
মাধ্যমমকের জন্য মিঠি বা সেকেন্ডামর মিপ্ট: 

এটি সু্কল মেসেঞ্জার োধ্যমেক সু্কসলর প্রাক-মিবন্ধিী মেমলস াি কল বা সু্কল মেসেঞ্জার মেসকন্ডারী সু্কল মেমলস াি মপ্র-মরমিসেশি কসলর 

বাাংলা অিুবাদ যা আপমি ইাংসরিীসে পাসবিঃ  

েরসটা মিমেক্ট সু্কল মবািড  (Toronto District School Board) মেসক আপিার মশশু ময এই মেসেম্বসর (মশশুর িিয মিমদড ষ্ট) মেণীসে 

যাসব োর িিয এটি একটি গুরুত্বপূণড বােড া।  (প্রমেটি মশশুর িিয আপমি একটি কসর মেমলস াি কল পাসবি। োরা মকাি মেণীসে পসে 

োর দ্বারা কলেেূহ শিাক্ত করা হসব।)  

এটি আপন্ার মিশুর এই সেকপ্টম্বকর x সেণীকে যাওয়া েম্পমেি ে টরকটা মিমিক্ট সু্কল সবািি  (Toronto District School 

Board) সেকে এেটি গুরুত্বপূণি বােি া। 

মিক্ষা মন্ত্রন্ালয় বা মমমন্মি অব এিুকেিন্ স াষণা েকরকে সয মাধ্যমমে সু্কলেমূহ এেটি অমিকযামজে মকিল এবং বমধ্িে 

স্বাস্থ্য ও মন্রাপত্তা মবষয়ে মবমধ্মালা স্থ্াপন্ েকর খুলকব। টিমিএেমবকে  (TDSB), মিক্ষােীগণ স্বেন্ত্র োকজর েময় ও লাইি 

অন্লাইন্ মিক্ষণ উিয়ই েহ বামিকে মিক্ষা িামলকয় যাকব েো 15 জন্ মিক্ষােীর অকপক্ষােৃে সোট আোকরর সেণীকে 

এেমিন্ অন্তর বযমিগেিাকব সু্ককল উপমস্থ্ে োেকব।  

োোিা, মাধ্যমমে সু্কলেমূহ সোয়ািকমস্টার বা িার-সেমমস্টার েম্পন্ন েময়েূমি পমরিালন্া েরকব যা সু্কল মিক্ষবষিকে প্রমে 

44 মিন্কে িারটি িকল বা ব্লকে মবিি েরকব এবং সযখাকন্ মিক্ষােীগণ প্রমেটি সোয়ািকমস্টাকর িুটি েকর সোেি সন্কব। 

সেকপ্টম্বকর আপমন্ আপন্ার মিশুকে বযমিগে-উপমস্থ্মের মিক্ষকণর জন্য সু্ককল ন্া পাঠাকে িাইকল, টিমিএেমবর িািুি য়াল সু্কল 

ফর মরকমাট লামন্িংকয়র (Virtual School for Remote Learning) মাধ্যকম বামিকেই আপন্ার মিশুর জন্য এেটি েম্পণি 
িূরবেী মিক্ষণ বা মরকমাট লামন্িংকয়র মকিল উপলিয হকব।  সযকহেু স্বেন্ত্র সু্কল মিমত্তে মকিকলর জন্য পযিাপ্ত েেয-েম্পি 

প্রিান্ েরা যাকব ন্া, িূরবেী মিক্ষণ এেটি সেন্দ্রীয় িািুি য়াল সু্কল মকিকলর মাধ্যকম েরবরাহ েরা হকব। 

আপন্ার সু্কলকে সেকপ্টম্বকরর জন্য সেণী েংক্রান্ত োমলো তেমর েরকে হকব, যার জন্য আমরা আপন্াকির আপন্ার মিশুকে 

এই েমকয় বযমিগেিাকব (এর অেি সু্ককল) বা িূরবেী মিক্ষকণর (এর অেি িািুি য়াল সু্কল) জন্য মন্বন্ধন্ েরকে অনু্করাধ্ 

েরমে।  

1) সেকপ্টম্বকর আপন্ার মিশু েীিাকব সু্ককল সফরে আেকব: 

"আমার মিশু বযমিগেিাকব সযাগ সিকব " এর জন্য 1 এ িাপ মিন্। 

"আমার মিশু িািুি য়াল সু্কল ফর মরকমাট লামন্িং এ সযাগ সিকব " এর জন্য 2 এ িাপ মিন্। 

আপন্ার মন্বন্ধকন্র জন্য আপন্াকে ধ্ন্যবাি। পরবেী পিকক্ষপগুকলা েম্পকেি  হালন্াগািেমূহ এবং েেয পাওয়ার জন্য 
অনু্গ্রহ েকর আমাকির ওকয়বোইট www.tdsb.on.ca এ যান্।  

 

 

http://www.tdsb.on.ca/

