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 محترم والدین/ سر پرست

  
یو میں عوامی سرمائے سے چلنے والے تمام اسکول، بمع ان کے جو ٹورانٹو ڈسٹرکٹ  کہ اونٹاراعالن کیا ہےیوکی حکومت نے آج  اونٹار

وری سے تعلیم حاصل کرنا ماہ کے تعلیمی سا 2019-2020اسکول بورڈ میں شامل ہیں، 
ُ
ل کے باقی سال کیلئے بند رہیں گے اور یہ کہ د

یں کچھ لوگوں کیلئے چیلنجنگ ہو سکتی ہیں لیکن یہ  گا۔ ہم جانتے ہیں کہ توسیعی بندش کی خبر جون کے آخرتک جاری رہے

نظر رکھتے ہوئےکیا گیا 
ّ
  ہے۔ فیصلہ طلباء، عملے اور اسکول کمیونٹیوں کی حفاظت کو مد

  
بےکا بھی اعالن کیا تھا۔گرمیوں میں سیکھنےکے پروگرام جوالئی اور  حکومت نے موسم گرما میں تعلیم حاصل کرنےکے توسیعی منصو

شامل ہوں گے بمع سمر اسکول، کورس  تائیدکی یڈٹ  یڈٹ اور نان کر طلباء کیلئے نئے اور موجودہ کراگست میں ہوں گے اور ان میں 

یات والے، اور مقامی طلباء۔  کیلئے ٹارگٹڈ پروگرامز، اسپیشل تعلیم والے طلباء یا ذہنی صحت کی ضرور طلباء زورکم یڈنگ، اور اپ گر

وری سے تعلیم دینے اور  زکووزارت تعلیم اسکول بورڈ
ُ
بہ  یعے موسم گرما میں سیکھنےکی فراہمی کیلئے منصو کے ذرعلم حاصل کرنےد

پڑھانا اور سیکھنا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اگر ہنگامی  گرمیوں کے دوران ذاتی طور پربندی کرنےکاکہہ رہی ہے، تاہم 

اقدامات کو آسان کر دیا جائے یا انہیں ختم کر دیا جائے۔ آج کے اعالن کے ساتھ، ٹی ڈی ایس بی اب اپنے موسم گرما میں سیکھنےکے 

بےکو حتمی شکل دے سکتا ہے اور مستقبل قر  سے شیئرکرے گا۔یب میں ا منصو

  
بہ اپنے  بارہ کھلنےکی توقع اس وقت کی جاتی ہے جب صو یج دو ٹی ڈی ایس بی اسکولوں میں واقع چائلڈکیئرکے مراکزکے بتدر

بارہ کھولنےکیلئے اپنے فر بےکو دو ین  میں منتقل ہو جائےگا اور یہ پبلک ہیلتھ کے اہلکاروں کے بہتر 2مرحلہ کے  یم ورک صو

اور اس میں سخت حفاظتی پروٹوکول شامل ہوں گے۔ جہاں تک ٹی ڈی ایس بی کے توسیعی دن کے پروگرام  مشورے کی بنیاد پر ہوگا

یوں کے رحجانات میں بہتری جاری رہی، تو اس  سمرکیمپوں کا تعلق ہے، وزارت تعلیم کا کہنا ہےکہ، اگر پبلک ہیلتھ کے کلیدی اشار

  ہے۔  جاسکتیسال جوالئی اور اگست میں سخت صحت اور حفاظت کے رہنما اصولوں کے ساتھ ان کی اجازت دی 

  
بانی یقین  براِہ مہر ۔ںیحاصل کرنےکے خواہاں ہ اءی اش یذات یرہ جانے وال ںیاسکولوں مکہ کچھ طلباء اور خاندان ہمارے  ںیہم جانتے ہ

بے جاری ہیں کہ اسے محفوظ طر یقے سےکیسے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہم اگلے  رکھیں کہ اس بات کا تعین کرنےکیلئے منصو

بہ حتمی شکل اختیارکرے گا ہم آپ کے ساتھ اسے اقدامات میں ٹورانٹو پبلک ہیلتھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جونہی  منصو

 یں گے۔ شیئرکر

  
  لئےی کے اظہارک االتی خ اپنے ںی پرست سروے م سر/نیوالد ہی ہمارے حال

 
تقر اداکرنا چاہتا ہوں جہاں  ہی بار پھر آپ کا شکر کیا ںی م

 
 
جیسا لگتا ہے اس کی توقعات  علم حاصل کرنا شامل ہوئے۔ ںی آن الئن گفتگو م کیا لئےی ئرکرنےکی ش االتی لوگ اپنے خ 40,000 یبا

 
ُ
نا وہ یہ تھاکہ طلباء اپنے اساتذہ اور ساتھیوں کے ساتھ تعامل اور تعلق اور اس سے بہت مختلف ہیں، لیکن مشترکہ موضوع جو ہم نے س

 
ُ
یقوں سے وقوع پذیر  کالس روم میں، تعامل متعدد طر طف اندوز ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے باقاعدہ منسلک مشغولیت سے ل

 مددکیلئےکام جاری رکھتے ہیں۔ د میںہوتا ہے اور ہم عملے اور شراکت داروں کے ساتھ طلباءکی تعلیم، مصروفیت اور فالح و بہبو

  

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


 

 

 
 

ں گے اور جب ایسا آخر میں، اس میں کوئی شک نہیں ہےکہ آپ میں بہت سے لوگ متجسس ہوں گےکہ طلباء اسکول کب واپس آئی

 یکس ںیم خی تار یبعدک ںیبارہ شروع کرنےکے سلسلے م اسکول دو ںی حکومت نےکہا ہےکہ وہ ستمبر م۔ لگےگاتو وہ سب کیسا  ہوگا

بےکا اعالن کرے گ رومز اور اسکول کے دن کے توازن سے  لئےکالسی کو محفوظ اور صحت مند رکھنےک کیکہ ہر ا ہیاور  یمنصو

 ۔یجائےگ یداکی موافقت پ یضرور

 
 

 آپکا مخلص،

  
 
 
 
 
 
 

 (John Malloy)جان میلوئے 

 (Director of Education)یکٹر آف ایجوکیشن  ڈائر

 


