
 

 

 
 

ડિસેમ્બર 21, 2020 

પ્રિય માતાપ્રિતા/વાલીઓ અને પ્રવદ્યાર્થીઓ, 

ઓન્ટારીયો સરકારે આજે જાહરે કર્યું કે કોપ્રવિ -19 ના ફેલાવાને વધય ધીમો કરવા માટે 26 ડિસેમ્બર શપ્રનવારે િાાંત  
ગ્ર ેઝોન (લોકિાઉન)માાં જશે. ટોરન્ટો અને બાકીના દક્ષિણ ઓન્ટારીયોમાાં, તે લોકિાઉન 28 ડદવસ સયધી રહશેે. આ 
ઘોષણાના ભાગ રૂિ,ે સરકારે કહ્યાં છે કે TDSB માાં સામલે દક્ષિણ ઓન્ટારીયોની તમામ િાર્થપ્રમક શાળાઓ 11 જાન્ર્યઆરી, 
સોમવાર સયધી પ્રવદ્યાર્થીઓ માટે બાંધ રહશેે, જ્યારે તમામ માધ્યપ્રમક શાળાઓ 25 મી જાન્ર્યઆરી, સોમવાર સયધી પ્રવદ્યાર્થીઓ 
માટે બાંધ રહશેે. આ સમય દરપ્રમયાન, બધી રૂબરૂમાાં ચાલતી શાળાઓ દૂરસ્ર્થ પ્રશિણ (રીમોટ લપ્રનિંગ)માાં  બદલાશ,ે જ્યારે 
વર્યઅુલ શાળાઓ રાબતેા મયજબ ચાલય રહશેે.  

TDSB શાળાઓમાાં દૂરસ્ર્થ પ્રશિણમાાં આ બદલાવ પ્રવશે વધારાની માડહતી માટે કૃિા કરીને નીચે જયઓ. 

િાર્થપ્રમક શાળાઓ 
રૂબરૂમાાં ચાલતી શાળાઓ: પ્રવદ્યાર્થીઓ તેમના પ્રનયપ્રમત શાળાના પ્રશિક દ્વારા અિાનાર દૂરસ્ર્થ પ્રશિણ િોતાના ઘરેર્થી 
િાપ્ત કરશે. િાર્થપ્રમક શાળાઓ તેમના પ્રનયપ્રમત શાળા સમય-સારણી/સમયિત્રકનયાં િાલન કરશે. કેટલાક ડકસ્સાઓમાાં, 
નજીવી ગોઠવણો કરવાની જરૂર િિી શકે છે જે 4 જાન્ર્યઆરી, સોમવારે િડરવારોને જણાવવામાાં આવશે. 

વર્ચર્યઅુલ શાળાઓ: રાબેતા મયજબ સાંચાક્ષલત ર્થવાનયાં ચાલય રાખશે. 

માધ્યપ્રમક શાળાઓ 
રૂબરૂમાાં ચાલતી શાળાઓ: માધ્યપ્રમક શાળાઓ સમાયોજજત સમયિત્રકનયાં િાલન કરશે: 

સમય ડદવસ 1 ડદવસ 2 ડદવસ 3 ડદવસ 4 

સવારે 8:45  – 

10:00  

અભ્યાસક્રમ 1 

Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત)  

અભ્યાસક્રમ 1 

Synchronous  

(સયમેળર્યક્ત) 

અભ્યાસક્રમ 2 

Synchronous  

(સયમેળર્યક્ત) 

અભ્યાસક્રમ 2 

Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 



 

 

 
 

સવારે  
10 ર્થી 10:30  

અભ્યાસક્રમ  1 

Asynchronous/ 

Independent Learning 

(અસયમેળર્યક્ત/ 
સ્વતાંત્ર પ્રશિણ) 

અભ્યાસક્રમ  1 

Asynchronous/ 

Independent Learning 

(અસયમેળર્યક્ત/ 
સ્વતાંત્ર પ્રશિણ) 

અભ્યાસક્રમ  2 

Asynchronous/ 

Independent 
Learning 

(અસયમેળર્યક્ત/ 
સ્વતાંત્ર પ્રશિણ) 

અભ્યાસક્રમ  2 

Asynchronous/ 

Independent  
Learning 

(અસયમેળર્યક્ત/ 
   સ્વતાંત્ર પ્રશિણ) 

સવારે  

10:30 ર્થી 11:45  

અભ્યાસક્રમ  1 

Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 

અભ્યાસક્રમ  1 

Synchronous  

(સયમેળર્યક્ત) 

અભ્યાસક્રમ  2 

Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 

અભ્યાસક્રમ  2 

Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 

સવારે 11:45 ર્થી  
બિોરે 12:30  

અભ્યાસક્રમ  1 

Asynchronous/ 
 
Independent Learning 

(અસયમેળર્યક્ત/ 

સ્વતાંત્ર પ્રશિણ) 

અભ્યાસક્રમ  1 

Asynchronous/ 

Independent  
Learning 

(અસયમેળર્યક્ત/ 

સ્વતાંત્ર પ્રશિણ) 
 

અભ્યાસક્રમ  2 

Asynchronous/ 

Independent 
Learning 

(અસયમેળર્યક્ત/ 

સ્વતાંત્ર પ્રશિણ) 

અભ્યાસક્રમ  2 

Asynchronous/ 

Independent 
Learning 

(અસયમેળર્યક્ત/ 

સ્વતાંત્ર પ્રશિણ) 

બિોરે 
12:30 ર્થી 1:10  

ભોજન 

બિોરે  

1:10  ર્થી 2:00  
APA/PMA 



 

 

 
 

બિોરે  

2:00 ર્થી 3:15  

અભ્યાસક્રમ  2 

Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 

અભ્યાસક્રમ  2 

Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 

અભ્યાસક્રમ  1 

Synchronous  

(સયમેળર્યક્ત) 

અભ્યાસક્રમ  1 

Synchronous 

 (સયમેળર્યક્ત) 

નોંધ: િીડરયિ 1ના વગુ સવારે 8: 45 વાગ્યાર્થી બિોરે 12:30 વાગ્યા સયધી ચાલતા રહશેે અને તેમાાં સામેલ હશે 150 પ્રમપ્રનટ 
Synchronous Online Learning (સયમેળર્યક્ત ઓનલાઇન પ્રશિણ) અને 75 પ્રમપ્રનટ Asynchronous/ Independent 
(અસયમેળર્યક્ત/સ્વતાંત્ર કાયુ). પ્રશિકો સવારે 8:45 વાગ્યે Synchronous Online Learning (સયમેળર્યક્ત ઓનલાઇન પ્રશિણ) સારે્થ િારાંભ 
કરશે. ઉિરના સમયિત્રકમાાં સયપ્રનપ્રિત ર્થયેલ Asynchronous (અસયમેળર્યક્ત) સમય એ Asynchronous (અસયમેળર્યક્ત) સમય 
કેવી રીતે સયપ્રનપ્રિત કરી શકાય તેનયાં ઉદાહરણ છે. Synchronous (સયમેળર્યક્ત) અને Asynchronous (અસયમેળર્યક્ત) સમય કેવી રીતે 
સયપ્રનપ્રિત કરવા તે પ્રનધાુડરત કરવા પ્રશિકો વ્યાવસાપ્રયક પ્રનણુયનો ઉિયોગ કરશે. 

વર્ચર્યઅુલ શાળાઓ: રાબેતા મયજબ સાંચાક્ષલત ર્થવાનયાં ચાલય રાખશે. 

એિવાન્સ અન ેએિલ્ટ િ ેસ્કૂલ્સ 

રૂબરૂમાાં ચાલતી શાળાઓ: એિલ્ટ િે સ્કૂલ્સ અને એિવાન્સ િોગ્રામના પ્રવદ્યાર્થીઓ આ ઓનલાઇન 
સમયિત્રકનયાં િાલન કરશે: 

 

ડદવસ 1 ડદવસ 2 ડદવસ 3 ડદવસ 4 

િીડરયિ 1: 

3 કલાક 

1AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 
1AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 
2AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 
2AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 

િીડરયિ 2: 

1 કલાક 

2AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 
2AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 
1AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 
1AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 



 

 

 
 

િીડરયિ 3: 

2 કલાક 

3AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 
3AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 
3AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 
3AB Synchronous 

(સયમેળર્યક્ત) 

દરેક શાળાના શરૂ ર્થવાના સમય અને લાંચના સમય એક સરખા રહશેે. 

વર્ચર્યઅુલ શાળાઓ: રાબેતા મયજબ સાંચાક્ષલત ર્થવાનયાં ચાલય રાખશે. 

વૈકલ્લ્િક શાળાઓ / કાયુક્રમો 

રૂબરૂમાાં ચાલતી શાળાઓ: જે શાળાઓ બોિુ દ્વારા પ્રવકસાવવામાાં આવલે અનયકૂળ ર્થાય એવા સમયિત્રક (જેમ કે 
વૈકલ્લ્િક શાળાઓ-કાયુક્રમો, સમયદાયની સાઇટ્સ, ISP વગેરે)નો ઉિયોગ કરતી નર્થી તે શાળાઓ સ્ર્થાપ્રનક રીતે 
પ્રવકપ્રસત દૂરસ્ર્થ સમયિત્રકને લાગય કરશે. 

વર્ચર્યઅુલ શાળાઓ: રાબેતા મયજબ સાંચાક્ષલત ર્થવાનયાં ચાલય રાખશે. 

પ્રવપ્રશષ્ટ પ્રશિણનાાં સામયદાપ્રયક સ્ર્થળો  

સામયદાપ્રયક સ્ર્થળો (નીચે સકૂ્ષચબદ્ધ) દૂરસ્ર્થ પ્રશિણના સ્ર્થાપ્રનક રીતે પ્રવકસાવાયેલા સમયિત્રકન ેલાગય કરશે. 

િાર્થપ્રમક સામયદાપ્રયક સ્ર્થળો: બેવરલી સ્કૂલ, લ્ર્યસી મેકકોપ્રમિક પ્રસપ્રનયર સ્કૂલ, સેનેકા સ્કૂલ, સની વ્ર્ય જય પ્રનયર અને 
પ્રસપ્રનયર PS, િાકુલેન PS, પ્રવક્ષલયમ જે. મેકકોડિિક સ્કૂલ 

માધ્યપ્રમક સામયદાપ્રયક સ્ર્થળો: સેન્રલ ઇટોક્ષબકોક, ડે્રવરી સેકન્િરી સ્કૂલ, ફે્રન્ક ઓકે, મેિલવયિ હાઇ સ્કૂલ, સર પ્રવક્ષલયમ 
ઓસ્લર, યોકુ હમ્બર HS. 

કૃિા કરીને નોંધ લેશો કે સૌર્થી પ્રનબુળ લોકોને બચાવવાના સરકારના િયત્નોના ભાગરૂિે, સ્કૂલ બોિુ, જ્યાાં શક્ય હશ ેત્યાાં, 
જેમને પ્રવદ્યાર્થીઓની જરૂડરયાતોને આધારે દૂરસ્ર્થ પ્રશિણમાાં સમાવી નહીં શકાય એવા પ્રવપ્રશષ્ટ પ્રશિણની આવશ્યકતાવાળા 
પ્રવદ્યાર્થીઓને, રૂબરૂમાાં સમરુ્થન પરૂયાં િાિશે. જો તમને લાગ ે કે આની જરૂર િિી શકે એમ છે, તો કૃિા કરીને તમારા 
બાળકના આચાયુ સાર્થ ેવાત કરો.  

 

 



 

 

 
 

બાળ-સાંભાળ/પ્રવસ્તતૃ ડદવસ કાયુક્રમો 

TDSB શાળાઓની અંદર પ્રશશય, નાના બાળક અન ેપ્રિ-સ્કયલ વયના બાળકોને સવેા આિતા તમામ બાળ-સાંભાળ કાયુક્રમોને 
લોકિાઉનના સમયગાળા દરપ્રમયાન ખયલ્લા રહવેાની માંજૂરી આિવામાાં આવશે, તેમ છતાાં, માતાપ્રિતા/વાલીઓએ તેમના 
વ્યક્ક્તગત બાળ-સાંભાળ કાયુકર સારે્થ પ્રવગતોની પયષ્ષ્ટ કરવી જોઈશે. જ્યારે શાળાઓ બાંધ હોય, ત્યારે તમામ TDSB 
પ્રવસ્તતૃ ડદવસ કાયુક્રમો તર્થા શાળા પવૂેના અને િછીના કાયુક્રમો િણ બાંધ રહશેે. 

આગામી િગલાાં 

જ્યારે TDSBએ આ વષે પ્રવદ્યાર્થીઓન ે70,000 ર્થી વધય ઉિકરણોનયાં પ્રવતરણ કર્યું છે, ત્યારે અમે જાણીએ છીએ કે કેટલાક 
પ્રવદ્યાર્થીઓને હજી િણ દૂરસ્ર્થ પ્રશિણના આ સમયગાળા માટે ઉિકરણની જરૂર િિી શકે છે. એવા ડકસ્સાઓમાાં, તેની 
વ્યવસ્ર્થા માટે િડરવારોન ેતમેની શાળા પયનઃ ખયલ ેત્યારે તેનો સાંિકુ કરવા િોત્સાડહત કરવામાાં આવ ેછે. કૃિા કરીને નોંધ 
લેશો કે ઉિકરણો ઉિલબ્ધતાના આધારે આિવામાાં આવશે અને પ્રવતરણ કરવામાાં સમય લાગી શકે છે. 

આજના સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે બધી શાળાઓ પ્રશયાળાની રજાઓ િર છે, જે એક િિકાર રજૂ કરે છે 
કારણ કે હયાં જાણયાં છાં કે તમારામાાંર્થી ઘણાને આગામી િગલાાંઓ પ્રવશે િશ્નો હોઈ શકે છે. રૂબરૂમાાં ચાલતી શાળાઓ માટે, 

પ્રશિકો વધય માડહતી િદાન કરવા માટે જાન્ર્યઆરી 4, સોમવારે પ્રવદ્યાર્થીઓ અને િડરવારો સાર્થે જોિાશે, એવી અિેિા 
રખાય છે, કે દૂરસ્ર્થ પ્રશિણ તરફ બદલાવાની તે િમાણમાાં ઝિિી િડક્રયા છે. વર્યઅુલ સ્કૂલના પ્રવદ્યાર્થીઓ માટે, 4 
જાન્ર્યઆરી, સોમવારે રાબેતા મયજબ ભણવાનયાં ચાલય રહશેે.  

આમ તો અણધાયાુ નર્થી, િણ હયાં જાણયાં છાં કે આ સમાચાર ઘણા લોકો માટે મયશ્કેલ હશે. હયાં તમને ખાતરી આિવા માાંગયાં છાં 
કે આિણે છેલ્લા 9 મડહનામાાં દૂરસ્ર્થ પ્રશિણ પ્રવશે ઘણયાં શીખ્યા છીએ અને જ્યારે આગળ િિકારો હોઈ શકે છે, ત્યારે આ 
બદલાવ શક્ય તેટલો સરળ સયપ્રનપ્રિત કરવા અમે અમારા પ્રવદ્યાર્થીઓ અને િડરવારોને સમરુ્થન આિીશયાં. 

આભાર સહ, 

 
 

Kathy Witherow 
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