14 এপ্রিল, 2020
প্রিয় প্রিতা/মাতা এবং অপ্রিিাবকগণ,
টরন্টা প্রিপ্রিক্ট স্কু ল ববািড-এ আমরা দূরবতী প্রিক্ষন্ণর (remote learning) প্রিতীয় সপ্তান্ে িন্বি করন্ে,
এবং প্রিক্ষার্থী ও প্রিক্ষকন্দর সামনা-সামপ্রন বা বেইস-টু -ন্েইস প্রিক্ষণ বর্থন্ক দূরবতী প্রিক্ষন্ণ রূিান্তন্র সাোয্য
করার সান্র্থ সান্র্থ আপ্রম আিনান্দর অংিীদাপ্ররত্ব এবং ধৈয্ডিীলতার জনয ৈনযবাদ জানান্ত চাই
আিনান্দর অন্নন্কই সম্ভবত শুন্নন্েন বয্ মুখ্যমন্ত্রী (প্রিপ্রময়ার) িাগ বোিড ব াষণা কন্রন্েন বয্ িূন্বড প্রনন্দড প্রিত
4 বম তাপ্ররন্খ্ প্রিক্ষার্থীরা স্কু ন্ল প্রেরন্ত িারন্ব না। প্রতপ্রন বজার প্রদন্য় বন্লন্েন বয্ এটির অর্থড এই নয় বয্
স্কু ল-প্রিক্ষাবষড বাপ্রতল করা েন্য়ন্ে এবং বয্ প্রিক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রমপ্রনপ্রি অব এিু ন্কিন) আসন্ন প্রদনগুন্লান্ত
আরও প্রবস্তাপ্ররত তর্থয িদান করন্ব। বয্ই মুহুন্তড আমরা আরও তর্থয জানন্বা এবং জানান্নার মত প্রবস্তাপ্ররত
তর্থয আমান্দর কান্ে র্থাকন্ব, বসই মুহুন্তড ই আমরা আিনান্দর তা জানান্বা।
আমরা জাপ্রন বয্ িপ্ররবারসমূন্ের অন্নক িশ্ন আন্ে এবং তারা এই মুহুন্তড অসংখ্য সমসযার সম্মুখ্ীন েন্েন এবং
আমান্দর কমডচারীগণ য্র্থা সম্ভব সোয়তা িদান করন্ত চান। েন্ল, প্রিক্ষকগণ প্রবপ্রিন্ন িন্থায় িপ্ররবারসমূন্ের
সান্র্থ সংন্য্াগ স্থািন করন্েন, বয্মন গুগল ক্লািরুম (Google Classroom) বা ব্রাইটন্েইস (Brightspace)এর মতন সেটওয়ার িচার মাৈযম (প্লাটেমড) অর্থবা ইন্মইল, বটপ্রলন্োন বা এমনপ্রক সরাসপ্রর িান্কর
মাৈযন্ম।
আমরা একন্ে গত দুই সপ্তাে ৈন্র এই িপ্রিয়াটির মাৈযন্ম কাজ করন্ত প্রগন্য় আমান্দর প্রিক্ষার্থীগণ, িপ্ররবারগণ
এবং কমডচারীন্দর কাে বর্থন্ক মূলযবান মতামতসমূে বিন্য়প্রে। বয্ িরামিডসমূে িদান করা েন্য়ন্ে এবং বয্
উন্িগসমূে উত্থািন করা েন্য়ন্ে বসগুন্লান্ত বযািক প্রিন্নতা রন্য়ন্ে। আমান্দর সাড়া য্র্থায্র্থ েন্ত সাোয্য
করন্ত, আগামী ির্থ চলায় আমান্দর কমডন্ক ির্থিদিডন করান্নার জনয আমান্দর িাাঁচটি নীপ্রত রন্য়ন্ে:
1.
2.
3.
4.
5.

সকন্লর স্বাস্থয এবং কলযাণন্ক অগ্রাপ্রৈকার িদান করা।
প্রবপ্রিন্ন উিান্য় প্রিক্ষার ৈারাবাপ্রেকতা রক্ষা করার উির মন্নান্য্াগ প্রনবদ্ধ করা।
এন্ক অন্নযর সান্র্থ সম্পকড এবং সংন্য্াগ বজায় রাখ্া।
সকল প্রিক্ষার্থীন্ক অন্তিুড ক্ত করা, প্রবন্িষকন্র তান্দর য্ারা ঐপ্রতোপ্রসকিান্বই অবন্েলার প্রিকার েন্য়ন্ে
এবং তান্দর য্ারা প্রবপ্রিন্ন কারন্ণ দূরবতী প্রিক্ষন্ণ কায্ডকরিান্ব অংিগ্রেণ করন্ত সক্ষম নাও েন্ত িান্র।
এই দূরবতী স্থানটিন্ত কায্ডকর েওয়ার জনয কমডচারীন্দর সক্ষমতা গন্ড় বতালা।

অনুগ্রে কন্র বজন্ন রাখ্ুন বয্ আমরা িপ্রতটি প্রিক্ষার্থীন্ক বাপ্রড়ন্ত দূর বর্থন্ক এবং প্রনরািন্দ প্রিক্ষা চাপ্রলন্য়
য্াওয়ার সুন্য্াগ িদান করার জনয িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ। আমরা আমান্দর য্ত্নিীল কমডচারীন্দর এই দূরবতী প্রিক্ষণ
িপ্ররন্বন্ি সম্ভাবয সবন্চন্য় কায্ডকর উিান্য় আিনার সন্তানন্দর বসবা িদান করার জনয সোয়তাও িদান কপ্রর।
য্র্থারীপ্রত, আমরা আিনান্দর োলনাগাদ করা চাপ্রলন্য় য্ান্বা। প্রনন্চ আিপ্রন প্রকেু প্রবষয় সম্পন্কড তর্থয িান্বন:

•
•
•
•

প্রিক্ষার্থীন্দর জনয অনলাইন সংিান্ত প্রনরািত্তা
য্ন্ত্রসমূে (Devices) প্রবতরণ
প্রিক্ষা সের, স্নাতক প্রিগ্রী িদান অনুষ্ঠান এবং
অনযানয টনাবলী
িশ্ন বা উন্িগসমূে সম্পন্কড কমডচারীন্দর সান্র্থ
বয্াগান্য্াগ করা

•
•
•

অনলাইন প্রিক্ষা সংিান্ত প্লাটেমড
প্রিক্ষার্থীর মূলযায়ন
মানপ্রসক স্বাস্থয সংিান্ত তর্থয-সম্পদ

শিক্ষার্থীদের জন্য অন্লাইন্ সংক্রান্ত শন্রাপত্তা
এই সময় য্খ্ন অন্নক প্রিক্ষার্থীই বপ্রৈত
ড িপ্ররমাণ সময় অনলাইন্ন অপ্রতবাপ্রেত করন্ে, অনলাইন সংিান্ত
প্রনরািত্তার অনুিীলণ বজারদার করার গুরুত্ব অকল্পনীয়। ইটারন্নট আমান্দর কপ্রমউপ্রনটিন্ক বিখ্া এবং সংন্য্াগ
স্থািন করার জনয অন্নক সুন্য্াগ-সুপ্রবৈা িদান কন্র, প্রকন্তু এটি সাইবারবুপ্রলং (অনলাইন্ন বেনস্থা), সামাপ্রজক
মাৈযন্মর অয্র্থায্র্থ বযবোর, বগািনীয়তার প্রবষয়সমূন্ের বক্ষন্ে য্ুবান্দর প্রবিন্দ বেলন্ত িান্র। প্রনন্চ আিপ্রন
আিনার িপ্ররবান্রর সান্র্থ অনলাইন প্রনরািত্তা সম্পন্কড আন্লাচনায় সাোয্য করার জনয তর্থয িান্বন। আমরা
একন্ে কাজ করন্ল – প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবক, প্রিক্ষার্থী এবং প্রিক্ষকগণ – আমরা আমান্দর প্রিক্ষার্থীন্দর
অনলাইন সংিান্ত ঝুাঁ প্রক বা প্রবিদসমূে বর্থন্ক প্রনরািদ রাখ্ায় সাোয্য করন্ত িাপ্রর।
এখ্ান্ন প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবক এবং প্রিক্ষার্থীন্দর জনয অনলাইন প্রনরািত্তা সংিান্ত প্রকেু িরামিড বদওয়া েল:
• িাপ্তবয়ন্স্কর অনুমপ্রত বযপ্রতন্রন্ক ইটারন্নন্ট প্রিক্ষার্থীরা কখ্নই বযপ্রক্তগত তর্থয, বয্মন তান্দর বটপ্রলন্োন
নম্বর, ঠিকানা, বসািযাল ইনসুযন্রন্স নাম্বার, জন্ম-তাপ্ররখ্, বযপ্রক্তগত েপ্রব বা আপ্রর্থডক প্রবষয় সংিান্ত
তর্থয িদান করন্ব না;
• য্প্রদ প্রিক্ষার্থীরা বকানও বাতড া, মন্তবয, েপ্রব বা বয্ন্কান প্রকেু অনলাইন্ন বদন্খ্ য্া তান্দর বযপ্রক্তগত
প্রনরািত্তার বযািান্র উপ্রিগ্ন বা অস্বােন্দ্যন্বাৈ করায়, তান্দরন্ক অপ্রবলন্ম্ব এটি একজন িাপ্তবয়ন্স্কর নজন্র
আনন্ত েন্ব; এবং
• প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবকন্দর সন্চতন েন্ত েন্ব এবং ওন্য়বসাইটসমূে, প্রিপ্রিও বগমস এবং অযািস য্া
আিনার সন্তান বযবোর করন্ে বসগুন্লা য্র্থায্র্থ এবং প্রনরািদ উিান্য় বযবোর করা েয় প্রকনা তা
প্রনপ্রিত করার জনয প্রনরীক্ষণ করন্ত েন্ব।
আরও তন্র্থযর জনয অনুগ্রে কন্র TDSB Online Safety web page য্ান।
অন্লাইন্ শিক্ষা সংক্রান্ত প্লাটফর্ম এবং ওদেব কন্ফাদরশসং
টিপ্রিএসপ্রব (TDSB) প্রিক্ষকন্দর প্রিক্ষার্থীন্দর সান্র্থ দূর বর্থন্ক সংন্য্াগ স্থািন করার জনয অনলাইন প্রিক্ষা
সংিান্ত প্লাটেমড এবং প্রিপ্রিও কনোন্রপ্রন্সংন্য়র প্রবকল্পসমূে িদান কন্র। বকান প্লাটেমড(সমূে) বযবোর করা
েন্ব তা স্বতন্ত্র প্রিক্ষকন্দর প্রসদ্ধান্ত এবং তান্দর প্রনন্জন্দর জ্ঞান ও স্বােন্ন্দ্যর স্তর এবং প্রিক্ষার্থী ও িাপ্ররবাপ্ররক
অবস্থাসমূে প্রবন্বচনা কন্র সবন্চন্য় িালকন্র প্রকিান্ব প্রিক্ষার্থী এবং িপ্ররবারসমূেন্ক সম্পৃক্ত করা য্ান্ব তার

উির প্রিপ্রত্ত কন্রই েয়। প্রিক্ষার্থী এবং িপ্ররবারসমূন্ের জনয এটি মন্ন রাখ্া গুরুত্বিূণড বয্ িপ্রতটি বেণীর দূরবতী
প্রিক্ষণ প্রিন্ন েন্ব এবং তা প্রিক্ষন্কর বিিাগত প্রবন্বচনার উির প্রিপ্রত্ত কন্রই েন্ব।
প্রিক্ষকন্দর প্রিপ্রিও কনোন্রপ্রন্সং বযবোর করার জনয অনুমপ্রতিাপ্ত তন্ব তান্দর এটি করা বাৈযতামূলক নয়।
সকল প্রিক্ষার্থীন্ক অন্তিুড ক্ত করাই আমান্দর সাৈারণ লক্ষয। এটি প্রবপ্রিন্ন উিান্য় এবং প্রবপ্রিন্ন বকৌিল ও
অনলাইন সরঞ্জামসমূে বযবোর কন্র সম্পন্ন করা েন্ব। আমান্দর িতযািা এই বয্ প্রিক্ষকগণ এবং প্রকন্ডারগান্টডন্ন
মন্নানীত ধিিবকাল প্রবষয়ক প্রিক্ষকগণ বা আপ্রলড চাইল্ডহুি এিু ন্কটররা তান্দর প্রিক্ষার্থীন্দর সান্র্থ প্রনয়প্রমত
িান্ব সম্পৃক্ত র্থাকার জনয য্র্থায্র্থ বকানও িদ্ধপ্রত বযবোর করন্বন য্ান্ত প্রিক্ষা প্রবষয়ক করণীয় কাজ এবং
তর্থয-সম্পদসমূে বিন্ত প্রিক্ষার্থীরা সক্ষম েয়, প্রিক্ষার্থীন্দর কলযাণ িরীক্ষা করা প্রনপ্রিত করার য্ায় এবং
প্রিক্ষার্থীন্দর মতামত িদান করা য্ায়।
আমরা স্বীকার কপ্রর বয্ বয্ সকল িপ্ররবান্রর প্রবন্িষ প্রিক্ষা সংিান্ত চাপ্রেদাসম্পন্ন (ন্েিাল এিু ন্কিন প্রনিস)
প্রিক্ষার্থী রন্য়ন্ে বা ইংন্রজী প্রিক্ষারত বা ইংপ্রলি লযাঙ্গুন্য়জ লানডাসড (English Language Learners)-ন্দর
অননয প্রিক্ষা সংিান্ত চাপ্রেদাসমূন্ে সোয়তা করার জনয প্রনপ্রদডষ্ট মন্নান্য্ান্গর িন্য়াজন েন্ত িান্র। টিপ্রিএসপ্রব-ন্ত
আমান্দর সকল ধবপ্রচেময় প্রিক্ষার্থীন্ক সোয়তা করাই অগ্রাপ্রৈকার এবং প্রিক্ষক ও ইএসএল/ইএলএল
(ESL/ELL) কমডচারীগণ প্রবন্িষ প্রিক্ষা সংিান্ত চাপ্রেদাসম্পন্ন প্রিক্ষার্থী য্ারা অটাপ্ররও কাপ্ররকুলযাম বা
অযাল্টারনযাটিি কাপ্ররকুযলাম বা ইংপ্রলি লযাঙ্গুন্য়জ লানডাসড এ অপ্রৈগমন করন্ে তান্দর আইইপ্রি (IEP)-ন্ত
বপ্রণডত প্রনপ্রদডষ্ট িপ্রক্ত ও চাপ্রেদাসমূে সে প্রিক্ষার্থীর জনয স্বতন্ত্র কায্ডিম ধতপ্রর করন্ত অনয স্কু ন্লর কমডচারীন্দর
সান্র্থ কাজ করা চাপ্রলন্য় য্ান। িপ্ররবারসমূেন্ক বিখ্ায় সাোয্য করন্ত তর্থয-সম্পদ ও সম্পূরক সরঞ্জামসমূে
িাওয়ার জনয প্রবন্িষ প্রিক্ষা সংিান্ত তর্থয-সম্পদসমূে (ন্েিাল এিু ন্কিন প্রনিস - Special Education
Resources) বা ইএসএল সংিান্ত তর্থয-সম্পদসমূে (ইএসএল প্ররন্সান্সডস - ESL Resources) িৃষ্ঠায় বয্ন্ত
উৎসাপ্রেত করা েন্ে।
শিক্ষার্থীদের যন্ত্রসর্ূহ শবতরণ
বয্সকল প্রিক্ষার্থীর দূরবতী প্রিক্ষন্ণর জনয য্ন্ন্ত্রর িন্য়াজন, আমরা বস সকল প্রিক্ষার্থীন্ক ৈান্র য্ন্ত্রসমূে (ন্লান
প্রিিাইস) িদান করার বন্ন্দ্াবস্ত কন্রপ্রে। আিপ্রন েয়ত অনুমান করন্ত িারন্বন, এর জনয আমরা অসংখ্য
অনুন্রাৈ বিন্য়প্রে – িায় 29000 িপ্ররবান্রর য্ন্ত্র িন্য়াজন – তন্ব কমডচারীগণ য্ত দ্রুত সম্ভব এই য্ন্ত্রসমূে
ধতপ্রর এবং প্রবতরণ করার জনয প্রদন রাপ্রে কাজ করন্েন। আমরা প্রসদ্ধান্ত গ্রেণ কন্রপ্রে বয্ য্ন্ত্রসমূে আমান্দর
প্রিক্ষার্থীন্দর বাপ্রড়ন্ত সরাসপ্রর িাঠিন্য় এটি প্রনপ্রিত করন্ত বয্ িপ্ররবারসমূে বয্ন বাপ্রড়ন্ত প্রনরািন্দ র্থাকন্ত
িান্রন। এই প্রবকল্পটিন্ত ববপ্রি সময় লাগন্ব ঠিকই তন্ব আমান্দর কপ্রমউপ্রনটিসমূন্ের সুরক্ষাই আমান্দর সন্বডাচ্চ
অগ্রাপ্রৈকার। য্প্রদ আিনার সন্তান একটি য্ন্ত্র িায়, আমরা িয্ুপ্রক্তগত সমসযাসমূন্ে িপ্ররবারগুন্লান্ক সাোয্য
করন্বা। আমরা য্ন্ত্রটি িাঠান্নার সময় তার সান্র্থ তর্থযসমূে অন্তিুড ক্ত কন্র বদন্বা। প্রিক্ষার্থীরাও য্ন্ত্র সংিান্ত
সমসযাসমূন্ের বযািান্র অবপ্রেত করার জনয তান্দর প্রিক্ষকন্দর সান্র্থ বয্াগান্য্াগ করন্ত িান্র।
আমরা দূরবতী প্রিক্ষন্ণ সাোয্য করার জনয প্রবন্িষ প্রিক্ষা সংিান্ত চাপ্রেদাসম্পন্ন প্রিক্ষার্থীন্দর বেিাল এিু ন্কিন
অযামাউট (এসইএ) [Special Education Amount (SEA)]-এর উিকরণ িাওয়াও প্রনপ্রিত করন্ত চাই।

িপ্ররবার এবং স্কু লসমূে বেিাল এিু ন্কিন সী (Special Education SEA) দল, ওটি/প্রিটি (OT/PT) দল
এবং আইটি (IT) দন্লর সান্র্থ একন্ে কাজ কন্র প্রনপ্রিত করন্বন বয্ প্রিক্ষার্থীন্দর কান্ে বয্ন বিামবুকস
(Chromebooks) বা প্রনপ্রদডষ্ট ও প্রবন্িষাপ্রয়ত উিকরণ িদান করা েয়।
শিক্ষার্থীর র্ূলযােন্
আপ্রম জাপ্রন বয্ এই তর্থযটি আিনান্দর িূন্বডও জানান্না েন্য়ন্ে তন্ব এটি গুরুত্বিূণড বয্ আিপ্রন এবং আিনার
সন্তান দূরবতী প্রিক্ষন্ণর মূলযায়ন িপ্রিয়াটি বুঝন্ত িান্রন।
প্রার্থশর্ক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বক্ষন্ে, প্রিক্ষকগণ প্রিক্ষার্থীর প্রিক্ষণ সংিান্ত িমাণ সংগ্রে করার প্রবপ্রিন্ন িন্থাসমূে
বযবোর করন্বন এবং প্রিক্ষার্থীন্দর তান্দর অগ্রগপ্রত সম্পন্কড অর্থডিূণড মতামত িদান করন্বন। বন্ধ র্থাকাকালীন
সময়, একটি প্রবষন্য়র বক্ষন্ে চূ ড়ান্ত মান িদান করার সময় প্রিক্ষন্ণ উন্েখ্ন্য্াগয উন্নপ্রতর িমাণ প্রিক্ষক িারা
প্রবন্বচনা করা েন্ত িান্র। অনযর্থায়, 13 মাচড, 2020 তাপ্ররন্খ্ স্কু ল বন্ধ েন্য় য্াওয়া আগ িয্ডন্ত 1ম বর্থন্ক 8ম
বেণী িয্ডন্ত প্রিক্ষার্থীন্দর তান্দর প্রিক্ষন্ণর উির প্রিপ্রত্ত কন্র অপ্রজডত মানসমূে িদান করা েন্ব। প্রকন্ডারগান্টডন
বর্থন্ক 8ম বেণী িয্ডন্ত সকল প্রিক্ষার্থী একটি জুন প্ররন্িাটড কািড িান্ব।
অটাপ্ররও ইউপ্রনিাপ্রসডটিস’ অযাপ্রপ্লন্কিন বসটার (ওইউএপ্রস) [Ontario Universities’ Application Centre
(OUAC)] এবং অটাপ্ররও কন্লজ অযাপ্রপ্লন্কিন সাপ্রিডন্সস (ওপ্রসএএস) [Ontario College Application
Service (OCAS) এর বিষ সময়সীমা সংিান্ত প্রনয়ম িূরণ করার জনয 12ি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মৈযবতীপ্রিক্ষাবষড (প্রমি-টামড)-এর নম্বরসমূে 27 এপ্রিল, 2020 তাপ্ররন্খ্র মন্ৈযই নপ্রর্থিু ক্ত করা েন্ব। নম্বরসমূে 13
মাচড, 2020 তাপ্ররখ্ িয্ডন্ত সম্পন্নকৃ ত করণীয় কাজগুন্লান্ক িপ্রতেপ্রলত করন্ব (ন্সপ্রমস্টািড বা অৈড-প্রিক্ষাবষডকৃত
স্কু ন্লর বক্ষন্ে বসপ্রমস্টান্রর শুরু বর্থন্ক অর্থবা বসপ্রমস্টািড-নয় বা অৈড-প্রিক্ষাবষড-নয় স্কু লগুন্লার বক্ষন্ে বিষ
িান্দপ্রিক প্ররন্িাটড কািডটি)। তন্ব, বয্ কাজগুন্লা 13 মাচড তাপ্ররন্খ্র িূন্বড করণীয় প্রেল প্রিক্ষকগণ বসই কাজগুন্লা
গ্রেণ করন্ত িান্রন এবং তারা 6 এপ্রিল তাপ্ররন্খ্র িন্র প্রিক্ষার্থীন্দর তান্দর প্রিক্ষণ িদিডন করার সুন্য্াগ িদান
করন্ত অপ্রতপ্ররক্ত কাজসমূে বরাদ্দ করন্ত িান্রন। এই কাজসমূে মৈযবতী-প্রিক্ষাবন্ষডর নম্বর প্রেন্সন্ব তখ্নই
বকবলমাে প্রবন্বচনা করা েন্ব য্প্রদ এটি তান্দর 13 মাচড তাপ্ররন্খ্র নম্বন্রর বচন্য় ববিী েয়।
র্াধ্যশর্ক স্কু দলর শিক্ষার্থীদের বক্ষন্ে, দূরবতী প্রিক্ষন্ণর সময় প্রিক্ষকগণ করণীয় কাজ, িকল্প এবং চূ ড়ান্ত
কমডকাণ্ডসমূে বরাদ্দ করন্বন এবং মতামত িদান করন্বন; তন্ব এই কাজগুপ্রলন্ত িাপ্ত নম্বর চূ ড়ান্ত নম্বর
প্রেন্সন্ব বকবলমাে তখ্নই প্রবন্বপ্রচত েন্ব য্প্রদ এটি প্রিক্ষার্থীর নম্বর উন্নত কন্র। তা নােন্ল, জুন মান্স দাপ্রখ্ল
করা চূ ড়ান্ত নম্বরসমূে 13 মাচড, 2020 তাপ্ররন্খ্র মন্ৈয সম্পন্নকৃ ত কাজন্ক িপ্রতেপ্রলত করন্ব।
আমরা বুঝন্ত িাপ্রর বয্ িপ্ররবারসমূে প্রিক্ষণ সংিান্ত োাঁকসমূে প্রনন্য় উপ্রিগ্ন েন্ত িান্রন য্া দূরবতী প্রিক্ষন্ণর
সময় সৃপ্রষ্ট েন্ত িান্র। য্খ্ন স্কু ল বন্ন্ধর সময় বিষ েন্ব এবং িরবতী িরৎকাল েন্ব, তখ্ন আমরা িন্তযক
প্রিক্ষার্থীর প্রিক্ষা সংিান্ত চাপ্রেদাসমূে ববাঝার জনয খ্ুবই সঙ্কল্পবদ্ধ র্থাকন্বা এবং বয্খ্ান্ন িন্য়াজন, বসখ্ান্ন
আমরা য্র্থায্র্থিান্ব মৈযস্থতা করন্বা।

সকল প্রিক্ষার্থীই অনলাইন বা মূপ্রিত তর্থয-সম্পদসমূন্ের মাৈযন্ম প্রিক্ষণ গ্রেণকরন্ত সক্ষম েন্ব। প্রকেু প্রকেু
প্রিক্ষার্থী আগামী কন্য়কমাস আমরা নম্বরসমূে প্রনন্য় বয্িান্ব অগ্রসর েপ্রে তার আন্লান্ক প্রিক্ষা চাপ্রলন্য় য্াওয়ার
বযািান্র উিুদ্ধ নাও েন্ত িান্রন, প্রকন্তু আমরা বয্ন্ক্ষন্ে সম্ভব প্রিক্ষার্থীন্দর তান্দর প্রিক্ষন্ণ সম্পৃক্ত র্থাকার জনয
অনুন্রাৈ কপ্রর। য্খ্ন আমরা প্রনয়প্রমত বেণীকক্ষ িপ্ররন্বি এবং স্কু ন্লর িপ্ররন্বন্ি প্রেন্র আসন্ত সক্ষম েন্বা,
তখ্ন এটি প্রিক্ষার্থীন্দর সাোয্য করন্ব। এমনপ্রক, য্প্রদ একজন প্রিক্ষার্থী বাপ্রড়ন্ত প্রিক্ষন্ণর ৈারাবাপ্রেকতায়
অংিগ্রেণ করন্ত অিারগ ববাৈ কন্রন, আমরা অনুন্রাৈ কপ্রর বয্ তারিন্রও তারা বয্ন তান্দর স্কু ন্লর সান্র্থ
সংয্ুক্ত র্থান্কন এবং তান্দর প্রিক্ষকন্দর সান্র্থ বয্াগান্য্াগ রান্খ্ন।
শিক্ষা সফর, স্নাতক শিগ্রীর অন্ুষ্ঠান্ এবং অন্যান্য ঘটন্াবলী
আমান্দর আসন্ন প্রিক্ষা সের, স্নাতক প্রিগ্রীর অনুষ্ঠান, প্রিক্ষার্থীন্দর আনুষ্ঠাপ্রনক নাচ (িমস) এবং অনযানয
অসংখ্য কমডকাণ্ডসমূূ্ে সম্পন্কড আমরা অন্নক িশ্ন বিন্য়প্রে। আগামী সপ্তােসমূে সম্পন্কড িদত্ত অপ্রনিয়তাটির
কারন্ণ আমরা স্কু ল প্রিক্ষাবন্ষডর অবপ্রিষ্ট সমন্য়র জনয সকল প্রিক্ষা সের এবং রাপ্রে কালীন সেরসমূে বাপ্রতল
করার কঠিন প্রসদ্ধান্তটি গ্রেণ কন্রপ্রে। অনযানয সকল কমডকাণ্ডসমূে সম্পন্কড , বয্মন স্নাতক প্রিগ্রী িদান্নর
অনুষ্ঠান এবং প্রিক্ষার্থীন্দর আনুষ্ঠাপ্রনক নাচ, আমরা এগুন্লার প্রবস্তাপ্ররত িপ্ররকল্পনা খ্ুব িীঘ্রই প্রনপ্রিত করার
জনয কাজ করপ্রে।
র্ান্শসক স্বাস্থ্য এবং তর্থয-সম্পেসর্ূহ
আমরা বুঝন্ত িাপ্রর বয্ অন্নক িপ্ররবান্রর জনয এটি একটি সমসযার সময় এবং প্রবপ্রেন্নতা (আইন্সান্লিন)
মানপ্রসক স্বাস্থয ও কলযান্ণর ওির িিাব বেলন্ত িান্র। িন্য়াজন্ন, অনুগ্রে কন্র আমান্দর বমটাল বেলর্থ এন্ড
ওন্য়ল-প্রবইং (Mental Health and Well-being) ওন্য়ব িৃষ্ঠায় লিয আত্ন-প্রনিড রতা এবং বসবা িদানকারীন্দর
সম্পপ্রকডত মূলযবান তর্থয অপ্রৈগত করুন। এটি গুরুত্বিূণড বয্ আমরা আমান্দর কপ্রমউপ্রনটিসমূেন্ক প্রনরািদ রাখ্ায়
সাোয্য করন্ত একন্ে কাজ কপ্রর, িারীরীক এবং মানপ্রসক উিয়িান্বই।
আর্রা আর্াদের পশরবারসর্ূহদক সাহাযয করদবা
আিনার অংিীদাপ্ররত্ব এবং ধৈয্যিীলতা আপ্রম কতটু কু সমাদর কপ্রর তা আপ্রম দৃঢ়িান্ব বলন্ত চাই। টরন্টা
প্রিপ্রিক্ট স্কু ল ববািড-এ আিনার সন্তান্নর প্রিক্ষা ও সকল প্রিক্ষার্থীর প্রিক্ষায় আিনার প্রনরন্তর সাোয্য এবং
িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধতার জনয আিনান্ক ৈনযবাদ জানাই। আমরা জাপ্রন বয্ িন্র্থর মন্ৈয বাৈা-প্রবিপ্রত্ত ও
সমন্বয়সাৈনসমূে র্থাকন্বই, তন্ব আমরা একন্ে এই সমসযাগুন্লা অপ্রতিম করন্বা। এই মুহুন্তড বয্টি গুরুত্বিূণড
বসটি েন্লা এই কঠিন সমন্য় আিনার এবং আিনার িপ্ররবান্রর প্রনরািন্দ র্থাকা।
আিনার বকান্না িশ্ন র্থাকন্ল, অনুগ্রে কন্র সরাসপ্রর আিনার সন্তান্নর প্রিক্ষকন্ক ইন্মইল করুন। আরও
সাোন্য্যর িন্য়াজন েন্ল, অনুগ্রে কন্র স্কু ন্লর প্রিপ্রন্সিযান্লর সান্র্থ বয্াগান্য্াগ করুন। স্কু ল-প্রিপ্রত্তক আিনার
বকান্না িশ্ন আন্ে, প্রকন্তু ইন্মইল অপ্রৈগমন করন্ত িারন্েন না, এমন েন্ল অনুগ্রে কন্র আিনার স্কু ন্ল
বটপ্রলন্োন করুন, মযান্সজ বা বাতড া রাখ্ুন এবং বকউ না বকউ য্ত িীঘ্র সম্ভব আিনান্ক বেরত বটপ্রলন্োন
করন্ব। বযবস্থা-প্রিপ্রত্তক আিনার বকান্না িশ্ন র্থাকন্ল, অনুগ্রে কন্র আিনার সুিাপ্ররনন্টনন্িটন্ক ইন্মইল করুন।
ইন্মইল অপ্রৈগমন করন্ত না িারন্ল, অনুগ্রে কন্র আিনার সুিাপ্ররনন্টনন্িন্টর কায্ডালয় (Superintendent’s

Office)-এ বটপ্রলন্োন করুন, মযান্সজ রাখ্ুন এবং বকউ না বকউ য্ত িীঘ্র সম্ভব আিনান্ক বেরত বটপ্রলন্োন
করন্ব। আিনার স্কু ন্লর বয্াগান্য্াগ-তন্র্থযর জনয অনুগ্রে কন্র োইন্ড ইওর স্কু ল (Find Your School) ওন্য়ব
িৃষ্ঠায় য্ান। য্র্থারীপ্রত, সবডন্িষ োলনাগান্দর জনয অনুগ্রে কন্র টিপ্রিএসপ্রব ওন্য়বসাইট (website)-এ য্ান।
আবান্রা, অনুগ্রে কন্র আিনার প্রনন্জর এবং আিনার িপ্ররবান্রর য্ত্ন প্রনন।
প্রবনীত,

