
 

 

 
 

ء2020اگست،  62  

 فیملیز،  سر پرست، /نیمحترم والد

 

پرستوں کو ستمبر م /نیوالد یب سیا یڈ یاگست کو، تمام ٹ 21مورخہ   ایگ جایخط بھ کیمعلومات کے ساتھ ا ںیبارے م واپسی کےاسکول  ںیسر

پرستوں /نیتھا، اور ہم آج آپ کو ان والد  ۔ںیوالے بچے ہ اتیضرور یک میتعل یجن کے خصوص ںیمعلومات کے ساتھ لکھ رہے ہ یاضافکیلئے  سر

ید کہ  ںیہم جانتے ہ جیسے جیسے ہم ٹی ڈی ایس بی اسکولوں کوکھولتے اور چند ہفتوں میں طلباء کی واپسی کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ مز

پ ڈیٹ فراہم کرنا چاہتے تھے۔ جاننےکیلئے
َ
  متفکر ہیں کہ کیا توقع کی جائے، اسلئے ہم آپ کو یہ تفصیلی ا

 

اور طلباء اور  یواپس ںیہم اسکول م جبکہ ںیادا کرنا چاہتے ہ ہیآپ کا شکر کیلئےصبرمسلسل ، ہم آپ کے ںیاس سے پہلےکہ ہم شروع کر

بہ بندکیلئے کام کرنےکیلئےعملے جیسے جیسے ہم آگے ہے اور  ںیسا عمل نہ دھایس ایآسان  ہیام کر رہے ہیں۔ کے تحت ک یدرکار تمام منصو

اور خاندانوں کو محفوظ اور  ، عملےطلباءکہ جان لیں کرم  براہ   بڑھتے ہیں مخلصانہ طور پر آپ کی مسلسل تفہیم اور اعتماد کی قدرکرتے ہیں۔

بہ بندی کرنےکی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیہم اسکول میں محفوظ واپسی کیلئے مدرکھنےکیلئے صحت من یقے سے منصو  ں۔ؤثرطر

 

 کیلئے بنانے ینیقیکو  یرسائ ی، وسائل اور مواقع تک مساومیتعلمعذوری والے طلباء کیلئے  یب سیا یڈ یٹ
 
ڈ ہیرعزم ہے، اور پ بائ 19-کوو  ی مرض و

 ۔ںیمخصوص ہ کیلئے اءطلبوالے اتیضرور یک میتعل یجو خصوص ںیکھید چےینکیلئے  معلومات یکرم اضاف براہ  ے۔ درست ہ یکے دوران بھ

 

  ستمبر 15منگل،   آغاز: یریتاخ

اور ورچوئل اسکول  سیکنڈری، ایلیمینٹریکو اسکول کا پہال دن ) یب سیا یڈ ینظر، ٹ شیدرکار وقت کے پی کیلئے اریت یک یواپس ںیاسکول م

  منتقل کرنا ہوگا۔ پر  ستمبر 15 ،منگل( کیلئے

 

ستمبرکو  15 ،تمام طلباء منگلوالے ت یاضرور یک میتعل یخصوص، ہوگا (staggered)اسٹیگر دن کے دوران  نیداخلہ ت ںیم ڈوںیگر اگرچہ تمام

) آئی سپورٹ پروگرامز  انٹینسو یلیٹیزبیڈس ا لنٹیلپمیوی، اور ڈاجتماعی مقامات یکنڈریاور س یمنٹریلیتمام ا ںیاس م گے۔ ںیاسکول شروع کر

 ،و بسوں میں اسکول جاتے ہیںج اء کیلئےطلبوالے  اتیضرور یک میتعل یخصوص ۔ںیرکھےگئے ہ ںیاسکولوں م یکنڈریجو س ںیشامل ہ پی( ایس

 ۔یستمبر ہوگ 15 یبھ خیتار یآغاز ک کے

 
 کیلئے رہنمائیماسک/ چہرےکے غالف 

 می، ہم تسلیضرورت ہوگ یپہننےک غالفماسک/ چہرے کے  ںیاور اسکول بسوں م میں عمارتوں یب سیا یڈ یاگرچہ تمام طلباء اور عملےکو ٹ

  یوجوہات ک گرید ای اتیی، حسمیڈیکلکہ ہمارے کچھ طلباءکو  ںیکرتے ہ
 
پرستوں سے عرض کیا جاتا ضرورت ہوگ یھوٹ کبنا پر چ ی۔ والدین/ سر

ھوٹ یا موافقت پذیری کے بارے
 
یں۔ ہےکہ وہ ماسکوں یا چہرےکے غالفوں کے بارے میں کسی بھی چ  میں اسکولوں سے براہ  راست گفتگوکر

 

 یک ہیں انہے جن یکام کر رہکیلئےدنےیشفاف ماسک خراء کیلئے ہمارے عملے اور ان طلب میٹ یورانہ صحت اور حفاظت ک شہیپ یہمار

پرستوں کے ساتھ جلد ہی شیئرکی التیتفص دیمزغالفوں کے بارے میں  ماسک/ چہرے کےے۔ ضرورت ہ  جائیں گی۔ والدین/ سر

 

 

 



 

 

 
 

 سیکھنےکے ماڈلز

 

 ایلیمینٹری

  

طلباء کے درمیان محدودکیا جاتا ہے جس کا انحصار  6-16) آئی ایس پی( میں کالسوں کو سپورٹ پروگرامز  سونیانٹ شنیجوکیا شلیاسپ یمنٹریلیا

دن فی ہفتہ حاضری دیں گے، جس میں  5طلباء آئی ایس پی پروگرام پر ہے ) گفٹڈ کو چھوڑکر (۔ پورے دن میں ایک کوہورٹ/گروپ کے ساتھ 

یح اور لنچ کے وقفے شامل ہیں۔  تفر

 

بیورلی اسکول، لوسی میک کورمک سینئراسکول، پارک لین پبلک اسکول،   :ںیشامل ہ مقامات یاجتماع ایلیمینٹریچھ  ےہمار ںیاس م

یو جونیئر اینڈ سینئر پبلک اسکول، اور ولیئم جے میک   ک۔کورڈ   سینیکا اسکول، سنی و

 
دکیلئے بہتر صحت اورحفاظت کے پروٹوکولز الگو ہونےکی وجہ سےکچھ طلباء مد ںیکرنے م ادہیسے ز ادہیفاصلےکو ز یکہ جسمان ںیہم جانتے ہ

کو مشکالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان خدشات سے نمٹنےکیلئے، اسکول خاندانوں اور خصوصی تعلیم و مشمولہ کنسلٹینٹس کے ساتھ مل 

ین مددکرنےکی حکمت عملیوں کا کھوج لگایا جا سکے۔ یں گے تاکہ اس وقت کے دوران طلباء اور عملےکی بہتر  کرکام کر

 
 (12سے  9 ڈی)گر یکنڈریس

 

طلباء تک 10کالسوں کو  ںی( میپ سیا یسپورٹ پروگرام )آئ ونسی( انٹیڈ ی)ڈ یلیٹیزبیاڈس  لنٹیلپمیویڈ شنیجوکیا شلیاسپ یکنڈریس

کی صورت میں ان کا گروپ بنایا جاتا ہے اور وہ اپنی (Cohort)محدودکیا جاتا ہے۔ طلباء روزانہ اسکول جانےکے اہل ہوتے ہیں کیونکہ کوہورٹ 

یں گے۔  خصوصی تعلیم کی تمام کالسیں اکٹھے مل کر لے سکتے ہیں۔ طلباء سمیسٹر ماڈل پر عمل کر

 

سے  یکالسوں اور باقاعدگ یک میتعل یعام طور پر خصوصجن کا ( کے ساتھ تی)گفٹڈ سم شنیگریطلباء انٹ یثانو ںیکالسوں م یپ سیا یآئ

یں گے تاکہ وہ اپنے ساتھیوں  اڈلسیکنڈری اسکول مٹائم ٹیبل مقرر ہوتا ہے وہ کواڈمیسٹر  ںیاسکولوں کے کورسوں م کے بعد اسکول میں شرکت کر

 کے جاری انضمام کو یقینی بنائیں۔

 

طلباء خصوصی تعلیم کےکورسز لےکر ایک کوہورٹ کے طور پر شرکت کر سکتے ہیں۔  اء تک محدودکیا جاتا ہے۔طلب 16-6 ی کوپ سیا یآئ یثانو

ر انہیں غیر خصوصی کورسز کیلئے ان کے شامل ہوں گے او یڈ یاور پ چیا چیا ی، ڈیڈ سی، اے ایڈ لی، ایڈ یآئ میا ںیم زیپ سیا یعام طور پر ، ان آئ

 میتعل یخصوص ریاور غ میتعل یاور خصوصاء تک محدود ہیں طلب 30کالسز  یپ سیا یآئ ڈگفٹ ساتھیوں کے ساتھ گروپ میں شامل کیا جائےگا۔

پوں میں کالسوں کی   ہوسکتا ہے۔ لیطور پر تبد یپر مقام ادیبن یک اتیضرور یاسکول ک ہتقسیم کیا جائےگا۔ یکیلئے انہیں دو سیکھنےکے گرو

 

یں گماڈل  مسٹریسوہ  ںیسکتے ہشرکت کر روزانہ  اءجہاں طلب ںیسائٹاجتماعی چھ  یاسکول ک یکنڈریس  یاسکول ک یکنڈریس۔ یپر عمل کر

ڈ ہائی اسکول، سر  ںیسائٹاجتماعی چھ 
 
ینک اوک سیکنڈری اسکول، میپل و یوری سیکنڈری اسکول، فر یہ ہیں سینٹرل ایٹو بیکوک ہائی اسکول، ڈر

 ولیئم ہائی اسکول، اور یارک ہمبر ہائی اسکول۔

 

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary


 

 

 
 

 (12 ڈیاسکول )کنڈرگارٹن سےگر (Virtual)ورچوئل 

یموٹ  یب سائٹ پر والدین جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ گھر سے سیکھے وہ ر ید معلومات کیلئے، براہ  کرم و لرننگ آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مز

 ۔سیکنڈریاور  ایلیمینٹریجائیں۔ 

 

پرستوں نے  /نیاگر والد  وری سر
 
تو ، کرتے ہیں صلہیحاصل کرنےکا ف میتعل کے اندراسکول  ر پھر وہاو ایک صلہیکرنےکا ف ابتداکے ساتھ  میتعل یکد

یخوں پر ورچوئل اسکول میں داخل ہونے یا ذاتی طلباء اپن ی آئی ایس پی پلیسمینٹ سے محروم نہیں ہوں گے۔ تعلیمی سال کے دوران کلیدی تار

یخیں دیکھیں۔ اگر متعین اوقات سے باہر  سیکنڈریاور  ایلیمینٹریطور پر حاضر ہوکر سیکھنے میں واپس آنےکے مواقع ہوں گے۔  منتقلی کی تار

ھوٹ دی جاسکتی ہے اور پرنسپل کیس بہ کیس کی بنیاد پر ان کا 
 
 جائزہ لیں گے۔منتقلی کی ضرورت پڑتی ہے، تو چ

 
یشن ورچوئل لرننگ اکے اندر یاسکول   کیلئے رجسٹر

پرستوں کو ایک  اس ہفتے، ایک سیکنڈری اجتماعی سائٹ اسکول اور سیکنڈری ڈی ڈی آئی ایس پی میں شرکت کرنے والے بچوں کے والدین/ سر

وری سے تعلیم 
 
  حاصل کرنےکیلئے رجسٹر کرنےکا کہا جائےگا۔ای میل بھیجی جائےگی جس میں انہیں یا تو ذاتی طور حاضر ہوکر یا د

 

پرست /نیتمام والد کیلئے درکار سروے کا جواب دے رکھا ہے،  شنیقبل از رجسٹر ںیاس ماہ کے شروع م یکہ جنہوں نے پہلے ہیہاں تک ، وںسر

یں۔ یشن کی تصدیق کر یشن مکمل کرکے اپنے بچوں کیلئے رجسٹر  ہےکہ یہ رجسٹر

 

سے  کیاا۔ جاسکت ایک ںینک کا اشتراک نہہوگا اور اس ل  شامل نک ل   ایک منفردفارم کا  شنیآن الئن رجسٹر کیلئےہر طالب علم  ںیم لیم یا

پرستوں کو ف /نیوالد وں والےبچ ادہیز  ۔یضرورت ہوگ یمکمل کرنےک شنیالگ رجسٹرکیلئے ہر بچے ںیاور انہ یموصول ہوگ لیم یا کیبچہ ا یسر

بانوں م 20 شنیآن الئن رجسٹر  ۔یہوگ ابیدست ںیمختلف ز

 

پرست جن /نیوالدوہ صرف  فون یلئے ک شنیرجسٹر وہکرتے  ںیمکمل نہ شنیآن الئن رجسٹرجو  ایہے  ںینہموجود  سیڈریا لیم یفائل پر ا کا سر

یں گےموصول کال   جاننے ںیکے بارے م آپشنزکے مختلف  شنیرجسٹرمعلومات اور  دیمزوکہا جائےگا۔ انتخاب کرنےکاپنا ان سے  ںیجس م کر

پرستوں کو ٹ /نی، ہم تمام والدکیلئے  ۔ںیہ تےید بیترغ یسائٹ مالحظہ کرنےک بیو یک یب سیا یڈ یسر

 
پرستوں کو ا /نیوالد  اگست: 26بدھ،   ہے۔کھلتی  شنیاور رجسٹر یجی گئیبھ لیم یسر

یشن بند ہوتی ہے۔ اجتماعی سائٹوں اور سیکنڈری ڈی ڈی آئی ایس پی طلباء کیلئے  اگست: 31، سوموار  رجسٹر

 
 ے اقداماتاگل

  خاندانوں ںیہم آنے والے دنوں م
َ
یٹروںہم اپنے ے۔ گ ںیکرتے رہ ٹیپ ڈکو باخبر اور ا ، اور یٹیاسکول سب کمٹو  ٹرنیر یساے  یا سی، اایڈمنسٹر

یٹرناسٹاف  جاسکےکہ ہم تمام  ایبنا ینیقی ہیتاکہ  رہیں گےکے ساتھ مل کرکام کرتے  یٹیسب کم وژنیانکل نڈیا شنیجوکیا شلیاسکول اسپٹو  ر

  ۔ںیمعلومات حاصل کر دیمز ںیکے بارے م اصولصحت اور حفاظت کے رہنما  ےہمار کیلئےاسکولوں کرتے ہیں۔ آوازوں اور غور و فکر کو شامل 

 
یہ اداکرتے ہیں۔  بانی یہ جان لیں کہ پرنسپلز جتنی چونکہ یہ اہم کام جاری ہے آپ کے مسلسل صبرکیلئے ہم ایک دفعہ پھر آپ کا شکر براہ  مہر

ے ساتھ شیئرکرنا شروع کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے بہت سے جلدی ممکن ہو سکا اسکول سے متعلقہ معلومات براہ  راست خاندانوں ک

 سواالت اور خدشات ہیں اور عملہ ضروری معلومات فراہم کرنے اور آپ کو آگاہ رکھنےکیلئے پوری کوشش کرتا رہےگا۔

  

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Registration
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Health-and-Safety


 

 

 
 

بنانےکا مشترکہ مقصد ہے۔ ہم چاہیں گےکہ ہم اس میں اکٹھے ہیں اور ہمارا سب کا عملے، طلباء اور خاندانوں کی صحت اور حفاظت کو یقینی 

ل کرکام جاری رکھنےکی ضرورت ہے۔ یادہ ہموار ہو اور ایساکرنےکیلئے ہمیں اکٹھے م  یادہ سے ز   اسکول کو واپسی ہر ایک کیلئے ز

 
 مخلص، 

 

                                                   
 

Carlene Jackson    Alexander Brown 
Director of Education    Chair 

ینڈر براؤن                                                                                                            کارلین جیکسن  الیگز

یکٹر آف ایجوکیشن                                                                       چیئر                      ڈائر

 

 


