Secondary Script:
ُ
یہ اسکول میسنجر سیکنڈری اسکول ٹیلیفون پری رجسٹر یشن کال کا (اردو) ترجمہ ہے جو آپ کو انگر یزی میں موصول ہوگی:

یہ آپ کے بچےکیلئے ٹورانٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کا ایک بہت اہم پیغام ہے جو اس ستمبر میں گر یڈ (بچےسے مخصوص) میں جا رہا ہے۔ ( آپ
کو آپ کے ہر بچےکیلئے ایک فون کال موصول ہوگی۔ کالوں کی نشاندہی اس گر یڈ کے ذر یعہ ہوگی جس میں وہ پڑھتے ہیں۔)
ُ
وزارتِ تعلیم نے اعالن کیا ہےکہ سیکنڈری اسکول ایک موافقت پذیر ماڈل اور صحت و حفاظت کے بہتر اقدامات کے ساتھ ِکھلیں گے۔ ٹی ڈی
ً
ایس بی میں ،طلباء ہر دوسرے دن ذاتی طور پر ،تقر یبا  15طلباء کی چھوٹی کالس سائز میں اسکول میں حاضری دیں گے ،جس میں گھر پر
سیکھنا جاری رہتا ہے اس میں خود مختارانہ کام کا وقت اور براہ راست آن الئن سیکھنا دونوں شامل ہیں۔
اس کے عالوہ ،سیکنڈری اسکول ایک کواڈ میسٹر) (quadmesterشیڈول پر چلیں گے جو تعلیمی سال کو ہر  44دنوں کے چار بالکوں میں
تقسیم کرتا ہے ،اور جہاں طلباء ہرکواڈمیسٹر میں دوکورسز لیتے ہیں۔
اگر آپ ستمبر میں اپنے بچےکو ذاتی تعلیم کیلئے اسکول نہ بھیجنےکا انتخاب کرتے ہیں ،تو ٹی ڈی ایس بی کے ورچوئل اسکول فار ر یموٹ
ُ
لرننگ) (TDSB’s Virtual School for Remote Learningکے ذر یعہ آپ کے بچےکیلئے ایک مکمل دوری سے سیکھنےکا ماڈل گھر
پر دستیاب ہوگا۔ ر یموٹ لرننگ ایک مرکزی ورچوئل اسکول ماڈل کے ذر یعہ فراہم کی جائے گی کیوں کہ اسکول پر مبنی ایک انفرادی ماڈل کی
فراہمی کے لئے کافی وسائل نہیں ہیں۔
آپ کے اسکول کو ستمبرکیلئےکالس کی فہرستیں بنانےکی ضرورت ہے ،لہِذا ہم آپ سے ذاتی طور پر (اس کا مطلب ہے اسکول میں) یا ر یموٹ
لرننگ (اس کا مطلب ہے ورچوئل اسکول) کیلئے اپنے بچےکو اس وقت رجسٹرکروانےکیلئےکہہ رہے ہیں۔
 )1ستمبر میں آپ کا بچہ اسکول کیسے واپس جائےگا:
"میرا بچہ ذاتی طور پر شرکت کرے گا" کیلئے  1دبائیں
"میرا بچہ ورچوئل اسکول فار ر یموٹ لرننگ میں حصہ لےگا" کیلئے  2دبائیں

َ
آپ کی رجسٹر یشن کیلئے آپ کا شکر یہ۔ اگلے اقدامات کے بارے میں اپ ڈیٹس اور معلومات حاصل کرنےکیلئے براہِ کرم ہماری و یب سائٹ
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