
 

 

 
 

19 মে, 2020 

প্রিয় প্রিতা-োতাগণ/অপ্রিিাবকবৃন্দ, 

  
আজকক অন্টাপ্রিও সিকাি (গিাণণকেন্ট অব অন্টাপ্রিও) ম াষণা ককিকে মে টিকন্টা প্রিপ্রিক্ট সু্কল মবাকিণ ি (Toronto District School Board) 

সকল সু্কল সহ অন্টাপ্রিওকত সিকািী-তহপ্রবলিাপ্ত সকল সু্কল 2019-2020 সাকলি প্রিক্ষাবকষণি অবপ্রিষ্ট সেয় বন্ধ থাককব এবং মে দূিবতী প্রিক্ষণ জুন 

োকসি মিষ িেণন্ত চলকব। আেিা জাপ্রন মে বপ্রধণত বন্ধ থাকাি খবিটি কাকিা কাকিা জনয সেসযাবহুল হকত িাকি প্রকন্তু প্রিক্ষাথী, কেণচািী ও সু্কল 

কপ্রেউপ্রনটিসেূকহি প্রনিািত্তাি বযািািটি োথায় মিকখই এই প্রসদ্ধান্তটি গ্রহণ কিা হকয়কে।  

  
সিকাি দ্বািা একটি সম্প্রসাপ্রিত গ্রীষ্মকালীন প্রিক্ষণ সংক্রান্ত িপ্রিকল্পনাও ম াষণা কিা হকয়কে। জুলাই ও অগাস্ট োকস গ্রীষ্মকালীন প্রিক্ষণ কেণসূপ্রচসেূূ্হ 

অনুপ্রিত হকব এবং  এটি প্রিক্ষাথীকেি জনয নতুন ও প্রবেযোন মক্রপ্রিট এবং নন-মক্রপ্রিট বা মক্রপ্রিট-নয় এেন সহায়তাসেূহ অন্তিুণ ক্ত কিকব োি েকধয 

িকয়কে গ্রীষ্মকালীন সু্কল, মকাসণগুকলাি উন্নপ্রত বা আিকগ্রপ্রিং কিা, এবং দুবণল প্রিক্ষাথীকেি উকেকিয গ্রহণকৃত কেণসূপ্রচসেূহ, প্রবকিষ প্রিক্ষা বা োনপ্রসক 

স্বাস্থ্য-প্রবষয়ক চাপ্রহোসম্পন্ন প্রিক্ষাথীগণ ও আপ্রেবাসী প্রিক্ষাথীগণ। প্রিক্ষা েন্ত্রণালয় বা প্রেপ্রনপ্রি অব এিুককিন সু্কলকবািণ সেূহকক দূিবতী প্রিক্ষাোন ও 

প্রিক্ষকণি োধযকে গ্রীষ্মকালীন প্রিক্ষণ িোকন িপ্রিকল্পনা কিাি জনয অনুকিাধ কিকে, তকব গ্রীষ্মকাকল জরুপ্রি বযবস্থ্াসেূহ প্রিপ্রথল কিা হকল বা উঠিকয় মনওয়া 

হকল বযপ্রক্তগতিাকব প্রিক্ষাোন বা প্রিক্ষণ সম্ভব হকত িাকি। আজককি ম াষণাটিি িি টিপ্রিএসপ্রব (TDSB) তাি গ্রীষ্মকালীন প্রিক্ষকণি িপ্রিকল্পনা এখন 

চূড়ান্ত কিকত িািকব এবং অদূি িপ্রবষযকত এটি সম্পককণ  অবপ্রহত কিকব। 

  
েখন িকেি তাি মেইেওয়ণাক ফি প্রিওকিপ্রনং আওয়াি িপ্রিন্স এি 2য় িেণায় রূিান্তি কিকব তখন টিপ্রিএসপ্রবি সু্কলসেূকহ অবপ্রস্থ্ত প্রিশু েত্ন মকন্দ্রগুকলা 

(চাইল্ড মকয়াি মসন্টািস) ধািাবাপ্রহকিাকব িুনিায় মখালা শুরু হকব বকল িতযািা কিা হকে এবং তা জন স্বাস্থ্য কেণকতণ া বা িাবপ্রলক মহলথ 

অপ্রফপ্রসয়ালকেি মসিা িিােকিণি উিি প্রিপ্রত্ত ককিই হকব ও এটি কক াি প্রনিািত্তা সংক্রান্ত িীপ্রত-নীপ্রত বা মিাকটাকলসেূহকক অন্তিুণ ক্ত কিকব। টিপ্রিএসপ্রবি 

এক্সকটকেি মি মিাগ্রাে সাোি কযাম্পস (TDSB Extended Day Program Summer Camps) এি মক্ষকে প্রিক্ষা েন্ত্রণালয় বকলকে 

মে জন স্বাস্থ্য প্রবষয়ক িধান সূচক বা কী িাবপ্রলক মহলথ ইনপ্রিককটিসেূকহ  উন্নপ্রতি িবণতা অবযাহত িকয়কে ধকি প্রনকয়ই কক াি স্বাস্থ্য এবং প্রনিািত্তা 

সংক্রান্ত িথ-প্রনকেণ প্রিকা সহকাকি এই বেকিি জুলাই ও অগাস্ট োকস তাকেিকক অনুেপ্রত িোন কিা হকত িাকি।  

  
আেিা জাপ্রন মে প্রকেু প্রকেু প্রিক্ষাথী এবং তাকেি িপ্রিবািিা বযপ্রক্তগত প্রজপ্রনসিে সংগ্রহ কিাি জনয বযগ্র হকয় আকেন ো প্রকনা আোকেি সু্কলসেূকহ িকড় 

িকয়কে। অনুগ্রহ ককি প্রনপ্রিত থাকুন মে এটি প্রকিাকব প্রনিািকে কিা মেকত িাকি তা প্রনধণািণ কিাি বযািাকি িপ্রিকল্পনাসেূহ প্রনকয় কাজ চলকে। আেিা 

িিবতী িেকক্ষিসেূহ প্রনকয় টিকন্টা িাবপ্রলক মহলকথি সাকথ কাজ কিপ্রে এবং মেই েূহুকতণ  এটি চূড়ান্ত কিা হকব মসই েূহুকতণ ই িপ্রিকল্পনাটি সম্পককণ  

অবপ্রহত কিকবা। 

  
আপ্রে আোকেি সম্প্রপ্রত প্রিতা-োতা/অপ্রিিাবককেি জপ্রিকি আিনাকেি েতােত িোন কিাি জনয আবাকিা আিনাকেি ধনযবাে জানাকত চাই মেখাকন িায় 

40,000 োনুষ তাকেি িাবনাসেূহ জানাকনাি জনয একটি অনলাইন ককথািকথকন মোগোন ককিপ্রেকলন। প্রিক্ষকণি িকৃপ্রত বা রূি মকেন হকব তাি 

িতযািাসেূকহি মক্ষকে বযািক প্রিন্নতা িকয়কে তকব সাধািণ মে প্রবষয়টি আেিা মজকনপ্রে তা হকলা মে প্রিক্ষাথীগণ প্রিক্ষক ও সেকক্ষকেি সাকথ প্রেথপ্রিয়া 

এবং এটি মে সংকোগ ও সমৃ্পক্ততা িোন ককি তা উিকিাগ কিকেন। প্রনয়প্রেত মেণীককক্ষি েতই, প্রবপ্রিন্ন উিাকয় প্রেথপ্রিয়া হকে এবং আেিা 

প্রিক্ষাথীকেি প্রিক্ষণ, সমৃ্পক্ততা ও কলযাকণ সাহােয কিাি জনয কেণচািী ও অংিীোিকেি সাকথ কাজ কিা চাপ্রলকয় োপ্রে। 

  

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/health-and-safety-top-priority-as-schools-remain-closed.html
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario-stages


 

 

 
 

িপ্রিকিকষ, মকাকনা সকন্দহ মনই মে আিনাকেি অকনককই হয়ত িাবকেন কখন প্রিক্ষাথীগণ সু্ককল মফিত আসকবন এবং েখন মসটি হকব, এটি প্রক রূকি 

মেখা োকব। সিকাি বকলকেন মে মসকেম্বকি িুনিায় সু্কল শুরু কিা সম্পপ্রকণ ত িপ্রিকল্পনাটি িিবতী একটি তাপ্রিকখ ম াষণা কিকবন এবং মে সবাইকক 

প্রনিািে ও সুূ্স্থ্ িাখাি জনয মেণীকক্ষ ও সু্কল প্রেবকসি সাকথ তাল প্রেপ্রলকয় িকয়াজনীয় অপ্রিকোজন কিা হকব। 

 
 
প্রবনীত, 

  

 
 
জন েযালয় (John Malloy) 

প্রিক্ষা প্রবষয়ক িপ্রিচালক (Director of Education) 

 


