુદાયોમાાં આવેલી એ િાથપ્રમક શાળાઓ કે
જ્યાાં ટોિોરટો િબ્બ્લક હે્થ ડેટામાાં COVID-19 નો ચેિ લાગવાનુ ાં જોખમ વધાિે છે ; ત્યાાં અરય તમામ િાથપ્રમક
શાળાઓની તુલનામાાં વગમના કદ નાના હશે. િાથપ્રમક વગમના કદ િિની મહત્વપ ૂણમ પ્રવગતો સરહત વધુ
મારહતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
માધ્યર્મક (ગ્રેડ 9 થી 12)
પ્રવદ્યાથીઓ (સ્િેશ્યલ એજ્ર્ ૂકેશન અને ફ્રેરચ ઇમસમન એરડ એતસટેરડેડ ફ્રેરચ િોગ્રામ્સમાાં હોય તે સરહત), માટે
એકાાંતિા (દિ બીજા) રદવસે રૂબરૂમાાં પ્રશક્ષણ હશે, અને પ્રસિંિનસ (લાઇવ, ઓનલાઇન પ્રશક્ષણ) તેમજ
એપ્રસરિોનસ (ઇન્દ્રડિેરડરટ વકમ ) દિિોજ હશે, શાિીરિક અંતિને મહત્તમ બનાવવા માટે વગમનાાં કદ નાનાાં
કિવામાાં આવ્યાાં હશે. વધુ મારહતી માટે, કૃિા કિીને વેબસાઇટની મુલાકાત લો
ય લ સ્કલ
વર્ચ્ગઅ
ૂ (કકન્ડરગાટગ નથી ગ્રેડ 12)

જે માતાપ્રિતા તેમના બાળકને ઘિે થી ભણાવવા માાંગતા હોય, તે દૂિસ્થ પ્રશક્ષણનો પ્રવક્િ િસાંદ કિી શકે છે .
વધુ મારહતી માટે, કૃિા કિીને વેબસાઇટની મુલાકાત લો. િાથપ્રમક અને માધ્યપ્રમક.
સ્કલ
ૂ માં રૂબરૂ અથવા દૂરસ્થ ર્શક્ષણ માટે નોંધણી

તમે જાણો છો એમ, સપટેમ્બિમાાં કયા પ્રવદ્યાથીઓએ શાળાએ જવાનુ ાં આયોજન કર્ુું છે અને કયા પ્રવદ્યાથીઓએ
સાંપ ૂણમિણે દૂિસ્થ (ઘિે લ)ુ પ્રશક્ષણમાાં ભાગ લેવાનુ ાં આયોજન કર્ુું છે , તે જાણવા માટે અમે આ મરહનાની

શરૂઆતમાાં પ ૂવમ-નોંધણી િરિયા શરૂ કિી હતી. તે સમય િછીથી, શીખવાના મોડેલોમાાં નોંધિાત્ર ફેિફાિો થયા
છે અને માતાપ્રિતાને આ પ્રનણમય લેવામાાં મદદ કિવા માટે વધુ મારહતી ઉિલબ્ધ છે . તેથી, ટીડીએસબી
આવતા અઠવારડયાના બુધવાિે , માતાપ્રિતા/વાલીઓને અંપ્રતમ પ્રનણમય લેવા અને તેમના બાળકોને શાળામાાં

ૂ દ્વાિા દૂિસ્થ પ્રશક્ષણની િસાંદગી કિવા માટે, ઇમેઇલ
જવા માટે નોંધણી કિવા માટે અથવા વર્ચર્ુમઅલ સ્કલ

દ્વાિા પ ૂછશે. ઇમેઇલમાાં દિે ક પ્રવદ્યાથી માટે ઓનલાઇન િજજસ્ટ્રેશન ફોમમની પ્રવપ્રશષ્ટ લલિંક હશે. એક કિતાાં વધુ
બાળકોવાળાાં માતાપ્રિતા/વાલીઓને બાળક દીઠ એક ઇમેઇલ િાપત થશે અને દિે ક બાળક માટે એક અલગ
નોંધણી પ ૂણમ કિવાની જરૂિ િહેશે. ઓનલાઇન િજજસ્ટ્રેશન વીસ પ્રવપ્રવધ ભાર્ાઓમાાં ઉિલબ્ધ હશે.

તમામ માતાપ્રિતા/વાલીઓએ, જેમણે ગયા અઠવારડયે પ્રિ-િજજસ્ટ્રેશનના ફોન કોલનો જવાબ આપયો છે તેમને
માટે િણ, આ ઓનલાઇન િજજસ્ટ્રેશન પ ૂણમ કિવુ ાં ખ ૂબ જ અગત્યનુ ાં છે . ફતત એવા માતાપ્રિતા/વાલીઓ કે
જેમનુ ાં ફાઇલ િિ ઇમેઇલ સિનામુ ાં નથી અથવા ઓનલાઇન િજજસ્ટ્રેશન પ ૂણમ કિે લ નથી, તેઓને તેમની

િસાંદગી કિવાનુ ાં જણાવતા િજજસ્ટ્રેશન ફોન કોલ આવશે. વધુ મારહતી માટે અને નોંધણીના પ્રવપ્રવધ પ્રવક્િો
પ્રવશે જાણવા માટે, અમે તમામ માતાપ્રિતા/વાલીઓને ટીડીએસબી વેબસાઇટની મુલાકાત લેવા િોત્સારહત
કિીએ છીએ.
ય વાર, 26 ઓગસ્ટ: તમામ માતાપ્રિતા/વાલીઓને ઇમેઇલ મોકલવામાાં આવે છે અને િજજસ્ટ્રેશન ખુલે છે
બધ
શર્નવાર, 29 ઓગસ્ટ: િજજસ્ટ્રેશન બાંધ
આગામી પગલાં
અમે આગામી રદવસોમાાં િરિવાિોને અદ્યતન મારહતી આિવાનુ ાં ચાલુ િાખીશુ.ાં અમે કમમચાિીઓ અને
પ્રવદ્યાથીઓનુ ાં સ્વાગત કિવા શાળાઓને તૈયાિ કિી િહ્યા છીએ. િથમ િગલા તિીકે, કાયમિમ અને
કામગીિીની માગમદપ્રશિકાઓને હાલમાાં અંપ્રતમ સ્વરૂિ આિવામાાં આવી િહ્ુાં છે અને આવતા અઠવારડયે

પ્રિસ્રસિલ/વાઇસ પ્રિસ્રસિ્સ અને શાળાના કમમચાિીઓને આિવામાાં આવશે. કમમચાિીઓ અને પ્રવદ્યાથીઓ
સુિલક્ષત િીતે શાળાએ િાછા ફિે તે માટે, શાળા સુપ્રવધાઓમાાં ઘણી બધી પ્રવચાિણાઓ અને ગોઠવણો કિવામાાં
આવનાિ છે અને શાળાના કમમચાિીઓને આ આવશ્યકતાઓ પ્રવશે શીખવા માટે અને પ્રવદ્યાથીઓ શાળાએ
િિત આવે તે અગાઉ અમલ શરૂ કિવા, સમયની જરૂિ િહે છે . વેબસાઇટ િિ શાળાઓ માટેના અમાિા
આિોગ્ય અને સલામતી માગમદશમનો પ્રવશે વધુ જાણો.

આ મહત્વપ ૂણમ કાયમ ચાલુ હોવાથી અમે તમાિી સતત ધીિજ માાંગીએ છીએ. મહેિબાની કિીને યાદ િાખો કે

પ્રશક્ષકો અને શાળાના કમમચાિીઓ િણ મારહતી અને પ્રવગતોની આત ુિતાથી િાહ જોતા હતા કે જેનાથી તેઓ
સપટેમ્બિની યોજના બનાવી શકે . દિે ક શાળા અને દિે ક વગમ માટે યોજનાઓ તૈયાિ કિવામાાં અને તેને

અંપ્રતમ સ્વરૂિ આિવામાાં થોડો સમય લાગશે. કૃિા કિીને જાણો કે આચાયો શક્ય એટલી વહેલી તકે િરિવાિો
સાથે િોતાની શાળા-પ્રવપ્રશષ્ટની મારહતી આિવાનુ ાં શરૂ કિશે. અમે જાણીએ છીએ કે તમાિી િાસે ઘણા િશ્નો
તથા લચિંતાઓ હશે અને કમમચાિીઓ જરૂિી મારહતી િદાન કિવા તથા તમને જાણ કિવા માટે તેમના શ્રેષ્ઠ
િયાસો ચાલુ િાખશે.
આિણે આમાાં સાથે છીએ અને આિણે સૌ કમમચાિીઓ, પ્રવદ્યાથીઓ અને િરિવાિોના સ્વાસ્્ય અને સલામતીને
સુપ્રનપ્રિત કિવા માટેન ુ ાં એક સામારય સરહયારુાં લક્ષ્ય ધિાવીએ છીએ. અમે ઇર્ચછીએ છીએ કે શાળામાાં િાછા

ફિવુ ાં એ દિે ક માટે શક્ય તેટલુાં સિળ બને અને એમ થાય તે માટે આિણે સાથે કામ કિવાનુ ાં ચાલુ િાખવુ ાં
જરૂિી છે .
આિના પ્રવશ્વાસુ,

Carlene Jackson
Director of Education

Alexander Brown
Chair
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