সকল টিডিএসডির (TDSB) পডরিারগণ,
অন্টাডরও সরকার িা গভাণণমেন্ট অি অন্টাডরও ঘ াষণা কমরমেন ঘে 2021-2022 স্কু ল ডিক্ষািমষণর
জনয স্কু ল ঘিািণসেূ্ হ িযডিগতভামি-উপডিডত (In-Person) এিং ভার্ুণ য়াল ডিক্ষণ (Virtual
Learning) সংক্রান্ত ডিকল্পসেহ প্রদান করমি।
এটি োথায় ঘরমেই, টরমন্টা ডিডিক্ট স্কু ল ঘিািণ (টিডিএসডি – TDSB) পডরিারগণমক আগস্ট
োমসর োঝাোডঝ সেময় অনলাইমন একটি সিলেকশন ফর্ম ফর ইন-পারিন অর ভার্চম য়াে োসনম িং
(Selection Form for In-Person or Virtual Learning) সম্পন্ন করার জনয অনুমরাধ করমি।
ঐ সেময়, পডরিারগমণর কামে অডতোরী িা পযানমিডেক এিং স্কু মলর কেণর্ারী ও ডিক্ষাথীগমণর
টিকাদানসেমহর অিিা সম্পমকণ হালনাগাদকৃ ত তথয থাকমি এিং একটি অিডহত ডসদ্ধান্ত-গ্রহণ করার
জনয তারা আমরা ভামলা অিিামন থাকমিন। টিডিএসডিও িযডিগতভামি-উপডিডতর স্কু লসেমহ
ডিক্ষমণর জনয স্বািয ও সুরক্ষা িযিিা সম্পডকণ ত তথয এিং ডকভামি সরাসডর িা লাইভ, অনলাইন
ভার্ুণ য়াল ডিক্ষণ অনলাইমন সরিরাহ করা হমি ঘস সম্পমকণ আমরা ডিস্তাডরত প্রদান করার জনয আমরা
ভামলা অিিামন থাকমি।
ভার্ুণ য়াল স্কু লসেহ (প্রাথডেক িা এডলমেন্টাডর এিং োধযডেক িা ঘসমকন্ডাডর) ঘেগুমলা িতণ োমন
রময়মে, ঘসগুমলা 2021-2022 স্কু ল ডিক্ষািমষণ প্রদান করা হমি না। ভার্ুণ য়াল ডিক্ষণটি ডনজ-ডনজ স্কু ল
িা ঘহাে স্কু লসেমহর (home schools) োধযমে প্রদান করা হমি এিং এটি ডনজ-ডনজ স্কু ল িা
স্কু লসেমহর একটি গ্রুপ ঘথমক ডিক্ষকগণ, কেণর্ারীগণ ও ডিক্ষাথীগণ সম্পৃি কমর সরাসডর, অনলাইন
ডিক্ষাদানমক অন্তভুণ ি করমি।
ঘেমহতু আেরা অডতোরীটি ঘথমক ঘির হময় ধীমর ধীমর উত্তরমণর জনয পডরকল্পনা করডে, আেরা
2021 সামলর ঘসমেম্বর োমস সকল ডিক্ষাথীমক তামদর ডনজ-ডনজ স্কু লসেমহর সামথ পুনরায় েুি
করার প্রতযািা করডে। আগস্ট োমসর োঝাোডঝ সেময়র েমধযই, আেরা টিডিএসডির কেণর্ারীগণ,
ডিক্ষাথীগণ এিং পডরিারগমণর েমধয উচ্চ োত্রার টিকাকরণ আিা করডে ও প্রতযািা করডে ঘে
আরও ঘিিী পডরিার িযডিগতভামি-উপডিডতর ডিক্ষণ ডনিণার্ন করমিন।
ডসমলকিন ফেণ ফর ইন-পারসন এিং ভার্ুণ য়াল লাডনণংটি সম্পমকণ আমরা তথয আগস্ট োমস
পডরিারগণমক সরাসডর ইমেইমল ঘপ্ররণ করা হমি। সকল তথয এিং ডনিণার্ন সংক্রান্ত ফেণ িা
ডসমলকিন ফেণটি টিডিএসডির ওময়িসাইমট উপলভয করা হমি।
আগােী স্কু ল ডিক্ষািষণটির জনয পডরকল্পনা করমত একমত্র কাজ করা কালীন, আপনামদর সহায়তা
অিযাহত রাোর জনয ধনযিাদ!

