પ્રિય માતાપ્રિતા, વાલીઓ અને સંભાળ રાખનારાઓ,
છેલ્ લા એક વર્ષથી વધુ સમયથી, અહીં ટોરોન્ટો સપ્રહત પ્રવશ્વમાં કોપ્રવડ -19 િભુત્ વ ધરાવે છે. િરં તુ રોગચાળાના
િપ્રરણામે ભારતમાં અત્યારે જે પ્રવનાશ સર્જષઇ રહ્યો છે તે સમજી ન શકાય એવું છે કારણ કે વાયરસ પ્રવશ્વના
બીર્જ ક્રમના સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા દે શને બરબાદ કરી રહ્યો છે.
અમારાં હૃદય અને પ્રવચારો અમારા દપ્રિણ એપ્રશયાના પ્રવદ્યાથીઓ, કમષચારીગણ અને િપ્રરવારો સાથે છે જેઓ
આ કટોકટીથી અિમાણસર રીતે અસર િામી રહ્યા છે , જે આ ભયાનક ત્રીર્જ મોર્જની વૃપ્રિ દરપ્રમયાન
પ્રવક્રમસજષક ચેિ અને મૃત્યુને જોઈ રહ્યા છે. મને કોઈ શંકા નથી કે િપ્રરવાર અને પ્રમત્રોથી આટલા બધા દૂ ર રહેવું
એ દુ ુઃખદાયક અને શપ્રિહીન કરી દે નારં છે. કૃ િા કરીને ર્જણશો કે અમે તમને જોઇ રહ્યા છીએ અને અમે કરી
શકીએ એવી કોઈિણ રીતે તમને ટે કો કરવા હાજર છીએ.
નીચે એવાં સંસાધનો અને સેવાઓની યાદી આિી છે જે તમે સુલભ કરી શકો છો. કૃ િા કરીને અમારી માનપ્રસક
સ્વાસ્્ય અને સુખાકારીની ટીમમાંથી કોઈની સાથે વાત કરવા માટે અમારા વર્ચયુષઅલ ઓપ્રિસ કલાકોમાં
જોડાવ અથવા તમારા બાળકની શાળા સાથે જોડાવ જે આ િડકારજનક સમય દરપ્રમયાન થોડી સહજતા
િસ્તુત કરવામાં મદદ કરી શકે .
અમે આશા રાખીએ છીએ કે કે નેડા દ્વારા તાત્કાપ્રલક તબીબી સહાયતાના યોગદાન સપ્રહતના આિણા વૈપ્રશ્વક
સમુદાયના ટે કા દ્વારા, ભારત આ માનવતાવાદી સંકટમાંથી બહાર નીકળવામાં સિમ થશે. આિણો TDSB
સમુદાય તમારી સાથે ઉભો છે અને સમુદાય તરીકે આ વર્ે આિણે ગુમાવેલા તમામ માટે તમારી સાથે દુ ુઃખ
વ્યિ કરે છે.
Alexander Brown
Chair of the Board
ચૅર ઓિ ધી બોડષ

Karen Falconer
Interim Director of Education
ઇન્ટે પ્રરમ પ્રડરેક્ટર ઓિ એજ્યુકેશન

દક્ષિણ એક્ષિયાઇ સમુદાય માટે માનક્ષસક આરોગ્ય અને સુખાકારી અંગે સહાય
• University Health Network - Asian Mental Health યુપ્રનવપ્રસષટી હેલ્થ નેટવકષ – એપ્રશયન મેન્ટલ હેલ્થ
• HONG FOOK હ ગ
ં િુક
• Community Family Services Ontario કોમ્યુપ્રનટી િે પ્રમલી સપ્રવષપ્રસસ ઓન્ટાપ્રરઓ
• Muslim Family and Child Services મુપ્રસ્લમ િે મીલી એન્ડ ચાઇલ્ડ સપ્રવષપ્રસસ
• ICNA RELIEF CANADA ICNA પ્રરલીિ કે નેડા
• South Asian Canadians Health and Social Services – SACHSS સાઉથ એપ્રશયન કે નેપ્રડઅન્સ હેલ્થ
એન્ડ સોશ્યલ સપ્રવષપ્રસસ SACHSS

•
•
•
•
•

COVID-19 Helpline for South Asians in the GTA COVID-19 હેલ્િલાઇન િોર સાઉથ એપ્રશયન્સ ઇન
ધ GTA
Mental Health Toronto મેન્ટલ હેલ્થ ટોરન્ટો
Centre For Addiction And Mental Health (CAMH) સેન્ટર િોર એપ્રડક્શન એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ (CAMH)
South Asian Women's Centre સાઉથ એપ્રશયન પ્રવમેન્સ સેન્ટર
South Asian Mental Health Resources (SOCH) સાઉથ એપ્રશયન મેન્ટલ હેલ્થ પ્રરસોપ્રસષસ (SOCH)

