
 

 

 
 

ء2020اگست،  21  

 فیملیز،  سر پرست، /نیمحترم والد

 
ہم اسکول  کہجب ہیشکر کیلئےصبر و تحمل مسلسل   آپ کےکا  کیہر ا میں سےآپ ے۔ گ ںیکہنے سے شروع کرنا چاہ ہیشکر صرف آپ کاہم 

بہ بندی اوردرک کیلئےکام کرنے اء کیلئےعملے اور طلباور  یمحفوظ واپس ںیم ِ ار منصو  ۔ںیکام کرتے ہعےیکے ذر وںیتمام منظور یک میتعل وزارت 

جیسے جیسے ہم ٹی ڈی ایس بی اسکولوں کوکھولتے اور طلباء کی واپسی کا خیر مقدم کرتے کہ  ںیہم جانتے ہیں ہے۔ سا عمل نہ دھایس ایآسان  ہی

ید جاننےکی لئے متفکر ہیں کہ کیا توقع کی جائے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں مخلصانہ طور پر آپ کی مسلسل تفہیم اور اعتماد ہیں آپ مز

بہ بندی کرنےکی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہم عملے، طلباء  یقے سے منصو کی قدرکرتے ہیں۔ ہم اسکول میں محفوظ واپسی کیلئے مؤثرطر

 ت مند رکھنےکیلئے ہر ممکن کوشش پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ اور خاندانوں کو محفوظ اور صح

 
جیساکہ ممکن ہے آپ کو معلوم ہو، ٹرسٹیز نےکل متعدد اہم فیصلےکئے جن میں اسکولوں میں طلباء اور عملےکی حفاظت کو بہتر بنانے میں 

ڈالرز سے زائد سرمائےکی منظوری بھی شامل ہے۔ ملین  30اضافی اساتذہ کو نچلی ابتدائی کالسوں پرمالزمت دینےکیلئے  366مددکیلئے 

بارہ  یشکل دے د یکو حتم وںکے ماڈل کھنےیاسکولوں کے س ایلیمینٹریاور  سیکنڈرینے اب ہمارے  عملے ہے اور ہم اسکولوں کو دو

بہ بند یضرورکیلئے کھولنے  ۔ںیکے ساتھ آگے بڑھ رہے ہ وںیاریاور ت یمنصو

 
ِ ستمبر 15منگل،   آغاز: یریتاخ

اور ورچوئل اسکول  سیکنڈری، ایلیمینٹریکو اسکول کا پہال دن ) یب سیا یڈ ینظر، ٹ شیدرکار وقت کے پی کیلئے اریت یک یواپس ںیاسکول م

یڈزکا داخلہ تین دنوں تک اسٹیگر  منتقل کرنا ہوگا۔ پر  ستمبر 15 ،منگل( کیلئے ۔ یہ اضافی وقت ہوگا )staggered(اس کے بعد تمام گر

ید معلومات اور مخصوص تفصیالت اسکول کے پہلے دن سے قبل آپ  اسکولوں کو محفوظ اور منظم انداز سےکھولنے میں ہماری مددکرےگا۔ مز

  کے بچےکے اسکول سے والدین/ خاندانوں کے ساتھ براہ  راست شیئرکی جائیں گی۔

 
ِکیلئے رہنمائیماسک/ چہرےکے غالف 

ماسک/چہرے  ںیعمارتوں اور اسکول بسوں مکی  یب سیا یڈ یطلباء اور عملےکو ٹ تمامکیلئے صحت اور حفاظت کو بہتر بنانے ںیاسکولوں م

کوئی بھی فرد جس کی عمر دو سال سے  سٹی آف ٹورانٹوکے مجموعی تقاضے سے ہم آہنگ ہےکہ صلہیف ہی ۔یضرورت ہوگ یپہننےکغالف کے 

ی کے ساتھ۔ بنا پ یوجوہات ک یطب  —زائد ہے وہ عوامی عمارتوں میں ماسک/ چہرے کا غالف پہنے 
ٰ
 ںیاگرچہ ضرورت پڑنے پر اسکولوں مر استثن

خاص طور پر  گے۔ ںیاور پہنکے غالف ہمراہ الئیں گے  ماسک/ چہرےذاتی اپنے  اءتوقع ہےکہ طلب کنیہوں گے، ل ابیماسک دستکیلئے طلباء

چھوٹے طلباء کیلئے، ہم یقینی بنائیں گےکہ انہیں کھلی فضاء کیلئے وقفے دیئے جائیں، تاکہ طلباء ایک ہی وقت میں متعددگھنٹوں تک 

 ۔یگ ںیآئ یجلد ہ التیتفص دیمزغالفوں کے بارے میں  ماسک/ چہرے کےماسک نہ پہنے ہوئے ہوں۔ 

 
 سیکھنےکے ماڈلز

 
ِ(8 ڈیسےگر کنڈرگارٹن) ایلیمینٹری

ینچ ایمرژن ا میتعل یخصوصبشمول )اء طلب دن  5پورے دن کیلئے ایک کوہورٹ/گروپ کے ساتھ ( ز والے طلباءپروگرام یسیفرانس یعیاور توسور فر

یح کا وقفہ اورلنچ کا وقفہ شامل ہوگاگحاضری دیں  ںیاسکول مفی ہفتہ  ۔ صحت اور حفاظت کے بہتر پروٹولز الگو ہوں گے، ے، جس میں تفر

یادہ کرنے میں مددکیلئے اس میں کالسوں کے چھوٹے سائز بھی شامل ہوں گے۔ ٹورانٹوکی کمیونٹیوں میں واقع  یادہ سے ز جسمانی فاصلےکو ز



 

 

 
 

ڈ یادہ خطرےکو ظا19-ایلیمینٹری اسکول جہاں ٹورانٹو پبلک ہیلتھ کے اعداد و شمارکوو  ہرکرتے ہیں ان کےکالس سائز دوسرے کے لگنےکے ز

کے بارے میں اہم تفصیالت سمیت  ایلیمینٹری کالس سائزوںتمام ایلیمینٹری اسکولوں کے کالس سائزوں کے مقابلے میں چھوٹے ہوں گے۔ 

ید معلومات  یں۔مز یب سائٹ مالحظہ کر   کیلئے و

 
ِ(12سے  9 ڈی)گر یکنڈریس

ینچ ایمرژن ا میتعل یخصوصبشمول )اء طلب روزانہ کالس کے اندر متبادل دنوں اور ہم آہنگی )براہ  ( ز والے طلباءپروگرام یسیفرانس یعیاور توسور فر

یادہ بنانے میں مددکیلئے چھوٹے کالس سائزوں سمیت  راست، آن الئن سیکھنا( سے سکیھنےکے ساتھ ساتھ جسمانی فاصلےکو یادہ سے ز ز

یں گے۔  پر سائٹ  بیوکرم  ، براہِ کیلئے معلومات دیمزصحت کے بہتر اقدامات کے ساتھ روزانہ بیک وقت ظاہر نہ ہونے واال )خود مختارانہ کام( کر

 ۔جائیں

 
ِ(12 ڈیاسکول )کنڈرگارٹن سےگر (Virtual)ورچوئل 

ید معلومات  یموٹ لرننگ آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مز یب سائٹ پر والدین جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ گھر سے سیکھے وہ ر کیلئے، براہ  کرم و

  ۔سیکنڈریاور  ایلیمینٹریجائیں۔ 

 
یشن ورچوئل لرننگ ااندر یکے اسکول  ِکیلئے رجسٹر

 ںیتھا کہ کون سے طلباء نے ستمبر م ایعمل شروع ک شنیقبل از رجسٹر ںیاس ماہ کے شروع م لئےیجاننےک ہیہم نے  ں،یکہ آپ جانتے ہ سایج

ور نےکاید یاسکول حاضر
ُ
بہ بنا نےکایحصہ ل ںیم می)گھر( سے تعل یک یاورکون سے طلباء نے مکمل د کے کھنےیاس وقت سے، س تھا۔ ایمنصو

، یں۔ اسلئےہ ابیمعلومات دست دیمزمددکیلئے اب  ںیمطلع کرنے م کیلئےکرنے صلہیف ہیکو  نیاور والد ںیرونما ہوئ اںیلیتبد اںینما ںیم ماڈلز

پرستوں کو ا /نیوالد یب سیا یڈ ی، ٹوالے دن اگلے ہفتےکے بدھ داخل  ںیکرنے اور اپنے بچوں کو اسکول م صلہیف یحتم یکوئ عہیکے ذر لیم یسر

وری  عےیکے ذر ورچوئل اسکول ایہونے 
ُ
فارم کا  شنیآن الئن رجسٹر م کیلئےہر طالب عل ںیم لیم یاےگا۔ کہکیلئے  کرنےکیلئے رجسٹر  میتعل یکد

نک شامل ہوگا۔  پرستوں کو ف /نیوالد وں والےبچ ادہیسے ز کیاایک منفرد ل  الگ کیلئے ہر بچے ںیاور انہ یموصول ہوگ لیم یا کیبچہ ا یسر

بانوں م سیب شنیآن الئن رجسٹر ۔یضرورت ہوگ یمکمل کرنےک شنیرجسٹر   ۔یہوگ ابیدست ںیمختلف ز

 
پرستوں /نیتمام والد پہلے ہی پچھلے ہفتے قبل از تک کہ وہ جنہوں نے  ہاںیہے،  یمکمل کرنا بہت ضرور شنیآن الئن رجسٹر ہکیلئے ی سر

یشن  پرست جن /نیوالدوہ صرف یا تھا۔ جواب د کا فون کالرجسٹر مکمل  شنیآن الئن رجسٹرجو  ایہے  ںینہموجود  سیڈریا لیم یفائل پر ا کا سر

یں گےموصول کال فون یلئے ک شنیرجسٹر وہ ںیکرتے ہ ںینہ  شنیرجسٹرمعلومات اور  دیمزوکہا جائےگا۔ انتخاب کرنےکاپنا ان سے  ںیجس م کر

پرستوں کو ٹ /نی، ہم تمام والدکیلئےجاننے ںیکے بارے م آپشنزکے مختلف   ۔ںیہ تےید بیترغ یسائٹ مالحظہ کرنےک بیو یک یب سیا یڈ یسر

 
پرستوں کو ا /نیتمام والد  اگست: 26بدھ،   کھلتی ہے۔ شنیاور رجسٹر یجی گئیبھ لیم یسر

یشن بند ہوتی ہے۔  اگست: 29ہفتہ،   رجسٹر

 
ِے اقداماتاگل

ِ خاندانوں ںیہم آنے والے دنوں م
 
اء کا خیرمقدم کرنےکیلئے اسکولوں کو تیارکر رہے ہیں۔ ہم عملے اور طلب گے۔ ںیکرتے رہ ٹیپ ڈکو باخبر اور ا

 یجارہ یشکل د یالحال حتم یکو ف(Program and Operational Guidelines)رہنما اصولوں  شنلیپہلے قدم کے طور پر، پروگرام اور آپر

بحفاظت اسکول واپس  ےعملے اور طلباء کرکیا جائےگا۔ ئیاگلے ہفتے پرنسپلز/ وائس پرنسپلز اور اسکول کے عملےکے ساتھ شاسے ہے اور 

 ںیکے بارے م اتیاور اسکول کے عملےکو ان ضرور کی جائیں گی سنٹیڈجسٹمیاور ا بہت سی تبدیلیاں ںیم اتیسہول ی، اسکول ککیلئےآنے

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


 

 

 
 

 کیلئےسائٹ پر اسکولوں  بیوکرنا ہے۔ پر عمل درآمد شروع  اناسکول واپس جانے سے پہلے کے وقت درکار ہے اور طلباء  کیلئے سیکھنے

  ۔ںیمعلومات حاصل کر دیمز ںیکے بارے م اصولصحت اور حفاظت کے رہنما  ےہمار

 
 چونکہ یہ اہم کام جاری ہے ہم آپ سے آپ کے مسلسل صبرکیلئے عرض کر رہے ہیں۔ براہ  کرم یاد رکھیں کہ اساتذہ اور اسکول کا عملہ بھی ان

بہ بندی کر سکیں گے۔ اسکول  اورکالس سے معلومات اور تفصیالت کا بیتابی سے انتظارکر رہے ہیں جس کی مدد سے وہ ستمبرکیلئے منصو

بانی جان لیں کہ پرنسپلز جتنی جلدی ممکن ہو سکا  بوں کو تیارکرنے اور انہیں حتمی شکل دینے میں کچھ وقت لگےگا۔ براہ  مہر متعلقہ منصو

ات ہیں اسکول سے متعلقہ معلومات براہ  راست خاندانوں کے ساتھ شیئرکرنا شروع کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے بہت سے سواالت اور خدش

  اور عملہ ضروری معلومات فراہم کرنے اور آپ کو آگاہ رکھنےکیلئے پوری کوشش کرتا رہےگا۔

 
ہم اس میں اکٹھے ہیں اور ہمارا سب کا عملے، طلباء اور خاندانوں کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانےکا مشترکہ مقصد ہے۔ ہم چاہیں گےکہ 

ل کرکام جاری رکھنےکی ضرورت ہے۔ اسکول کو واپسی ہر ایک کیلئے یادہ ہموار ہو اور ایساکرنےکیلئے ہمیں اکٹھے م  یادہ سے ز   ز

 
 مخلص، 

 

                                                   
 

Carlene Jackson    Alexander Brown 
Director of Education    Chair 

ینڈر براؤن                                                                                                            کارلین جیکسن ِالیگز

یکٹر آف ایجوکیشن                                                                                           چیئر  ڈائر

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Health-and-Safety

