સુમેળયુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક) શિક્ષણ Synchronous (Live, Interactive) Learning-ની
લઘુત્તમ આવશ્યકતાઓમાંથી મુક્ત થવા માટે
કરવાની શવનંશત
સુમેળયુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક) શિક્ષણ -Synchronous (Live, Interactive) Learning-ની લઘુત્તમ
આવશ્યકતાઓમાંથી મુક્ત થવા માટે કરવાની શવનંશત
પોલીસી / પ્રોગ્રામ મેમોરેન્ડમ નંબર 164 ( Policy/Program Memorandum No. 164 )દ્વારા, શિક્ષણ

મંત્રાલયે દૂ રસ્થ શિક્ષણની આવશ્યકતાઓ પર િાળા બોડડ ને શદિા પ્રદાન કરી છે . આ આવશ્યકતાઓમાં

સમાશવષ્ટ ફરશિયાત અપેક્ષા છે કે સ્કૂ લ બોર્ડસડ એવી પ્રશિયા શવકસાવે કે િેનાથી દૂ રસ્થ શિક્ષણમાં રોકાયેલા
શવદ્યાથીઓ સુમેળયુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક) શિક્ષણની ન્યૂનતમ આવશ્યકતાઓમાંથી મુશક્ત માટે અરજી
કરી િકે (નીચેનો કોઠો િુ ઓ). સુમેળયુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક) શિક્ષણની લઘુત્તમ આવશ્યકતાઓમાંથી

મુશક્ત માટે ની વ્યશક્તગત શવનંતીઓ (નીચેનો કોઠો િુ ઓ) ઓનલાઇન ફોમડ દ્વારા અથવા હોમ સ્કૂ લને કાગળ
પર છપાયેલું ફોમડ પ્રસ્તુત કરીને સ્કૂ લ સુપશરન્ટે ન્ડન્ટ (અથવા તેમના શનયુક્ત)ને કરવામાં આવિે. તે પછી

સુપશરન્ટે ન્ડન્ટ (અથવા તેમના શનયુક્ત) તમામ શવનંતીઓની સમીક્ષા કરિે, વ્યશક્તગત મુશક્ત શવનંતીઓ શવિે
શનણડય લેિે અને તમામ મુશક્ત શવનંતીઓને લેશિતમાં િવાબ આપિે. મંિૂરીવાળી મુશક્ત શવદ્યાથીના

ઓન્ટારીઓ સ્ટુ ડન્ટ રેકોડડ માં સંગ્રશહત કરવામાં આવિે. અરજદારો પાસે હવે હાલની અગાઉ મંજૂર કરાયેલી
મુક્તિ-ક્તવનંતીઓને લંબાવવાનો અથવા સમાક્તિ તારીખ પસંદ કરવાનો ક્તવકલ્પ હશે જે શાળા-વર્ષ
2020/2021ના અંત સુધી લંબાવી શકાય.

સુમેળયુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક) શિક્ષણની ધોરણ મુજબની અપેક્ષાઓ
વિભાગ

વિદ્યાર્થીઓના
ધોરણનુું સ્તર

પ્રાથક્તમક

સુમેળયુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક) શિક્ષણના
સમયની દૈ શનક લઘુત્તમ આવશ્યકતા*

ક્તકન્ડરગાર્ષ ન

180 ક્તમક્તનર્

ધોરણ 1 થી 3

225 ક્તમક્તનર્

ધોરણ 4 થી 8

225 ક્તમક્તનર્

માધ્યક્તમક

ધોરણ 9 થી 12

દરેક 75 ક્તમક્તનર્ના વગષ સમય માર્ે 60 ક્તમક્તનર્
કરતાં વધુ

**

અથવા આખા અભ્યાસક્રમના

સમયપત્રક માર્ે પ્રક્તત ક્તદન 225 ક્તમક્તનર્
* આ અસુમેળ (સ્વતંત્ર) ક્તશક્ષણના સમય ઉપરાંત છે.
** કોઈપણ સમયગાળા માર્ે સુમેળયુિ (જીવંત, સંવાદાત્મક) ક્તશક્ષણની સમય-આવશ્યકતા જે 75 ક્તમક્તનર્ની ન હોય
તે આ પ્રમાણને પ્રક્તતક્તબંક્તબત કરવા માર્ે એડિસ્ટ કરવી જોઈએ.

સુમેળયુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક) શિક્ષણની લઘુત્તમ આવશ્યકતાઓમાંથી મુશક્ત માટે ની શવનંતીઓ

માતાશપતા / વાલીઓ દ્વારા અથવા િેની ઉંમર 18 વર્ડ અથવા તેથી વધુ છે , અથવા િે શવદ્યાથીઓ 16

અથવા 17 વર્ડના છે પરં તુ માતાશપતાના શનયંત્રણમાંથી િસી ગયા છે તેવા શવદ્યાથીઓ દ્વારા કરી િકાય છે .
પોશલસી/પ્રોગ્રામ મેમોરેન્ડમ નંબર 164 ( Policy/Program Memorandum No. 164, ) મુિબ, આ ફોમડ
TDSB વર્ચયુડઅલ સ્કૂ લ (Virtual School) માં પ્રવેિ મેળવતા શવદ્યાથીઓ (દા.ત., TDSB વર્ચયુષઅલ સ્કૂ લ,

સેકન્ડરી હોમ સ્કૂ લ વર્ચયુઅ
ષ લ લક્તનિંગ ક્તવકલ્પ, લક્તનિંગ નેર્વકષ વર્ચયુઅ
ષ લ લક્તનિંગ હબ, લક્તનિંગ નેર્વકષ તેમિ
અનુકૂળ કરાયેલા શદવસે રુબરુમાં િાળા મોડેલ Adapted In-school Day Model) ) માં નોંધાયેલા માધ્યશમક
શવદ્યાથીઓ માટે લાગુ છે . આ મુશક્ત પ્રશિયા એવા શવદ્યાથીઓ માટે ઉપલબ્ધ નથી કે િેમણે િારીશરક

(વ્યશક્તગત રૂપે) પ્રાથશમક િાળા અથવા હોમસ્કૂ શલંગ ( homeschooling ) નો શવકલ્પ પસંદ કયો હોય.
મુશક્તની શવનંતી કરતા દરેક શવદ્યાથી માટે એક અલગ અરજી પ્રસ્તુત કરવી આવશ્યક છે .

અનુકૂળતા કરાયેલ ઇન-સ્કૂ લ ડે મોડેલમાં નોંધાયેલા માધ્યશમક શવદ્યાથીઓ માટે , સુમળ
ે યુક્ત (જીવંત,

સંવાદાત્મક) શિક્ષણની લઘુત્તમ આવશ્યકતાઓમાંથી સંપૂણડ મુશક્ત માટે ની શવનંતીઓ ફક્ત િાળા શદવસના
ઓનલાઇન સુમેળયુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક) ભાગ પર લાગુ પડે છે . એ મુશક્ત શિક્ષણના અનુકૂળ કરાયેલા

ઇન-સ્કૂ લ ડે મોડેલના વ્યશક્તગત ભાગ પર લાગુ પડતી નથી. આ મોડેલના વગડના િૈક્ષશણક ઘટકમાં હાિરી
માધ્યશમક શવદ્યાથીઓ માટે ફરશિયાત છે .
ક્તશક્ષણની અથષપણ
ૂ ષ સુલભતાને સમથષન આપવા માર્ે , મુક્તિ મેળવેલા તમામ ક્તવદ્યાથીઓ માર્ે વૈકક્તલ્પક
ક્તશક્ષણના અક્તભગમો રાખવામાં આવશે મુક્તિ મેળવેલા ક્તવદ્યાથીઓને 300 ક્તમક્તનર્ના ક્તશક્ષણ-ક્તદવસ
મુજબની દૈ ક્તનક સમય-સારણી અથવા સમયપત્રક આપવામાં આવશે.
મુવિ મેળિેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે ની અપેક્ષાઓ
•

દૈ ક્તનક સમયપત્રક: મુશક્તવાળા શવદ્યાથીઓએ 300 શમશનટના શૈક્ષક્તણક શદવસ અનુસાર તેમના શિક્ષક
દ્વારા આપવામાં આવેલ દૈ ક્તનક સમય-સારણી અથવા સમયપત્રકનું પાલન કરવું ચોક્કસ આવશ્યક છે .
આના માર્ે ક્તવદ્યાથીઓએ બ્રાઇટસ્પેસ (Brightspace), ગૂગલ ક્લાસરુમ (Google Cassroom)

અથવા સંમત થયા હોય એવી અન્ય પદ્ધશતમાં વગષખંડના ક્તશક્ષક દ્વારા આપવામાં આવેલ કાયષ,
સ્વતંત્ર રીતે મેળવવાની અને તેને પૂણષ કરવાની જરૂર પડશે; જ્ાં તબીબી કારણો અને સંવેદના,
દ્રશષ્ટ, દ્દશ્યમાન અને અદ્દશ્ય અપંગતા સુધી મયાડશદત ન હોય તેવાં, માનશસક સ્વાસ્્ય, આઘાત, ધમડ
/ સંપ્રદાય, કુ ટુંબની શસ્થશત વગેર ે અન્ય શવકાસલક્ષી કારણોસર શવિેર્ શિક્ષણની િરૂશરયાત હોય.
અભ્યાસના શવશિષ્ટ પ્રોગ્રામમાં નોંધાયેલા શવદ્યાથીઓને જ્ારે શિક્ષકો સમાન દૈ શનક સમયપત્રક
અથવા સમયસારણી આપિે, તે શવદ્યાથીઓની િવાબદારી રહેિે કે તે અનુસાર અસુમેળયુક્ત
(સ્વતંત્ર) ભણતરમાં તેમનું સામેલપણું વધારવા માટે મુશક્તની પસંદગી કરી છે .
•

શિક્ષણ સામગ્રી: શવદ્યાથીઓને ઓન્ટે શરઓના સંપણ
ૂ ડ અભ્યાસિમના આધારે પ્રોગ્રાશમંગ આપવામાં
આવિે અને તેઓ વગડ માટે શિક્ષકે નક્કી કરેલી અપેક્ષાઓનું પાલન કરિે. આ સામગ્રી બ્રાઇટસ્પેસ
લશનિંગ મેનિ
ે મેન્ટ શસસ્ટમ, ગૂગલ ક્લાસરુમ અથવા સંમત થયા હોય એવી અન્ય પદ્ધશત (દા.ત. ફોન
કોન્ફરન્સ, ઇમેઇલ્) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવિે િે વ્યશક્તગત શવદ્યાથીઓની િરૂશરયાતો અને
સંિોગો પર આધાશરત હોય.

•

દૈ ક્તનક હાજરી: મુક્તિ મેળવેલા તમામ ક્તવદ્યાથીઓ માર્ે TDSB પ્રાથશમક (elementary) અને
માધ્યશમક (secondary) હાિરી પ્રશિયા અનુસાર, ક્તવદ્યાથીઓની હાજરી ક્તદવસમાં બે વખત લેવામાં
આવશે. સુમળ
ે યુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક) શિક્ષણની લઘુત્તમ આવશ્યકતાઓમાંથી આંક્તશક અને
સંપણ
ૂ ષ મુક્તિ આપવામાં આવી હોય તેવા ક્તવદ્યાથીઓની હાજરી પ્રક્તક્રયાઓની વધુ ક્તવગતો માર્ે નીચે
જુ ઓ. જ્યારે સુમેળયુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક) શિક્ષણની લઘુત્તમ આવશ્યકતાઓમાંથી સંપણ
ૂ ષ મુક્તિ
આપવામાં આવી હોય ત્યારે ક્તશક્ષકો તેમના વ્યાવસાક્તયક મૂલ્યાંકનનો ઉપયોગ કરશે અને ક્તવદ્યાથીઓ
અને તેમના માતાક્તપતા (ઓ)/ જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં વાલી(ઓ), સાથે ચાલી રહેલા સંપકષ ને જાળવવા
માર્ે કાયષ કરશે.
o

આંક્તશક મુક્તિઓ: TDSB પ્રાથક્તમક અને માધ્યક્તમક હાજરીની કાયષવાહી અનુસાર,
પ્રાથક્તમક સ્તરે દરરોજ બે વખત અને ગૌણ સ્તરે કોસષ દીઠ હાજરી લેવામાં આવશે.

o

સંપણ
ૂ ષ મુક્તિઓ: હાજરી મંગળવારે (સોમવાર અને મંગળવાર માર્ે ) અને શુક્રવારે
(બુધવારથી શુક્રવાર સુધી) એમ બે વાર નોંધવામાં આવશે. સંપૂણષ મુક્તિવાળા ક્તવદ્યાથીઓને
હાજર તરીકે ક્તચક્તિત કરી શકાય, જો તેઓ નીચેની એક અથવા વધુ રીતોમાં પોતાના
ક્તશક્ષક સાથે રોકાયેલા રહ્યા હોય: અઠવાક્તડયામાં ઓછામાં ઓછું એક વાર વકષ સબક્તમશન
કરવું, ફોન કોન્ફરન્સ અથવા બ્રાઇટ્સસ્પેસ, ગૂગલ વગષખંડ, ઇમેઇલ્સ, વગેર ે જેવા અન્ય
સંદેશાવ્યવહાર.વડે.

•

આકારણી, મૂલ્યાંકન અને અહેવાલ: જ્યારે કે સફળતાનો ઉછે ર: ઓન્ર્ારીઓ સ્કૂ લોમાં આકારણી,
મૂલ્યાંકન અને અહેવાલ (Growing Success: Assessment, Evaluation, and Reporting in Ontario
Schools)(2010)માં નીક્તતની રૂપરેખા આપવામાં આવી છે : જેમને સુમેળયુક્ત (જીવંત, સંવાદાત્મક)
શિક્ષણની લઘુત્તમ આવશ્યકતાઓમાંથી મુશક્ત આપવામાં આવી હોય એ તમામ TDSB
ક્તવદ્યાથીઓને લાગૂ પડવાનું ચાલુ રાખે છે , સફળતાનો ઉછે ર: ગક્તણતનું પક્તરક્તશષ્ટ, ગ્રેડ 1 થી 8, 2020
(Growing Success: The Mathematics Addendum, Grades 1 to 8, 2020 ) માં ગ્રેડ 1 થી 8 માં
ગક્તણત માર્ે ના પ્રાંતીય અહેવાલ કાડષ ને પૂણષ કરવા માર્ે ની સૂચનાઓને રદ કરશે. ક્તશક્ષકો દરેક
અભ્યાસના કાયષક્રમની શરૂઆતમાં આકારણીની અપેક્ષાઓની ક્તવદ્યાથીઓને સ્પષ્ટ રૂપરેખા આપશે.
આને બ્રાઇર્સ્પેસ અથવા ગૂગલ ક્લાસરૂમ (જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં)ની અંદરના આકારણી અને
મૂલ્યાંકન ફોલ્ડરમાં પોસ્ર્ કરવામાં આવશે, જેની ક્તડક્તજર્લ નકલો જરૂક્તરયાત મુજબ ઉપલબ્ધ
કરવામાં આવશે. ક્તશક્ષકો અંગ્રજી
ે અને ફ્રેં ચ સક્તહતની બીજી ભાર્ાઓ શીખનારાઓ અને ક્તવશેર્
ક્તશક્ષણની જરૂક્તરયાતવાળા ક્તવદ્યાથીઓની, જેમની પાસે વ્યક્તિગત ક્તશક્ષણ યોજના છે
(આઇ.ઇ.પી.), બધા ક્તવદ્યાથીઓને ક્તવક્તશષ્ટ સમથષન આપવાનું ચાલુ રાખશે. ક્તવદ્યાથીઓ બ્રાઇર્સ્પેસ
અથવા ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં તેઓ જેમાં નોંધાયેલા છે એ અધ્યયન અથવા અભ્યાસક્રમોના કાયષક્રમની
સફળ સમાક્તિ માર્ે જરૂરી સોંપણીઓ અને આકારણીઓ પૂણષ અને પ્રસ્તુત કરશે.

સુમેળયુિ (જીિુંત, સુંિાદાત્મક) વિક્ષણર્થી મુવિ માટે ની વિનુંતીઓ
મુક્તિ દ્વારા ક્તવદ્યાથીઓને સમાવવાનો ઉદ્દેશ શાળા સમુદાયોની વૈક્તવધ્યસભર જરૂક્તરયાતોને ધ્યાનમાં લેવામાં
લક્તચલાપણું રાખવા દે વાનો અને TDSB સ્ર્ાફ, ક્તવદ્યાથીઓ અને પક્તરવારોના એકં દર માનક્તસક સ્વાસ્્ય અને
સુખાકારીને વધુ સમથષન આપવા માર્ે નો છે . સુમેળયુિ (જીવંત, સંવાદાત્મક) ક્તશક્ષણથી મુક્તિ વ્યક્તિગત
ક્તવદ્યાથીઓને, આમ તો થોડી રાહત આપે છે , પણ તેમને પણ અસુમેળયુિ (સ્વતંત્ર) ક્તમક્તનર્ની સંખ્ યામાં
વધારો કરવાની જરૂર પડે છે જેમાં દરેક મુક્તિપ્રાિ ક્તવદ્યાથી દરરોજ રોકાયેલ હોય છે . ક્તશક્ષકના
વ્યાવસાક્તયક શનણડય અનુસાર તેમાં અગાઉથી રેકોડષ કરેલા વીક્તડઓ પાઠ જોવાનું, સોંપાયેલ કાયોને પૂણષ
કરવાનું અથવા ઓનલાઇન ચચાષ બોડષ માં ફાળો આપવાનું સમાવેશ થઈ શકે છે . કે ર્લાક ક્તકસ્સાઓમાં,
અસુમેળયુિ (સ્વતંત્ર) ભણવાની તકો ઇમેઇલ્સ અથવા ર્ે ક્તલફોન કૉલ્સ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવી શકે છે .
એ સુક્તનક્તિત કરવું કે ક્તવદ્યાથી વગષખંડના ક્તશક્ષક સાથે પોતાનો સંપકષ જાળવે અને સોંપેલ શૈક્ષક્તણક તથા
મૂલ્યાંકન કાયોને પૂણષ કરે અને રજૂ કરે, એ સુમેળયુિ (જીવંત, સંવાદાત્મક) ક્તશક્ષણથી મુક્તિના આવશ્યક
ઘર્કો છે . ફરક્તજયાત શાળા-વયના ક્તવદ્યાથીઓ માર્ે ક્તશક્ષણ અક્તધક્તનયમ -એજ્યૂકેશન એક્ર્- હેઠળ હાજરી
ફરશિયાત છે . ક્તવદ્યાથીઓની સફળતા માર્ે મહત્તમ તકો મેળવવા, ક્તવદ્યાથીની ગેરહાજરીને ક્તશક્ષણ

અક્તધક્તનયમ અનુસાર, અને ક્તશક્ષણ મંત્રાલયની સંબક્તં ધત નીક્તતઓ, જે TDSB દ્વારા - નીક્તત P085
ક્તવદ્યાથીઓની હાજરી અને સલામત આગમન માં દશાષવલ
ે છે તે મુજબ, અને ક્તશક્ષણ મંત્રાલયની પ્રાથક્તમક
અને માધ્યક્તમક શાળાઓ માર્ે ની નોંધણી-સૂચનાઓ (Enrolment Register Instructions for Elementary and
Secondary Schools) ના દસ્તાવેજ મુજબ ધ્યાન આપવામાં આવશે. તેથી, સહાયક દસ્તાવેજો ક્તવનાની સતત
15 ક્તદવસની ગેરહાજરીના પક્તરણામ રૂપે, ક્તવદ્યાથી હાજરી રક્તજસ્ર્રમાંથી દૂ ર થઈ શકે છે .
ફરક્તજયાત હાજરી પૂરી કરવામાં, કામ પૂણષ કરવામાં અને આકારણી અપેક્ષાઓ પૂણષ કરવામાં ક્તનષ્ફળતા
સુમેળયુિ (જીવંત, સંવાદાત્મક) ક્તશક્ષણની ન્યુનત્તમ આવશ્યકતાઓમાંથી મુક્તિ સાથે અસંગત છે અને તેના
બદલે TDSB હોમસ્કૂ ક્તલંગ નીક્તત (TDSB Homeschooling Policy) માં દશાષવેલ હોમસ્કૂ ક્તલંગના ઉદ્દેશ સાથે
ગોઠવાય છે . બાળકોને હોમસ્કૂ લમાં દાિલ કરવા માંગતા માતા-ક્તપતા / વાલીઓએ તેમના હોમસ્કૂ લ માર્ે
સ્કૂ લના સુક્તપ્રન્ર્ે ન્ડેન્ર્ને હોમસ્કૂ લના ઇરાદાની નોર્ીસ (ફોમષ 553 એ) Notice of Intent to Home School
(Form 553A) રજૂ કરવી આવશ્યક છે .
સુંપૂણણ મુવિપ્રાપ્ત વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષણ-સામગ્રીની સુલભતા
એવા તમામ ક્તવદ્યાથીઓ કે જેમને સુમળ
ે યુિ (જીવંત, સંવાદાત્મક) ક્તશક્ષણની લઘુત્તમ આવશ્યકતાઓમાંથી
આંક્તશક અથવા સંપણ
ૂ ષ મુક્તિ આપવામાં આવી છે , તેઓ જે ધોરણ/ અભ્યાસક્રમ માર્ે નોંધાયેલા છે તે માર્ે ની
શૈક્ષક્તણક અને મૂલ્યાંકન સામગ્રી માર્ે બ્રાઇટસ્પેસ (Brightspace) અથવા ગૂગલ ક્લાસરુમની અંદર ક્તનષ્પક્ષ
રીતે પ્રવેશ કરી શકશે. આકારણી અને મૂલ્યાંકનના હેતુસર શિક્ષકને રિૂ કરવા માટે , શિક્ષણની પ્રવૃશત્તઓ
અને અસુમેળ (સ્વતંત્ર) શિક્ષણની તકોને, ઓનલાઇન પોસ્ટ કરવામાં આવિે. ક્તવદ્યાથીઓને તેમના અભ્યાસના
કાયષક્રમની જરૂક્તરયાતોને પૂણષ કરવા માર્ે સમથષન આપવા આ એક મહત્વની પૂવષશરત છે . એવા તમામ
શવદ્યાથીઓ કે િેમને સુમેળયુિ (જીવંત, સંવાદાત્મક) ક્તશક્ષણની લઘુત્તમ આવશ્યકતાઓમાંથી સંપણ
ૂ ષ મુક્તિ
આપવામાં આવી છે તેઓ તેમના શિક્ષકો સાથે સંપકડ જાળવવા તેમિ સોંપાયેલ એસાઇનમેન્ટસ અને
આકારણીઓ પૂણડ કરવા તથા તે પરત આપવા માટે તેમના શિક્ષકો સાથે વ્યવસ્થા કરવા માટે િવાબદાર
રહેિે.
અરજી કરિાની અુંવતમ તારીખ
મુક્તિ માર્ે ની ક્તવનંતીઓ દરેક અહેવાલ સમયગાળાની શરૂઆતના એક અઠવાક્તડયા પછી નીચેની તારીખોએ

સાંજના 4 વાગ્યા સુધીમાં રજૂ કરવી આવશ્યક છે .
પ્રાથક્તમક માર્ે અરજીની અંક્તતમ તારીખ છે : 20 ઓક્ર્ોબર, 30 નવેમ્ બર, અને 23 ફે બ્રુઆરી.
માધ્યક્તમક માર્ે અરજીની અંક્તતમ તારીખ છે : 20 ઓક્ર્ોબર, 30 નવેમ્ બર, 15 ફે બ્રઆ
ુ રી અને 30 એક્તપ્રલ.
નવીનીકરણ / લંબાવવું: જો તમારી અગાઉ માન્ય મુક્તિની ક્તવનંતી સમાિ થઈ ગઈ હોય અથવા તેની

સમાક્તિની તારીખ નજીક આવી રહી હોય, તો કૃ પા કરીને ઉપર ક્તલંક કરેલા એ જ ઑનલાઇન ફોમષ દ્વારા
શક્ય તેર્લી વહેલી તકે નવી મુક્તિની ક્તવનંતી રજૂ કરો.

