26 আগস্ট, 2020
প্রিয় প্রিতা-মাতাগণ/অপ্রিিাবকবৃন্দ এবং িপ্রিবািগণ,
21 আগস্ট তাপ্রিখে সেখেম্বখি স্কু খে সেিত আো েম্পখকে তথ্য েহ টিপ্রিএেপ্রবি (TDSB) েকে প্রিতামাতাগণ/অপ্রিিাবকবৃখন্দি কাখে একটি প্রিঠি সিিণ কিা হখয়খে এবং আজখক আমিা সে েকে প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবখকি
প্রবখেষ প্রেক্ষা িাপ্রহদােম্পন্ন প্রেশু িখয়খে তাখদিখক অপ্রতপ্রিক্ত তথ্যাবেী িদান কিাি জনয প্রেেপ্রে।। আমিা জাপ্রন সে েেন
আমিা টিপ্রিএেপ্রবি স্কু েেমূহ েুেখবা এবং কখয়ক েপ্তাখহি মখযয প্রেক্ষাথ্ীখদি সেিত আোি জনয স্বাগত জানাখবা তেন কী
কী িতযাো কিখবন সেই েম্পখকে আখিা জানাি জনয আিনািা উপ্রিগ্ন হখয় িখয়খেন, তাই আমিা আিনাখদি এটি েম্পখকে
প্রবস্তাপ্রিত হােনাগাদ িদান কিখত িাইপ্রে।
আমিা শুরু কিাি িূখবেই, আিনাখদি যনযবাদ জানাখত িাই েেন আমিা কমেিািী ও প্রেক্ষাথ্ীখদি প্রনিািখদ স্কু ে এবং কখমে
সেিত আোি জনয িখয়াজনীয় েমস্ত িপ্রিকল্পনা কিখত কাজ কখি োপ্রি, এই েমখয় আিনাখদি অপ্রবিাম ধযেেয যিাি জনয।
এটি একটি েহজ বা েিে িপ্রিয়া প্রেে না এবং আমিা োমখন এপ্রগখয় োওয়াি িখথ্ আিনাখদি অপ্রবিত সবাঝািড়া ও
আস্থাস্থািন কিাি জনয আন্তপ্রিকিাখব িেংো কিপ্রে। অনুগ্রহ কখি সজখন িােুন সে েকে প্রেক্ষাথ্ী, কমেিািী এবং িপ্রিবাখিি
প্রনিািত্তা ও স্বাস্থয িক্ষা কখি স্কু খে প্রনিািখদ সেিত আোি জনয কােেকিিাখব িপ্রিকল্পনা গ্রহখণ আমিা ো ো কিখত িািপ্রে
তা কিপ্রে।
টিপ্রিএেপ্রব িপ্রতবন্ধীতােমূহ েহ প্রেক্ষাথ্ীখদি প্রেক্ষা, তথ্য-েম্পদ এবং েুখোগেমূখহ নযায়েঙ্গত অপ্রযগমন প্রনপ্রিত কিাি জনয িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ
এবং এটি সকাপ্রিি-19 প্রবশ্ব মহামািীি েময়ও েতয হখয়ই িেখত থ্াকখব। অনুগ্রহ কখি অপ্রতপ্রিক্ত তখথ্যি জনয প্রনখি সদেুন ো প্রবখেষ প্রেক্ষা
িাপ্রহদা েম্পন্ন প্রেক্ষাথ্ীগখণি জনয প্রবখেষিাখব েুপ্রনেপ্রদষ্ট।
বিলবিত শুরু: মঙ্গলিার, 15 সেপ্টেির
স্কু খে সেিত আোি জনয ধতিী হখত িখয়াজনীয় সে েময় িদান কিা হখয়খে, তাি জনয টিপ্রিএেপ্রবখক স্কু খেি িথ্মপ্রদনটি
(িাথ্প্রমক, মাযযপ্রমক এবং িািুে য়াে স্কু খেি জনয) মঙ্গলিার, 15 সেপ্টেিপ্টর েপ্রিখয় প্রনখত হখয়খে।
েপ্রদও েকে সেণীি িখবে প্রতন প্রদন যখি োমানয েপ্রিখয় সনওয়া হখব, তখব বিপ্টেষ বেক্ষা চাবিদা েম্পন্ন েকল বেক্ষার্থীর
স্কু ল মঙ্গলিার, 15 সেপ্টেির শুরু িপ্টি। এটি েকে েমখবত িাথ্প্রমক ও মাযযপ্রমক স্থানেমূহ বা এপ্রেখমন্টাপ্রি এন্ড
সেখকন্ডাপ্রি কনপ্রগ্রখগখেি োইেেমূহ এবং সিখিেিখমন্টাে প্রিজঅযাপ্রবপ্রেটিে ইখন্টনপ্রেি োখিােে সিাগ্রামে (আইএেপ্রি - ISP)এি প্রেক্ষাথ্ীখদি অন্তিুে ক্ত কিখব সেগুখো মাযযপ্রমক স্কু েেমূখহ অবপ্রস্থত। প্রবখেষ প্রেক্ষা িাপ্রহদা েম্পন্ন প্রেক্ষাথ্ীগণ োখদি স্কু খে
োতায়াখতি জনয বাে িদান কিা হখব তাখদি জনযও শুরুি তাপ্রিেটি 15 সেখেম্বিই হখব।
মাস্ক/সেইে কাভাবরিং গাইডলাইনে (Mask/Face Covering Guidlines)
েপ্রদও েকে প্রেক্ষাথ্ী এবং কমেিািীখক টিপ্রিএেপ্রব িবনেমূহ ও স্কু ে বােেমূখহ মাস্ক/মুেমণ্ডখে আিাদন িপ্রিযান কিখতই
হখব, তািিিও আমিা সমখন প্রনখয়প্রে সে আমাখদি প্রকেু প্রকেু প্রেক্ষাথ্ীি প্রিপ্রকৎো েংিান্ত, জ্ঞাখনন্দ্রীয় েংিান্ত বা অনযানয
কািণেমূখহি জনয অবযাহপ্রতি িখয়াজন হখব। প্রিতা-মাতাগণ/অপ্রিিাবকবৃন্দখক মাস্ক/মুেমণ্ডখেি আিাদন েম্পপ্রকেত
সকাখনা অবযাহপ্রত বা েমন্বয়োযখনি িখয়াজন হখে েিােপ্রি স্কু েেমূখহি োখথ্ আখোিনা কিাি জনয অনুখিায কিা হখি।

আমাখদি অকুখিেনাে সহেথ্ এন্ড সেইেটি দেটি আমাখদি কমেিািীগণ এবং প্রেক্ষাথ্ীগণ োখদি এগুখো িখয়াজন তাখদি জনয স্বি মাস্ক
প্রকনখত কাজ কিখে। মাস্ক/মুেমণ্ডখেি আিাদন েম্পপ্রকেত অপ্রতপ্রিক্ত তথ্য প্রিতা-মাতাগণ/অপ্রিিাবকবৃখন্দি োখথ্ েীঘ্রই িাগ কখি সনওয়া
হখব বা সেয়াি কিা হখব।
বেক্ষপ্টের মপ্টডলেমূি (Learning Models)
প্রার্থবমক
আইএেপ্রি কমেেূপ্রিি (প্রগেখেি সিাগ্রাম বাখদ) ওিি প্রনিে ি কখি এপ্রেখমন্টাপ্রি সেোে এিু খকেন ইখন্টনপ্রেি োখিােে
সিাগ্রামেমূখহি (আইএেপ্রি - ISP) সেণীগুখো 6-16 জন প্রেক্ষাথ্ীি মখযয েীমাবদ্ধ থ্াকখব। প্রেক্ষাথ্ীগণ িপ্রত েপ্তাখহ 5 প্রদন কখি
স্কু খে উিপ্রস্থত থ্াকখবন, অবকাে ও মযযাহ্ন-সিাজখনি েময় েহ িূণে প্রদবখেি জনয একটি দে/গ্রুখি।
এটি আমাখদি েয়টি িাথ্প্রমক েমখবত স্থানেমূহ বা এপ্রেখমন্টাপ্রি কনপ্রগ্রখগখেি োইেেমূহখক অন্তিুে ক্ত কিখব: সবিািপ্রে স্কু ে,
েুপ্রে মযাককিপ্রমক প্রেপ্রনয়ি স্কু ে, িাকে সেইন িাবপ্রেক স্কু ে, সেখনকা স্কু ে, োপ্রন প্রিউ জুপ্রনয়ি এন্ড প্রেপ্রনয়ি িাবপ্রেক স্কু ে
এবং উইপ্রেয়াম সজ মযাকখকািপ্রিক।
আমিা জাপ্রন সে প্রকেু প্রকেু প্রেক্ষাথ্ী োিীপ্রিক দূিত্ব েবোপ্রযক কােেকিী কিাখত োহােয কিা েহ বপ্রযেত স্বাস্থয এবং প্রনিািত্তা েংিান্ত
প্রবপ্রযমাো বা িখোকেেমূহ স্থািন কিাি সক্ষখে েমেযাি েম্মুেীন হখত িাখিন। এই উখিগগুখো আখোিনা কিখত স্কু েেমূহ এই েময়
প্রেক্ষাথ্ীগণ ও কমেিািীগণখক োযযমত োহােয কিাি সকৌেেগুখো অখন্বষণ কিাি জনয িপ্রিবািবৃন্দ এবং সেোে এিু খকেন এন্ড ইনক্লুেন
কনোেখেন্টখদি োখথ্ কাজ কিখব।
মাধ্যবমক (9ম সেেী সর্থপ্টক 12ে সেেী পর্য ন্ত)
সেখকন্ডাপ্রি সেোে এিু খকেন সিখিেিখমন্টাে প্রিজঅযাপ্রবপ্রেটিে (প্রিপ্রি- DD) ইখন্টনপ্রেি োখিােে সিাগ্রামেমূখহি (আইএেপ্রি - ISP)
সেণীগুখো 10 জন প্রেক্ষাথ্ীি মখযয েীমাবদ্ধ থ্াকখব। সেখহতু তাখদিখক দে প্রহখেখব গ্রুি বা দেবদ্ধ কখি সদওয়া হখব প্রেক্ষাথ্ীগণ িপ্রতপ্রদন স্কু খে
উিপ্রস্থত হখত িািখবন এবং তািা প্রবখেষ প্রেক্ষাি েমস্ত ক্লাে একোখথ্ প্রনখত িািখবন। প্রেক্ষাথ্ীগণ সেপ্রমস্টাি মখিেটি অনুেিণ কিখবন।
ইপ্রন্টখগ্রেন (প্রগেখেি েহ) েহ আইএেপ্রি সেণীগুখোি মাযযপ্রমক প্রেক্ষাথ্ীগণ োখদি প্রবখেষ প্রেক্ষাি ক্লােেমূহ ও প্রনয়প্রমত স্কু খেি সকােেেমূখহ
োযািণ েময়েূপ্রি প্রনযোপ্রিত তািা তাখদি েমকক্ষখদি োখথ্ িেমান একেীকিণ প্রনপ্রিত কিাি জনয সকায়ািখমস্টাি বা িাি-সেপ্রমস্টাি
েম্পন্ন েময়েূপ্রিি সেখকন্ডাপ্রি স্কু ে মখিেটি অনুেিণ কখি স্কু খে সোগ সদখবন।
মাযযপ্রমক আইএেপ্রি 6-16 জন প্রেক্ষাথ্ীি মখযয েীমাবদ্ধ থ্াকখব। প্রেক্ষাথ্ীগণ একটি দে প্রহখেখব সোগ প্রদয়ী প্রবখেষ প্রেক্ষাি সকােেেমূহ গ্রহণ
কিখত িািখবন। োযািণত, এই আইএেপ্রিেমূহ এমআইপ্রি (MID), এেপ্রি (LD), এএেপ্রি (ASD), প্রিএইিএইি (DHH) এবং প্রিপ্রিখক (PD)
অন্তিুে ক্ত কিখব এবং তাখদি েমকক্ষখদি োখথ্ প্রবখেষ প্রেক্ষা নয় এমন বা নন-সেোে এিু খকেন সকােেেমূখহি জনয একপ্রেত কিা হখব।
প্রগেখেি আইএেপ্রি সেণীগুখো 30 জন প্রেক্ষাথ্ীি মখযয েীমাবদ্ধ থ্াকখব এবং প্রবখেষ প্রেক্ষা এবং প্রবখেষ প্রেক্ষা নয় এমন সেণীগুখোখক দুটি দখে
প্রবিক্ত কিা হখব। এটি স্কু খেি িাপ্রহদােমূখহি উিি প্রিপ্রত্ত কখিই স্থানীয়িাখব িপ্রিবতে ন হখত িাখি।

েয়টি েমখবত মাযযপ্রমক স্কু খেি স্থানেমূহ বা কনপ্রগ্রখগখেি সেখকন্ডাপ্রি স্কু খেি োইেেমূহ সেোখন প্রেক্ষাথ্ীগণ উিপ্রস্থত হখত িািখবন সেগুখো
সেপ্রমস্টাি মখিেটি অনুেিণ কিখব। েমখবত মাযযপ্রমক স্কু খেি স্থানেমূহ হখি সেন্ট্রাে ইখোপ্রবখকা হাই স্কু ে, ড্রুইপ্রি সেখকন্ডাপ্রি স্কু ে, ফ্রযাংক
ওক সেখকন্ডাপ্রি স্কু ে, মযািেউি হাই স্কু ে, েযাি উইপ্রেয়াম ওেোি হাই স্কু ে এবং ইয়কে হামবাি হাই স্কু ে।
ভাচুয য়াল স্কু ল (বকন্ডারগাপ্টটযন সর্থপ্টক 12ে সেেী পর্য ন্ত)
সে েকে প্রিতা-মাতা তাখদি প্রেশুখদি বাপ্রড় সথ্খক সেোখত িান তািা দূিবতী প্রেক্ষণ িদ্ধপ্রত বা অিেনটি সবখে প্রনখত
িািখবন। আিও তখথ্যি জনয, অনুগ্রহ কিী ওখয়বোইেটিখত োন। িাথ্প্রমক (Elementary) এবং মাযযপ্রমক
(Secondary)।
েপ্রদ প্রিতা-মাতাগণ/অপ্রিিাবকবৃন্দ দূিবতী প্রেক্ষণ বা প্রিখমাে োপ্রনেং প্রদখয় শুরু কিখত িান এবং িখি স্কু খে
বযপ্রক্তগত-উিপ্রস্থপ্রতি প্রেক্ষণ বা ইন-স্কু ে োপ্রনেংখয় সেিত আোি প্রেদ্ধান্ত গ্রহণ কখিন, প্রেক্ষাথ্ীগণ তাখদি আইএেপ্রি
স্থানটি হািাখবন না। প্রেক্ষাবষেটিি েময় প্রকেু মূে তাপ্রিেগুখোখত িািুে য়াে স্কু খে বা বযপ্রক্তগত-উিপ্রস্থপ্রতি প্রেক্ষখণ
িখবে কিাি েুখোগেমূহ থ্াকখব। িাথ্প্রমক এবং মাযযপ্রমক েংিান্ত স্থানান্তি কিাি তাপ্রিেগুখো সদেুন। মখনানীত
েমখয়ি বাইখি িপ্রিবতে খনি িখয়াজন হখে, বযপ্রতিমেমূহ কিা সেখত িাখি এবং তা প্রনপ্রদেষ্ট সকে বা িপ্রিপ্রস্থপ্রতি
প্রিপ্রত্তখত প্রিপ্রিিযােগণ িািা িেোখোিনা কিা হখব।
স্কু প্টল িযবিগত-উপবিবতর িা ভাচুয য়াল বেক্ষপ্টের জনয বনিন্ধন
এই েপ্তাখহ, প্রেশুখদি প্রিতা-মাতাগণ/অপ্রিিাবকবৃন্দখক োিা েমখবত মাযযপ্রমখকি স্থানেমূখহ উিপ্রস্থত থ্াকখবন এবং প্রিপ্রি
আইএেপ্রিি েকে প্রেক্ষাথ্ীখক বযপ্রক্তগত-উিপ্রস্থপ্রত বা দূিবতী প্রেক্ষখণ তাখদিখক প্রনবন্ধন কিাি অনুখিায জাপ্রনখয় একটি ইখমইে
সিিণ কিা হখব।
েকে প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবকবৃন্দ, এমনপ্রক োিা ইখতামখযযই এই মাখেি শুরুখতই িাক-প্রনবন্ধন জপ্রিিটি কখিখেন তাখদিও
এই প্রনবন্ধনটি েম্পন্ন কিাি মাযযখম প্রেশুখদি প্রনবন্ধন প্রনপ্রিত কিা িখয়াজন।
ইখমইেটিখত িখতযক প্রেক্ষাথ্ীি জনয অনোইন প্রনবন্ধন েখমেি একটি অননয প্রেংক থ্াকখব এবং প্রেংকটি কাউখক সেয়াি কিা
োখব না। সে েকে প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবখকি একাপ্রযক প্রেশু িখয়খে তািা তাখদি িখতযক প্রেশুি জনয একটি কখি ইখমে
িাখবন এবং িখতযক প্রেশুি জনয একটি িৃথ্ক প্রনবন্ধন েমে েম্পন্ন কিখত হখব। 20টি প্রিন্ন িাষাখত অনোইন প্রনবন্ধন েমেটি
িাওয়ী োখব।
সকবেমাে সে েকে প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবখকি সকান ইখমইখেি ঠিকানা বা ইখমে অযাখড্রে োইখে সনই বা োিা অনোইখন
প্রনবন্ধন েমেটি েম্পন্ন কিখবন না তািা তাখদি প্রনবোিন কিাি বযািাখি প্রনবন্ধন েম্পপ্রকতে একটি সেপ্রেখোন কে িাখবন।
আিও তখথ্যি জনয এবং প্রনবন্ধখনি প্রবপ্রিন্ন প্রবকল্প বা প্রিোখিন্ট সিপ্রজখেেন অিেনে েম্পখকে জানাি জনয আমিা েকে
প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবকখক টিপ্রিএেপ্রবি ওখয়বোইেটিখত োওয়াি জনয উৎোপ্রহত কিপ্রে।
িুধ্িার, 26 আগস্ট: েকে প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবখকি কাখে ইখমইখে সিিণ কিা হখব এবং প্রনবন্ধন সোো হখব
সোমিার, 31 আগস্ট: েমখবত স্থানেমূহ বা কনখগ্রখগখেি োইেেমূহ এবং মাযযপ্রমক প্রিপ্রি আইএেপ্রি প্রেক্ষাথ্ীগখণি জনয প্রনবন্ধন বন্ধ হখয়

োখব
পরিতী পদপ্টক্ষপেমূি
আমিা আগামী প্রদনগুখোখত িপ্রিবািখদি অবপ্রহত এবং হােনাগাদ কিা িাপ্রেখয় োখবা। আমিা আমাখদি িোেকগণ,
এেইএপ্রে প্রিোনে েু স্কু ে োব-কপ্রমটি এবং স্টাে প্রিোনে েু স্কু ে সেোে এিু খকেন এন্ড ইনক্লুেন োব-কপ্রমটিি োখথ্ ঘপ্রনষ্ঠিাখব
কাজ কিা িাপ্রেখয় োখবা এটি প্রনপ্রিত কিাি জনয সে আমিা োখত েমস্ত মতামত এবং প্রবখবিনােমূহখক অন্তিুে ক্ত কপ্রি।
আমাখদি স্কু খেি স্বাস্থয এবং প্রনিািত্তা প্রবষয়ক প্রনখদে প্রেকা (health and safety guidelines) েম্পখকে ওখয়বোইখে আিও
জানুন।
এই গুরুত্বিূণে কাজটি িোি েময় আমিা আিনাখদি অপ্রবিাম ধযখেেযি জনয আিনাখদি আবাখিা যনযবাদ জানাপ্রি। অনুগ্রহ
কখি সজখন িােুন সে প্রিপ্রিিযােগণ স্কু খেি েুপ্রনপ্রদেষ্ট তথ্যাবেী েিােপ্রি িপ্রিবািগখণি োখথ্ েত েীঘ্র েম্ভব জানাখনা শুরু
কিখবন। আমিা জাপ্রন সে আিনাখদি অখনক িশ্ন ও উখিগ িখয়খে এবং কমেিািীগণ তাখদি োযযমত িখয়াজনীয় তথ্য িদান
কিা ও আিনাখদি অবপ্রহত কিা িাপ্রেখয় োখবন।
আমিা এটিখত একোখথ্ িখয়প্রে এবং কমেিািীগণ, প্রেক্ষাথ্ীগণ ও িপ্রিবািবৃখন্দি স্বাস্থয ও প্রনিািত্তা প্রনপ্রিত কিাি জনয আমিা
েকখে একটি োযািণ েখক্ষযি িাগীদাি। স্কু খে সেিত আো োখত েকখেি জনয েতো েম্ভব স্বিখন্দ হয় আমিা তাই িাই
এবং এটি কিাি জনয আমাখদি একখে কাজ কিা িাপ্রেখয় সেখত হখব।
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