ઓગસ્ટ 26, 2020
પ્રિય માતાપ્રિતા/વાલીઓ અને િપ્રિવાિો,
ઓગસ્ટ 21 ના િોજ, બધા TDSB માતાપ્રિતા/વાલીઓને સપ્ટે મ્ બિમાાં સ્કૂ લે િિત આવવાની માપ્રિતી પ્રવશે એક
િત્ર મોકલવામાાં આવ્યો િતો, અને અમે તમને આજે ખાસ પ્રશક્ષણની જરૂપ્રિયાતવાળા બાળકો ધિાવે છે તેવા
માતા-પ્રિતા/વાલીઓ માટે વધાિાની માપ્રિતી પ્રવશે લખી િહ્યા છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે જ્યાિે અમે TDSB
સ્કૂ લ ખોલીશાં અને થોડા અઠવાપ્રડયામાાં પ્રવદ્યાથીઓને િિત બોલાવીશાં ત્યાિે શાં અિેક્ષા િાખવી તે પ્રવશે તમે વધ
પ્ર ાંપ્રતત છો, તેથી અમે તમને આ પ્રવગતવાિ અિડેટ િદાન કિવા માગીએ છીએ.

અમે િાિાં ભ કિીએ તે િિેલા, અમે તમાિા સતત ધૈયય માટે આભાિ માનીએ છીએ, કાિણ કે અમે સ્કૂ લમાાં સલામત
િીતે િિત આવવા માટે જરૂિી બધી યોજનાઓ દ્વાિા કાયય કિીએ છીએ અને પ્રવદ્યાથીઓ અને કમય ાિીઓ માટે
કાયયિત છીએ. આ સિળ અથવા સીધી િપ્રિયા નથી િિી અને જેમ આગળ વધીએ છીએ તેમ અમે તમાિી પ્રનિાં તિ
સમજ અને પ્રવશ્વાસની કદિ કિીએ છીએ. કૃ િા કિીને જાણો કે અમે બધા પ્રવદ્યાથીઓ, સ્ટાફ અને િપ્રિવાિોને
સલામત અને સ્વસ્થ િાખવા સ્કૂ લમાાં સલામત િીતે િિત આવવાની યોજના અસિકાિક િીતે ઘડવા માટે અમે જે
કિી શકીએ તે બધાં જ કિી િહ્યા છીએ.
TDSB, પ્રવકલાાંગ પ્રવદ્યાથીઓ માટે પ્રશક્ષણ, સાંસાધનો અને તકોની સમાન િિોાં સપ્રનપ્રિત કિવા માટે િપ્રતબદ્ધ છે , અને
COVID-19 િોગ ાળા દિપ્રમયાન આ કાયય થતાં િહ્યાં છે . કૃ િા કિીને વધાિાની માપ્રિતી, જે ખાસ પ્રશક્ષણની જરૂપ્રિયાતોવાળા
પ્રવદ્યાથીઓ માટે પ્રવપ્રશષ્ટ છે, માટે ની ે જઓ.

વિલંવિત પ્રારં ભ: મંગળિાર, સપ્ટે મ્ િર 15
સ્કૂ લમાાં સલામત િીતે િિત આવવા તૈયાિી કિવા માટે જરૂિી સમય આિતાાં, TDSB એ સ્કૂ લનો િિેલો પ્રદવસ
(િાિાં પ્રભક, માધ્યપ્રમક અને વર્ચયયઅલ સ્કૂ લ માટે ) મંગળિાર, સપ્ટે મ્ િર 15 ના િોજ પ્રનયત કયો છે.
જોકે તમામ ગ્રેડના લોકો માટે િવેશ ત્રણ પ્રદવસોમાાં અલગ-અલગ સમય િિ િાખવામાાં આવશે, ત્યાિે ખાસ
વિક્ષણની જરૂવરયાતિાળા તમામ વિદ્યાર્થીઓ મંગળિાર, સપ્ટે મ્ િર 15, ના રોજ સ્કૂ લે જિાનં િરુ કરિે
આમાાં તમામ એપ્રલમેન્ટિી અને સેકન્ડિી કોન્ગ્રેગેટેડ સાઇટ અને સેકન્ડિી સ્કૂ લમાાં િાખવામાાં આવેલા પ્રવકાસલક્ષી
પ્રવકલાાંગો માટે સઘન સિાય કાયયિમ ( Developmental Disabilities Intensive Support Programs, ISP)
ના પ્રવદ્યાથીઓ શામેલ છે . પ્રવશેષ પ્રશક્ષણની જરૂપ્રિયાતવાળા પ્રવદ્યાથીઓ કે જેઓ સ્કૂ લે બસમાાં આવે છે , તેમની
માટે િણ િાિાં ભ તાિીખ સપ્ટે મ્ બિ 15 િશે.

માસ્ક/ફે સ કિવરં ગ માગગદવિગકા
તમામ પ્રવદ્યાથીઓ અને કમય ાિીઓને TDSB પ્રબપ્ર્ડાં ગમાાં અને સ્કૂ લ બસોમાાં માસ્ક/ફે સ કવપ્રિાં ગ િિેિવાની જરૂિ
િડશે, તેમ છતાાં, અમે સ્વીકાિીએ છીએ કે અમાિા કે ટલાક પ્રવદ્યાથીઓને તબીબી, સાંવેદનાત્મક અથવા અન્ય
કાિણોસિ છૂટની જરૂિ િિેશ.ે માતા-પ્રિતા/વાલીઓને માસ્ક અથવા ફે સ કવપ્રિાં ગ સાંબાંપ્રધત કોઈિણ છૂટ અથવા
સગવડની
ાય સીધી સ્કૂ લ સાથે કિવાનાં કિેવામાાં આવે છે .

અમાિી વ્યવસાપ્રયક સ્વાસ્્ય અને સલામતી (Occupational Health & Safety) ટીમ અમાિા સ્ટાફ અને જરૂિી પ્રવદ્યાથીઓ
માટે િાિદશયક માસ્ક ખિીદવાનાં કામ કિી િિી છે . માસ્ક/ફે સ કવપ્રિાં ગ પ્રવશેની વધાિાની માપ્રિતી ટૂાં ક સમયમાાં
માતાપ્રિતા/વાલીઓ સાથે શેિ કિવામાાં આવશે.

વિક્ષણ મોડલ
એવલમેન્ટરી
એપ્રલમેન્ટિી પ્રવશેષ પ્રશક્ષણના સઘન સિાય કાયયિમો (ISP) ના વગો ISP કાયયિમને (િપ્રતભાશાળીને બાકાત
કિતાાં) આધાિે 6-16 પ્રવદ્યાથીઓ વર્ચ ે સીપ્રમત િાખવામાાં આવે છે . પ્રવદ્યાથીઓ સપ્તાિમાાં 5 પ્રદવસ એક
સમૂિ/જૂ થમાાં સાંિૂણય પ્રદવસ માટે સ્કૂ લમાાં િાજિ િિેશ,ે જેમાાં પ્રિસેસ અને લાં નો સમાવેશ થાય છે .

આમાાં અમાિી છ એપ્રલમેન્ટિી માંડળની સાઇટ શામેલ છે: બેવિલી સ્કૂ લ, ્યસી મેકકોપ્રમયક પ્રસપ્રનયિ સ્કૂ લ, િાકય લેન
િપ્રલલક સ્કૂ લ, સેનેકા સ્કૂ લ, સની વ્ય જપ્રનયિ અને પ્રસપ્રનયિ િપ્રલલક સ્કૂ લ, અને પ્રવપ્રલયમ જે મેકકોપ્રડય ક.
અમે જાણીએ છીએ કે કે ટલાક પ્રવદ્યાથીઓ શાિીપ્રિક અાંતિને વધાિવામાાં સિાય માટે ઉિયોગમાાં લેવાતા ઉન્નત સ્વાસ્્ય અને
સલામતીના િોટોકોલથી િડકાિોનો સામનો કિી શકે છે . આ પ્ર ાંતાઓને દૂ િ કિવા માટે , સ્કૂ લ આ સમય દિમ્યાન પ્રવદ્યાથીઓ
અને સ્ટાફને શ્રેષ્ઠ સિાય આિવા માટે ની વ્યૂિિ નાઓનાં અન્વેષણ કિવા માટે િપ્રિવાિો અને પ્રવશેષ પ્રશક્ષણ અને સમાપ્રવષ્ટ
સલાિકાિો સાથે મળીને કામ કિશે.
સેકન્ડરી (ગ્રેડ 9 ર્થી 12)

સેકન્ડિી પ્રવશેષ પ્રશક્ષણ પ્રવકાસલક્ષી પ્રવકલાાંગો (DD) સઘન સિાય કાયયિમો (ISP) ના વગયને 10 પ્રવદ્યાથીઓ સધી સીપ્રમત
િાખવામાાં આવે છે. પ્રવદ્યાથીઓ દિિોજ સ્કૂ લમાાં જવા માટે સક્ષમ છે કાિણ કે તેઓને સમૂિમાાં વગીકૃ ત કિવામાાં આવ્યા છે અને
તેમના તમામ પ્રવશેષ પ્રશક્ષણ વગો સાથે લઈ શકે છે . પ્રવદ્યાથીઓ સેમેસ્ટિ મોડેલનાં િાલન કિશે.

એકીકિણ (િપ્રતભાશાળીઓ સપ્રિત) સાથેના ISP વગોના સેકન્ડિી પ્રવદ્યાથીઓ, જે ખાસ કિીને પ્રવશેષ પ્રશક્ષણ વગો અને
પ્રનયપ્રમત સ્કૂ લ અભ્યાસિમોમાાં પ્રનયત કિવામાાં આવે છે , તેઓ તેમના સાથીઓની સાથે વતયમાન એકીકિણ સપ્રનપ્રિત કિવા
માટે ક્વાડમેસ્ટિ સેકન્ડિી સ્કૂ લના મોડેલને અનસિીને સ્કૂ લમાાં આવશે.

સેકન્ડિી ISP 6-16 પ્રવદ્યાથીઓ સધી સીપ્રમત છે. પ્રવદ્યાથીઓ પ્રવશેષ પ્રશક્ષણ અભ્યાસિમો િાપ્ત કિતા એક સમદાય તિીકે ભાગ
લઈ શકશે. ખાસ કિીને, આ ISP માાં MID, LD, ASD, DHH અને PD શામેલ િશે અને પ્રબન-પ્રવશેષ પ્રશક્ષણના અભ્યાસિમો
માટે તેમના સાથીદાિો સાથે સમૂિમાાં િાખવામાાં આવશે. િપ્રતભાશાળીઓના ISP વગોને 30 પ્રવદ્યાથીઓ સધી સીપ્રમત
િાખવામાાં આવ્યા છે અને તેમને પ્રવશેષ પ્રશક્ષણ અને પ્રબન-પ્રવશેષ પ્રશક્ષણ વગો માટે ના બે સમૂિોમાાં વિેં વામાાં આવશે. આ
સ્કૂ લની જરૂપ્રિયાતોના આધાિે સ્થાપ્રનક િીતે બદલાઈ શકે છે .

પ્રવદ્યાથીઓએ દૈ પ્રનક ભાગ લઈ શકે તેવી છ કોન્ગ્રેગેટેડ સેકન્ડિી સ્કૂ લની સાઇટ સેમેસ્ટિ મોડેલનાં િાલન કિશે. કોન્ગ્રેગેટેડ
સેકન્ડિી સ્કૂ લની સાઇટ સેન્ટર લ ઇટોપ્રબકોક િાઇ સ્કૂ લ, ડર ેવિી સેકન્ડિી સ્કૂ લ, ફ્રે ન્ક ઓકે સેકન્ડિી સ્કૂ લ, મેિલવડ િાઇ સ્કૂ લ, સિ
પ્રવપ્રલયમ ઓસ્લિ િાઇ સ્કૂ લ અને યોકય િમ્બિ િાઇ સ્કૂ લ છે.

િર્ચયગઅલ સ્કૂ લ (વકન્ડરગાટગ નર્થી ગ્રેડ 12)
માતાપ્રિતા/વાલીઓ કે જેઓ તેમના બાળકોને ઘિેથી શીખવવા માાંગે છે તેઓ દૂ િસ્થ પ્રશક્ષણ પ્રવક્િ િસાંદ
કિી શકે છે . વધ માપ્રિતી માટે , કૃ િા કિીને વેબસાઇટની મલાકાત લો. એપ્રલમેન્ટિી અને સેકન્ડિી.
જો માતાપ્રિતા/વાલીઓ દૂ િસ્થ પ્રશક્ષણથી િાિાં ભ કિવાનાં અને િછી સ્કૂ લમાાં પ્રશક્ષણ િિ િિત ફિવાનાં
નક્કી કિે છે, તો પ્રવદ્યાથીઓ તેમનાં ISP પ્લેસમેન્ટ ગમાવશે નિીાં. વર્ચયયઅલ સ્કૂ લમાાં િવેશ કિવાની અથવા
સ્કૂ લ વષય દિપ્રમયાન મખ્ય તાિીખોમાાં વ્યપ્રિગત રૂિે ભણવામાાં િિત આવવાની તકો િશે. એપ્રલમેન્ટિી
અને સેકન્ડિી િપ્રિવતયનો માટે ની તાિીખો જઓ. જો પ્રનયિ સમયની બિાિ િપ્રિવતયનની આવશ્યકતા
િોય, તો અિવાદો િોઈ શકે છે અને પ્રિપ્રન્સિાલ દ્વાિા કે સ-દિ-કે સના આધાિે સમીક્ષા કિવામાાં આવશે.

સ્કૂ લમાં અર્થિા િર્ચયગઅલ વિક્ષણ માટે નોંધણી
આ અઠવાપ્રડયે, કોન્ગ્રેગેટેડ સેકન્ડિી સાઇટે િાજિ િિેલા બાળકોના માતાપ્રિતા/વાલીઓ અને સેકન્ડિી DD ISP

ના તમામ પ્રવદ્યાથીઓને વ્યપ્રિગત અથવા દૂ િસ્થ પ્રશક્ષણ માટે નોાંધણી કિાવવા એક ઇમેઇલ મોકલવામાાં આવશે.
બધા માતાપ્રિતા/વાલીઓ, જેઓએ આ મપ્રિનાની શરૂઆતમાાં િૂવય નોાંધણી સવેક્ષણ માટે જવાબ આપ્યા છે ,
તેઓએ આ નોાંધણી િૂણય કિીને તેમના બાળકો માટે નોાંધણીની િપ્રષ્ટ કિવી જરૂિી છે.
ઇમેઇલમાાં દિેક પ્રવદ્યાથી માટે ઓનલાઇન નોાંધણી ફોમયની અનન્ય પ્રલાંક િશે અને આ પ્રલાંક શેિ કિી શકાતી નથી.
એક કિતા વધ બાળકો ધિાવતા માતાપ્રિતા/વાલીઓને બાળક દીઠ એક ઇમેઇલ િાપ્ત થશે અને દિેક બાળક માટે
એક અલગ નોાંધણી િૂણય કિવાની જરૂિ િિેશે. ઓનલાઇન નોાંધણી 20 પ્રવપ્રવધ ભાષાઓમાાં ઉિલલધ િશે.

ફિ માતાપ્રિતા/વાલીઓ કે જેમની િાસે ફાઇલ િિ ઇમેઇલ સિનામાં નથી અથવા જેમણે ઓનલાઇન નોાંધણી
િૂણય કિી નથી, તેઓને તેમની િસાંદગી કિવાનાં કિેતો નોાંધણી ફોન કોલ આવશે. વધ માપ્રિતી માટે અને
નોાંધણીના પ્રવપ્રવધ પ્રવક્િો પ્રવશે જાણવા માટે , અમે બધા માતાપ્રિતા/વાલીઓને TDSB વેબસાઇટની મલાકાત
લેવા િોત્સાપ્રિત કિીએ છીએ.

િધિાર, ઓગસ્ટ 26: માતાપ્રિતા/વાલીઓને ઇમેઇલ મોકલવામાાં આવે છે અને નોાંધણી ખલે છે
સોમિાર, ઓગસ્ટ 31: કોન્ગ્રેગેટેડ સાઇટ અને સેકન્ડિી DD ISP પ્રવદ્યાથીઓ માટે નોાંધણી બાંધ છે
આગામી પગલાં
અમે આગામી પ્રદવસોમાાં િપ્રિવાિોને સૂપ્ર ત અને અિડેટ કિવાનાં ાલ િાખીશાં. અમે તમામ મતો અને
પ્રવ ાિણાઓને સમાવીએ છીએ તે સપ્રનપ્રિત કિવા માટે અમે અમાિા વિીવટકાિો, SEAC સ્કૂ લમાાં િિત ફિવા
માટે ની િેટા-સપ્રમપ્રત અને સ્ટાફનાં સ્કૂ લમાાં િિત ફિવા માટે ની પ્રવશેષ પ્રશક્ષણ અને સમાપ્રવષ્ટ િેટા-સપ્રમપ્રત સાથે
મળીને કામ કિવાનાં ાલ િાખીએ છીએ. સ્કૂ લ માટે અમાિા સ્વાસ્્ય અને સલામતી માગયદપ્રશયકા પ્રવશે વધ જાણો.

આ મિત્વિૂણય કાયય ાલ િિેતાાં તમાિા સતત ધૈયય માટે અમે ફિી એકવાિ તમાિો આભાિ માનીએ છીએ. કૃ િા કિીને
જાણો કે પ્રિપ્રન્સિાલ શક્ય તેટલી વિેલી તકે િપ્રિવાિો સાથે સ્કૂ લ-પ્રવપ્રશષ્ટ માપ્રિતી શેિ કિવાનાં શરૂ કિશે. અમે
જાણીએ છીએ કે તમને ઘણા િશ્નો અને પ્ર ાંતાઓ છે , અને સ્ટાફ જરૂિી માપ્રિતી િદાન કિવા અને તમને જાણ
કિવા માટે તેમના શ્રેષ્ઠ િયાસો કિવાનાં ાલ િાખશે.

અમે આમાાં સાથે છીએ અને અમે બધા પ્રવદ્યાથીઓ, સ્ટાફ અને િપ્રિવાિોના સ્વાસ્્ય અને સલામતીની ખાતિી
કિવા માટે નાં એક સામાન્ય લક્ષ્ય શેિ કિીએ છીએ. અમે ઇર્ચછીએ છીએ કે સ્કૂ લે િિત આવવાં એ દિેક માટે શક્ય

તેટલાં સિળ બને અને તે માટે આિણે સાથે કામ કિવાનાં

ાલ િાખવાં જરૂિી છે.

સાદિ,

કાલેન જેક્સન
પ્રશક્ષણ પ્રનયામક

એલેક્ ઝાન્ડિ બ્રાઉન
અધ્યક્ષ

