સેકન્ડરી સ્ક્રિપ્ટ:
તમે ‘સ્કૂ લ મેસેન્ જર સ્કૂ લ ટે લલફોન લિ-રલજસ્ટર ે શન’નો જે કૉલ અંગ્રજી
ે માં મેળવવાના છો તેનં આ (ગજરાતી)
ભાષાંતર છે .
આ સપ્ટે મ્ બરમાં તમારા બાળકને ગ્રેડ (બાળક માટે લવલશષ્ટ)માં જવા માટે ટોરન્ટો લડલસ્ટર ક્ટ સ્કૂ લ બોડડ નો આ એક
ખૂબ જ મહત્વપૂર્ડ સંદેશ છે . (તમને તમારા દરેક બાળક માટે એક ફોન કૉલ આવશે. કૉલ્સ તેઓ જે ગ્રેડમાં હાજ્રર

રહેતા હશે તે દ્વારા ઓળખવામાં આવશે.)
લશક્ષર્ મંત્રાલયે જાહેર કયું છે કે માધ્યલમક શાળાઓ અનકૂ ળ કરવામાં આવેલ મોડે લ સાથે અને આરોગ્ય અને
સલામતીનાં ઊચ્ચ પગલાં સાથે ખલશે. ટીડીએસબીમાં, લવદ્યાથીઓ દર બીજા લદવસે આશરે 15 લવદ્યાથીઓના
નાના વગડના કદમાં રૂબરૂ શાળામાં ભાગ લેશે; ઘરે શીખવાનં ચાલ રાખશે, જેમાં સ્વતંત્ર કામના સમય અને
લાઇવ ઓનલાઇન લશક્ષર્ બંનેનો સમાવેશ થાય છે .
આ ઉપરાંત, માધ્યલમક શાળાઓ ક્વોડમેસ્ટર લશડ્યલ પર કાયડ કરશે જે શાળા વષડને દરેક 44 લદવસના ચાર
બ્લોકમાં વહેંચે છે અને જ્ાં લવદ્યાથીઓ દરેક ક્વાડમેસ્ટરમાં બે અભ્યાસક્રમો લે છે .
જો તમે સપ્ટે મ્ બરમાં તમારા બાળકને રૂબરૂ લશક્ષર્ માટે શાળામાં ન મોકલવાનં પસંદ કરો છો, તો દૂ રસ્થ
લશક્ષર્ -લરમોટ લલનુંગ- માટે ટીડીએસબીની વચ્યડઅલ સ્કૂ લ દ્વારા તમારા બાળક માટે સંપૂર્ડ રીમોટ લલનુંગ
મોડે લ ઘરે ઉપલબ્ધ હશે. દૂ રસ્થ લશક્ષર્ સેન્ટર લ વચ્યડઅલ સ્કૂ લ મોડેલ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવશે કારર્ કે દરેક
શાળા આધાલરત મોડે લ માટે પૂરતા િમાર્માં સ્રોતો નથી.
તમારી શાળાએ સપ્ટે મ્ બર માટે વગડની યાદીઓ બનાવવાની આવશ્યકતા છે , તેથી અમે તમને હાલના સમયે
તમારા બાળકને રૂબરૂમાં (આનો અથડ થાય છે શાળામાં રૂબરૂ) માટે અથવા લરમોટ લલનુંગ (આનો અથડ
વચ્યડઅલ સ્કૂ લ) માટે નોંધાવવા જર્ાવીએ છીએ.
1) તમારં બાળક સપ્ટે મ્ બરમાં શાળામાં કે વી રીતે પરત આવશે:
"મારં બાળક વ્યલિગત રૂપે રૂબરૂમાં હાજરી આપશે" માટે 1 દબાવો
"મારં બાળક લરમોટ લલનુંગ માટે વચડઅલ સ્કૂ લમાં ભર્શે" માટે 2 દબાવો
તમારી નોંધર્ી બદલ આભાર. આગળનાં પગલાં લવશે અપડે ટ્સ અને માલહતી મેળવવા માટે કૃ પા કરીને અમારી
વેબસાઇટ www.tdsb.on.ca ની મલાકાત લો.

