
Secondary Script: 

ردوکال کا ) شنی رجسٹر یپر فونیلیاسکول ٹ یکنڈریس سنجریاسکول م ہی
ُ
 ی:موصول ہوگ ںیم یزی ( ترجمہ ہے جو آپ کو انگرا

) آپ میں جا رہا ہے۔  )بچےسے مخصوص(یڈ  جو اس ستمبر میں گر ہے غامیبہت اہم پ کینٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کا ااٹورکیلئے آپ کے بچے ہی

 پڑھتے ہیں۔( وہ  ںیجس م یہوگ عہی کے ذر ڈی گر اس ینشاندہ یکالوں ککو آپ کے ہر بچےکیلئے ایک فون کال موصول ہوگی۔ 

ِ ِ ماڈل ریموافقت پذ کیااسکول  سیکنڈریہےکہ  اینے اعالن ک میتعل وزارت 
ُ
ٹی ڈی  گے۔ ںیھلاور صحت و حفاظت کے بہتر اقدامات کے ساتھ ک

  ایس بی میں، طلباء
ً
یبا پر   طلباء کی چھوٹی کالس سائز میں اسکول میں حاضری دیں گے، جس میں گھر 15ہر دوسرے دن ذاتی طور پر، تقر

  سیکھنا جاری رہتا ہے اس میں خود مختارانہ کام کا وقت اور براہ  راست آن الئن سیکھنا دونوں شامل ہیں۔

دنوں کے چار بالکوں میں  44شیڈول پر چلیں گے جو تعلیمی سال کو ہر  (quadmester)سٹریکواڈ ماس کے عالوہ، سیکنڈری اسکول ایک 

 ، اور جہاں طلباء ہرکواڈمیسٹر میں دوکورسز لیتے ہیں۔تقسیم کرتا ہے

 موٹیکے ورچوئل اسکول فار ر یب سیا یڈ یٹ نہ بھیجنےکا انتخاب کرتے ہیں، تواسکول  کیلئے میتعل یاپنے بچےکو ذات ںیاگر آپ ستمبر م

وری سے مکمل کیاکیلئے آپ کے بچے عہیکے ذر (TDSB’s Virtual School for Remote Learning)لرننگ
ُ
کا ماڈل گھر کھنےیس د

 یماڈل ک یانفراد کیا یکہ اسکول پر مبن وںیک یجائے گ یفراہم ک عہیورچوئل اسکول ماڈل کے ذر یمرکز کیلرننگ ا موٹیر ہوگا۔ ابیپر دست

   ۔ںیہ ںیوسائل نہ یکے لئے کاف یفراہم

ِ یبنانےک کی فہرستیںکالس کیلئےآپ کے اسکول کو ستمبر
 
 موٹیر ای( ںیاسکول مہے  طور پر )اس کا مطلب یذا ہم آپ سے ذاتضرورت ہے، لہ

    ۔ںیکہہ رہے ہکیلئےکروانےرجسٹراپنے بچےکو اس وقت  لئےیلرننگ )اس کا مطلب ہے ورچوئل اسکول( ک

 :ے واپس جائےگاسیآپ کا بچہ اسکول ک ںیستمبر م (1

 ںیدبائ 1 کیلئے" میرا بچہ ذاتی طور پر شرکت کرے گا"

 دبائیں 2" کیلئے حصہ لےگا ںیلرننگ م موٹیبچہ ورچوئل اسکول فار ر رایم"

یشن کیلئےآپ  پ ڈیٹس ںیاگلے اقدامات کے بارے م یہ۔آپ کا شکر کی رجسٹر
َ
سائٹ  بی و یکرم ہمار براہِ کیلئے اور معلومات حاصل کرنے ا

www.tdsb.on.ca  ۔ںیپر جائ  
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