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محترم والدین اور سر پرست،
جب ہم ٹورانٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں دور سے سیکھنے کے ہفتے میں داخل ہوتے ہیں ،تو میں آپ کی شراکت اور صبرکیلئے آپ کا شکر یہ ادا
کرنا چاہتا ہوں کیوں کہ ہم طلباء اور اساتذہ کی آمنے سامنےکی تعلیم سے دور سے تعلیم میں منتقلی میں مددکرتے ہیں۔
آپ میں بہت سے لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ پر یمئیر ڈگ فورڈ نے آج اعالن کیا ہےکہ طلباء  4مئی کو اسکول واپس نہیں آئیں گے جیسےکہ پہلے
بتایاگیا تھا۔ انہوں نے زور دے کرکہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہےکہ تعلیمی سال منسوخ ہوگیا ہے اور وز یر تعلیم آئندہ دنوں میں مز ید تفصیالت
فراہم کر یں گے۔ جیسے ہی ہمیں مز ید معلومات اورشیئرکرنے والی تفصیالت ملیں گی ،ہم ایسا کر یں گے۔
ہم جانتے ہیں کہ خاندانوں کے بہت سارے سواالت ہیں اور انہیں اس وقت متعدد مشکالت کا سامنا ہے اور ہمارا عملہ جتنا ممکن ہو سکے
مددگار بننا چاہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ،اساتذہ مختلف طر یقوں سے خاندانوں سے مر بوط ہوتے ہیں ،جیسےکہ سافٹ و یئر پلیٹ فارم
جیسےگوگل کالس روم یا برائٹ اسپیس ،یا ای میل ،فون یا حتی کہ براہ راست میل کے ذر یعے۔
جیسا کہ ہم نے پچھلے دو ہفتوں میں اس طر یقہ کارکیلئے اکٹھے مل کر کام کیا ،ہمیں طلباء ،خاندانوں اور عملہ کی جانب سے قابل قدر آراء
موصول ہوئی ہیں۔ دی گئی تجاو یز اورخدشات بڑے پیمانے پر مختلف ہیں۔ ہمارے جواب میں مددکیلئے ،جیسےجیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو
اپنےکام کی رہنمائی کیلئے ہمارے پانچ اصول ہیں:
.1
.2
.3
.4
.5

ہر ایک کی صحت اور فالح و بہبودکو ترجیح دیں
مختلف طر یقوں سے سیکھنے کے تسلسل پر توجہ دیں
ایک دوسرے سے تعلقات اور ر بط قائم رکھیں
تمام طلباء کو مشغول رکھیں ،خاص طور پر ان لوگوں کو جو تار یخی اعتبار سے مستحق ہیں اور وہ جو ممکن ہےکہ متعدد
وجوہات کی بناء پر دور سے سیکھنے میں مؤثر طور پر حصہ لینےکے قابل نہ ہوں
عملےکی گنجائش کی تشکیل کر یں جو اس دورکی جگہ پر مؤثر ہو۔

براہ مہر بانی اس بات کو جانیں کہ ہم ہر طالبعلم کو گھر سے دور اور محفوظ طر یقے سے سیکھنا جاری رکھنے کا موقع فراہم کرنےکیلئے پرعزم ہیں۔
ہم اپنے خیال رکھنے والے عملےکی بھی معاونت کرتے ہیں تاکہ وہ دور سے سیکھنے والے اس ماحول میں آپ کے بچوں کی نہایت مؤثرطر یقوں
سے خدمت کر یں۔ ہمیشہ کی طرح ،ہم آپ کو ساتھ ساتھ تازہ تر ین معلومات دیتے رہیں گے۔ نیچے آپ کو مندرجہ ذیل معلومات ملیں گے۔
•

طلباء کیلئے آن الئن حفاظت

•

سیکھنےکے آن الئن پلیٹ فارم

•
•
•

آالت کی تقسیم
فیلڈ ٹر پس ،گر یجوایشن اور دیگر ایونٹس
عملے سے رابطہ کرنا بابت :سواالت یا خدشات

•
•

طلباء کا تخمینہ
ذہنی صحت کے وسائل

طلباء کیلئے آن الئن حفاظت
اس وقت کے دوران جب بہت سے طلباء آن الئن اضافی وقت گزارتے ہیں ،تو آن الئن حفاظتی طر یقوں کو مضبوط بنانا ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔
انٹرنیٹ ہماری کمیونٹیوں کو سیکھنے اور اس سے منسلک ہونےکے بہت سارے مواقع فراہم کرتا ہے ،لیکن اس سے نوجوانوں کو سائبر دھونس،
سوشل میڈیا کا نامناسب استعمال ،پوشیدگی کے مسائل اور بھی بہت کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ذیل میں آپ کو آپ کے خاندان کے ساتھ

آن الئن حفاظت کے بارے میں تبادلہ خیاالت کی تائید میں مددکیلئے معلومات ملیں گی۔ اگر ہم مل کر کام کرتے ہیں – والدین /سر پرست،
طلباء اور اساتذہ – ہم اپنے طلباء کو آن الئن خطرات سے محفوظ رکھنے میں مدد کرسکتے ہیں۔
والدین /سر پرستوں اور طلباء کیلئے یہاں کچھ کلیدی آن الئن حفاظتی ہدایات ہیں:
• طلباء کو کبھی بھی ذاتی معلومات ،جیسےکہ ان کا فون نمبر ،پتہ ،سوشل انشورنس نمبر ،تار یخ پیدائش ،ذاتی تصاو یر یا مالی معلومات،
انٹرنیٹ پرگھرکے بالغ افرادکی اجازت کے بغیر شیئر نہیں کرنا چاہئیں؛
• اگر طلباء ایسا میسیج ،تبصرہ ،تصو یر یا کوئی اور چیز آن الئن دیکھیں جو انہیں ان کی ذاتی حفاظت کیلئے تشو یش میں ڈال دے یا وہ بے
چینی محسوس کر یں ،تو فوری طور پر اس پرگھرکےکسی بالغ فردکی توجہ دالئیں؛ اور
• والدین /سر پرستوں کو باخبر رہنا چاہیئے اور ان و یب سائٹوں ،و یڈیوگیمز اور ایپس کی نگرانی کرنا چاہیئے جنہیں آپ کا بچہ استعمال کر رہا
ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکےکہ وہ مناسب ہیں اور انہیں محفوظ طر یقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔
مز ید معلومات کیلئے ،براہ مہر بانی ٹی ڈی ایس بی ) (TDSBآن الئن سیفٹی و یب پیج پر جائیں۔

آن الئن لرننگ پلیٹ فارمز اور و یب کانفرنسنگ
ٹی ڈی ایس بی اساتذہ کو آن الئن سیکھنےکے پلیٹ فارم اور و یڈیوکانفرنسنگ کے آپشنز فراہم کرتا ہے تاکہ طلباء سے دور سے رابطہ کیا جائے۔ یہ
اساتذہ کا انفرادی طور پرفیصلہ ہےکہ وہ کون سا پلیٹ فارم (فارمز) استعمال کر یں اور طلباء اور خاندانوں کو کس طرح بہتر طور پر مشغول کر یں،
جس کی بنیاد ان کے اپنے علم اور سہولت کی سطح پر اورطالبعلم اور اس کے خاندانی حاالت کو مد نظر رکھنے پر ہے۔ طلباء اور خاندانوں کیلئے یہ
یاد رکھنا ضروری ہےکہ ہرکالس کیلئے د ور سے دی جانی والی تعلیم مختلف ہوگی اور یہ استادکے پیشہ ورانہ قیاس پر مبنی ہے۔
اساتذہ کرام کو و یڈیوکانفرنسنگ استعمال کرنے میں خوش آمدید کہتے ہیں لیکن انہیں ایسا کرنےکی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مشترکہ مقصد
تمام طلباءکو شامل کرنا ہے۔ یہ بہت سے مختلف طر یقوں سے اور مختلف حکمت عملیوں اور آن الئن ٹولز کے استعمال سےکیا جائےگا۔ یہ
ہماری توقع ہےکہ کنڈرگارٹن میں اساتذہ اور ابتدائی بچپن کے معلمین کے پاس اپنے تمام طلباء کے ساتھ باقاعدہ مشغولیت کا ایک طر یقہ ہوگا
تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکےکہ طلباء سیکھنےکےکاموں اور وسائل تک رسائی حاصل کر یں ،طلباء کی فالح و بہبود کا جائزہ لیں اور طلباء کو رائے
فراہم کر یں۔
ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جن خاندانوں کے اسپیشل تعلیم کی ضرور یات والے یا انگر یزی ز بان سیکھنے والے طلباء ہیں ان کو تعلیم کی منفرد
ضرور یات کی تائیدکیلئےخاص توجہ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ٹی ڈی ایس بی میں ہمارے سبھی متنوع سیکھنے والوں کی مدد کرنا ایک
ترجیح ہے اور اساتذہ اور ای ایس ایل /ای ایل ایل عملہ اسکول کے دیگر عملےکے ساتھ مخصوص طاقتوں اور اسپیشل تعلیم کی ضرور یات کے
حامل طلباء کیلئے آئی ای پی میں بیان کردہ ضرور یات کی بنیاد پر ان طلباء کے پروگراموں کو ذاتی نوعیت دینےکیلئے تعاون جاری رکھے ہوئے
ہیں جو اونٹار یو نصاب یا متبادل نصاب یا انگر یزی ز بان سیکھنے والے ہیں۔ خاندانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہےکہ وہ سیکھنے میں
مددکیلئے وسائل اور تکمیلی ٹولز تک رسائی کیلئے اسپیشل تعلیم کے وسائل یا ای ایس ایل وسائل کے پیج مالحظہ کر یں۔
طلباء میں آالت کی تقسیم
دورکی تعلیم تک رسائی کیلئے ڈیوائس کی ضرورت والےطلباءکی مددکیلئے ،ہم نےطلباءکو قرض پر آلے دینےکے انتظامات کئے ہیں۔ جیسےکہ
ً
آپ تصورکر سکتے ہیں ،ہمیں بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہوئی ہیں — تقر یبا  29,000خاندانوں کو آالت کی ضرورت ہے — لیکن
عملہ ان آالت کو جلد سے جلد تیار اور تقسیم کرنےکیلئے دن رات کام کر رہا ہے۔ ہم نے آالت کو اپنےطالب علموں کےگھروں تک براہ راست
پہنچانےکا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکےکہ خاندان گھروں پر محفوظ رہیں۔ اس آپشن میں مز ید وقت لگےگا ،لیکن ہماری

کمیونٹیوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اگر آپ کے بچےکوکوئی آلہ ملتا ہے ،تو ہم ٹیکنیکل مسائل کیلئے خاندانوں کی مددکر یں گے۔
ہم اس معلومات کو آلےکی فراہمی کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ آلےکے مسائل کی اطالع دینےکیلئےطلباء اپنے اساتذہ سے بھی رابطہ کر سکتے
ہیں۔
ہم یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اسپیشل تعلیم کی ضرور یات والے طلباءکو دورکی تعلیم کی سپورٹ کیلئے خصوصی تعلیم کی رقم (ایس ای
اے) کے آلے تک رسائی حاصل ہو۔ فیملیز اور اسکول اسپیشل ایجوکیشن ایس ای اے ٹیم ،او ٹی /پی ٹی ٹیم اور آئی ٹی ٹیم کے ساتھ تعاون کر یں
گے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکےکہ یا توکروم بکس یا مخصوص اور خصوصی آالت طلباءکو پہنچائے جائیں۔
طلباء کا تخمینہ
میں جانتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئرکی جا چکی ہیں ،لیکن یہ ضروری ہےکہ آپ اور آپ کے بچے دور سے سیکھنےکے
تخمینےکے عمل کو سمجھیں:
ایلیمینٹری طلباء کیلئے ،اساتذہ طلباء کے سیکھنےکے ثبوت اکٹھےکرنےکیلئےنقطہ نظر استعمال کر یں گے اور طلباء کو ان کی پیشرفت پر
معنی خیز رائے دیں گے۔ جب استادکسی مضمون میں حتمی گر یڈ تفو یض کر رہے ہوں تو وہ بندش کی مدت کے دوران ،سیکھنے میں نمایاں
بہتری کے ثبوت کو مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ،گر یڈ  1سےگر یڈ  8تک کےطلباء کو 13مارچ 2020 ،کو اسکول بند ہونے تک ان کی تعلیم
کی بنیاد پر حاصل کردہ گر یڈ تفو یض کئے جائیں گے۔کنڈرگارٹن سےگر یڈ  8تک کے تمام طلباء کو جون کا ایک ر پورٹ کارڈ ملےگا۔
اونٹار یو یونیورسٹیوں کے ایپلی کیشن سینٹر (او یو اے سی) اور اونٹار یو کالج ایپلی کیشن سروس (او سی اے ایس) کوگر یڈ کی اطالع دینےکی آخری
تار یخ کو پورا کرنےکیلئے 27اپر یل تک صرف گر یڈ  12کے طلباء کیلئے درمیانی مدت کے نمبر درج کئےجائیں گے۔ یہ نمبرز  13مارچ 2020 ،تک
کئے جانے والےکام کی عکاسی کر یں گے (سیمیسٹر اسکولوں کیلئے سیمیسٹرکے آغاز سے ،یا غیر سیمیسٹرڈ اسکول کے آخری صو بائی ر پورٹ
کارڈ سے)۔ تاہم ،اساتذہ وہ اسائنمینٹس قبول کر سکتے ہیں جو  13مارچ سے پہلے واجب الوصول تھیں اور  6اپر یل کے بعد ایک اضافی اسائنمینٹ
بھی تفو یض کر سکتے ہیں تاکہ طلباء کو اپنی تعلیم کے اظہارکے مواقع فراہم کئے جاسکیں۔ اگر یہ ان کے  13مارچ کے نمبروں کو بہتر بناتی ہیں ،تو
ان اسائنمینٹس پر صرف وسط مدتی نمبروں کیلئے غور کیا جائےگا۔
ثانوی اسکول کے طلباء کیلئے ،اساتذہ دور سے سیکھنے کے دوران کام ،پراجیکٹس اور اختتامی سرگرمیاں تفو یض کر یں گے اور رائے دیں گے؛ تاہم،
اس کام پرصرف اسی صورت میں حتمی نمبروں کیلئے غورکیا جائےگا اگر یہ طالبعلم کے نمبروں میں بہتری الئےگا۔ اگر نہیں ،تو جون میں جمع
کرائےگئے حتمی نمبر 13مارچ  2020تک مکمل ہونے والےکام کی عکاسی کر یں گے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ خاندان دور سے سیکھنےکے دور ان پیدا ہونے والے سیکھنے کے خالؤوں کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں۔ جب اسکول
کی بندش کی مدت ختم ہوجائےگی اور اگلے موسم خزاں میں ،ہم ہر طالب علم کی سیکھنےکی ضرور یات کو سمجھنے اور جہاں ضرورت ہو وہاں
مناسب مداخلت فراہم کرنے پر بہت توجہ دیں گے۔
تمام طلباء کو آن الئن یا پرنٹ وسائل کے ذر یعے سیکھنے تک رسائی حاصل کرنےکے قابل ہونا چاہیئے۔ اگلے چند مہینوں میں نمبروں کے جس
طر یقہ کار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کی روشنی میں ممکن ہےکچھ طلباء سیکھنےکو جاری رکھنے پر مائل نہ ہوں ،لیکن ہم طلباء سےکہیں
گےکہ وہ اپنی تعلیم میں جہاں تک ممکن ہو شامل رہیں۔ جب ہم باقاعدہ کالس روم سیٹنگ اور اسکول کے ماحول میں واپس جانےکے قابل ہوں
گےتو یہ طلباءکی مددکرےگا۔ یہاں تک کہ اگرکوئی طالب علم اپنےگھر میں سیکھنےکے تسلسل میں حصہ لینے سے قاصر محسوس کرتا ہے،
تو ہم ان سےکہیں گےکہ وہ پھر بھی اپنے اسکول سے اور اپنے استاد سے رابطے میں رہیں۔

فیلڈ ٹر پس،گر یجوایشن کی تقر یبات اور دیگر ایو ینٹس
ہمارے پاس آنے والے فیلڈ ٹر پس ،گر یجوایشن کی تقر یبات ،پرومز اور متعدد دیگر سرگرمیوں کے بارے میں بہت سارے سواالت ہیں۔ اگلے ہفتوں
کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ،ہم نے اسکول کے باقی سال کیلئے تمام فیلڈ ٹر پس اور رات کے ٹر پس کو منسوخ کرنے کا
مشکل فیصلہ کیا ہے۔ دیگر تمام سرگرمیوں جیسے کہ گر یجوایشن کی تقر یبات اور پرومز کے حوالے سے ،ہم ان تفصیالت کی بہت جلد تصدیق
کرنے کے لئےکام کر رہے ہیں۔
ذہنی صحت اور وسائل
ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے خاندانوں کیلئے یہ ایک مشکل وقت ہے اور اس تنہائی سے ذہنی صحت اور تندرستی متاثر ہوسکتے ہیں۔ اگر
ضرورت ہو تو ،براہ مہر بانی ہمارے ذہنی صحت اور بہبود والے و یب پیج پر موجود سیلف ہیلپ اور خدمت فراہم کرنے والوں سے متعلق قیمتی
معلومات تک رسائی حاصل کر یں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں جسمانی اور ذہنی طور پر اپنی کمیونٹیوں کو سالمت رہنے میں مددکیلئے اکٹھے
مل کر کام کر یں۔
ہم اپنے خاندانوں کی مددکر یں گے
میں اس بات پر زور دینا چاہوں گاکہ میں آپ کی شراکت اور صبرکی کتنی قدرکرتا ہوں۔ ٹورانٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں اپنے بچےکی تعلیم اور تمام
طلباءکی تعلیم کیلئے آپ کی جاری مدد اور وابستگی کا شکر یہ۔ ہم جانتے ہیں کہ راستے میں مشکالت اور ایڈجسٹمینٹس ہوں گی ،لیکن ہم
اکٹھے مل کر ان مشکالت پر قابو پالیں گے۔ اس وقت جو سب سے ز یادہ اہم بات ہے وہ یہ ہےکہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اس مشکل وقت کے
دوران محفوظ رہیں۔
اگر آپ کےکوئی سواالت ہوں ،تو براہ مہر بانی اپنے بچےکے استاد کو براہ راست ای میل کر یں۔ اگر مز ید مدد درکار ہو ،تو اسکول کے پرنسپل سے رابطہ
کر یں۔ اگر آپ کا اسکول سےمتعلقہ کوئی سوال ہے ،لیکن آپ کو ای میل تک رسائی حاصل نہیں ہے ،تو براہ مہر بانی اپنے اسکول کو فون کر یں ،ایک
میسیج چھوڑ دیں اور وہاں سےکوئی جتنی جلدی ممکن ہو سکا آپ کو جو ابی کال کرےگا۔ اگر آپ کا سسٹم پر مبنی سوال ہے ،تو براہ مہر بانی اپنے
سپرنٹنڈنٹ کوای میل کر یں۔ اگر آپ کو ای میل تک رسائی حاصل نہیں ہے ،تو براہ مہر بانی اپنے سپرنٹنڈنٹ کے آفس کو فون کر یں ،ایک میسیج
چھوڑ دیں اور وہاں سےکوئی جلد سے جلد آپ کو جوابی کال کرے گا۔ اپنے اسکول سے رابطےکی معلومات کیلئے ،براہ مہر بانی اپنا اسکول تالش
کر یں و یب پیج پرجائیں۔ ہمیشہ کی طرح ،تازہ تر ین معلومات کیلئے ،براہ مہر بانی ٹی ڈی ایس بی کی و یب سائٹ پر جائیں۔
ایک بار پھر ،براہ مہر بانی اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔
مخلص،

