
 

 
 

 

1 মে, 2020 

প্রিয় প্রিতা-োতাগণ/অপ্রিিাবকবৃন্দ এবং িপ্রিবািবৃন্দ, 

 

মকাপ্রিড-19 এি প্রবস্তাি বন্ধ কিাি িচেষ্টাি অংশ প্রিচেচব, অন্টাপ্রিওচত েিকািী-তিপ্রবলিাপ্ত েকল সু্কচলি 

বন্ধ িাখাি মেয়াদটি  কেিচে 31 মে, 2020 তাপ্রিখ ির্ যন্ত বৃদ্ধি কিা িচয়চে।  র্প্রদও এই বচন্ধি েম্প্রোিণ 

েেেযাবিুল এবং িতাশাজনক, তািিচিও আপ্রে আিনাচদি ধনযবাদ জানাচনাি জনয এই েচুর্াগটি গ্রিণ 

কিচত োই এবং স্বীকাি কিচত োই মর্ প্রিতা-োতা ও িপ্রিবািগুচলাচক প্রশোি মেচে অংশীদাি প্রিচেচব 

মিচয় আেিা কত কৃতজ্ঞ।  

 

আেিা জাপ্রন মর্ এই েেচয় আিনািা েম্ভবত অপ্রতপ্রিক্ত দাপ্রয়ত্বেেূচিি েম্মুখীন িচেন আি তাি িাশািাপ্রশ 

দিূবতী প্রশেচণ (Remote learning) আিনাচদি েন্তান(মদি)মক োিার্য কিাটি েিজ কাজ নয়। এই 

অপ্রিজ্ঞতাটি েবাি জনযই নতুন। আেিা একচে িপ্রতপ্রদনই প্রশখপ্রে। এই কাজটি কিাি োচে োচে, আপ্রে 

প্রিতা-োতাগণ ও িপ্রিবািগুচলাচক দৃঢ়িাচব বলচত োই মর্ এই অস্বািাপ্রবক িপ্রিপ্রিপ্রতচত আেিা এেন আশা 

কপ্রি না মর্ প্রশোেীিা িূণ য প্রদবে সু্কচল অংশগ্রিণ কিচব বা মর্ প্রশেকচদি দ্বািা িদানকৃত প্রশেচণি েুচর্াগ-

েুপ্রবধােেিূ িপ্রতপ্রদচনি োধািণ বাস্তব মেণীকচেি িপ্রতরূি িচব।  

 

িপ্রিবািগুচলাি কাচে তাি োম্প্রপ্রতকতে প্রেটিচত, প্রশো েন্ত্রী বা প্রেপ্রনস্টাি অব এডুচকশন, মস্টচেন লীচে 

(Stephen Lecce) দিূবতী প্রশেণ এবং একটি িদত্ত েপ্তাচি প্রশোেীচদি কার্ যকলাচিি-েেয় েম্পপ্রকযত 

িতযাশােেূি েম্বচন্ধ আচিা তেয িদান কচিচেন। আোচদি টিপ্রডএেপ্রবি (TDSB) প্রশেকগণ প্রবপ্রিন্ন উিাচয় 

এই িতযাশােেূি িূিণ কিাি জনয িপ্রতশ্রুপ্রতবি। আোচদি ইউপ্রনয়চনি অংশীদািচদি োচে একচে, 

আেিা প্রকিাচব প্রশেকগণ প্রশোেীচদি োচে েম্পকয বজায় িাখাি জনয অনলাইন প্রশেণ েংক্রান্ত 

প্লািেে যেেূি বযবিাি কিচেন তা অচেষণ কিাি উিায়গুচলা খুুঁজপ্রে র্াচত কচি আেিা তাচদিক আচিা 

িাচলা কচি োিার্য কিচত িাপ্রি। 

প্রশেকগণ প্রশোেী ও িপ্রিবািগুচলাি োচে তাচদি োপ্রিদােেূি এবং মেণীি িচতযক প্রশোেীি োপ্রিদােেূি 

মেিাচনাি জনয মর্াগাচর্াগ কিচবন। এটি মেণী মেচক মেণী, প্রশেক মেচক প্রশেক এবং স্বতন্ত্র প্রশোেী ও 

িপ্রিবািগুচলাি মেচে প্রিন্ন িতীয়োন িচব। আোচদি প্রশোেী ও িপ্রিবািগুচলাি প্রবপ্রিন্ন িপ্রিপ্রিপ্রত এবং 

অপ্রিজ্ঞতােেূূ্িচক আোচদি প্রবচবেনা ও উিলপ্রি কিা িচয়াজন। আোচদি প্রশোেীচদি বাপ্রিচত প্রশেচণি 

িপ্রিচবশ অননয ও উিলিয োিাচর্যি স্তিও প্রবপ্রিন্ন। র্া এখন েবচেচয় গুরুত্বিূণ য তা িল মর্ আোচদি েকল 

প্রশোেীচক প্রনর্ুক্ত কিচত োকা এবং প্রশোেী, কে যোিী ও িপ্রিবািগুচলাি স্বািয এবং কলযাচণি উিি 

েচনাচর্াগ প্রনবি কিা এবং বাপ্রিচত প্রশেচণি বযািাচি োিার্য কিা। 

 

আগােীি প্রদচক তাপ্রকচয়, আেিা োই আিনাচক প্রবপ্রিন্ন মেচে িালনাগাদ িদান কচি আগােী প্রদন ও 

েপ্তািগুপ্রলি জনয িপ্রিকল্পনা কিচত আিনাচক োিার্য কিচত। অনুগ্রি কচি প্রশেক ও আিনাি 

কপ্রেউপ্রনটিি োচে মর্াগাচর্াগ করুন এবং এচক অিচিি োচে েংচর্াগ িািন করুন। অনুগ্রি কচি িাচলা 

োকুন এবং প্রনচজি ও আিনাি িপ্রিবাচিি র্ত্ন প্রনন। আেিা এটিচত একচে িচয়প্রে! 

 

• প্রিতা-োতাগণ/িপ্রিবািবচৃন্দি জনয প্রশেণ 

অপ্রধচবশনেেূি  

• কলযাণ এবং প্রশোেীি েমৃ্পক্ততা 

 

https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education


 

 
 

 

 

• প্রশোেীি কৃপ্রতি এবং কলযাচণ োিার্য কিা, 

েূলযায়ন কিা এবং িপ্রতচবদন কিা 

 

• স্নাতক প্রডগ্রীি অনুষ্ঠান, প্রশোেীচদি 

আনুষ্ঠাপ্রনক নাে (িেে) এবং অনযানয 

ঘিনাবলী 

 

• আিনাি েতােত জানান 

 

• গ্রীষ্মকালীন প্রশেচণি েুচর্াগেেূি বা 

োোি লাপ্রন যং অিিেুপ্রনটিজ 

 

• প্রবচশষ প্রশো দিূবতী (মেশাল এপ্রডচকশন 

প্রিচোি) আইপ্রিআিপ্রে 

(IPRC)/এেইপ্রিআিপ্রে (SEPRC)/ 

আইপ্রি(IEP) 

 

• িপ্রিবািবৃচন্দি জনয মেঞ্চ এজ এযা 

মেচকন্ড লযাঙু্গচয়জ (এেএেএল – FSL)-

এি তেয-েম্পদেেূি 

 

 

পিতা-মাতা/িপিবািবৃন্দেি জন্য পিক্ষাি ন্তুন্ অপিন্দবিন্ বা সেিন্েমূহ 

প্রকেু প্রকেু িপ্রিবাচিি জনয অনলাইন দিূবতী প্রশেচণি প্রবষয়টি নতুন এবং আেিা আিনাচক এই নতুন 

প্রশেচণি িপ্রিচবশটি েটিকিাচব িপ্রিোলনা কিায় োিার্য কিাি জনয িপ্রতশ্রুপ্রতবি। িধান 

প্লািেে যগুচলাি েচধয: ব্রাইিচেইে (Brightspace) এবং গুগল ক্লাশরুে (Google Classroom) দুটিি োধািণ 

একটি ির্ যাচলােনা িদান কিাি জনয প্রশেচণি প্রবচশষ অপ্রধচবশনেেূি েিজলিয। 

 

ব্রাইিচেইে লাপ্রন যং প্লািেচে যি িপ্রিপ্রেপ্রত 

এই অপ্রধচবশনটি ব্রাইিচেইে লাপ্রন যং প্লািেচে যি িপ্রিপ্রেপ্রত মদচব এবং এি অন্তিুযক্ত োকচব: প্রকিাচব এটি 

অপ্রিগেন কিচত িয়, প্রকিাচব লগ ইন কিচত িয় এবং এটি প্রশেক ও প্রশোেীচদি দ্বািা বযবহৃত েূল 

উিদানেেূচিি প্রকেু প্রকেু ববপ্রশষ্টয তুচল ধিচব। একটি অপ্রধচবশচন মর্াগদান কিাি জনয, এ মর্চত িচব 

এবং র্োর্ে প্রলঙ্কটিচত প্রক্লক কিচত িচব।  

• মোেবাি, 4 মে, প্রবকাল 3িা  

• েঙ্গলবাি, 5 মে, েন্ধযা 7িা  

 

গুগল ক্লাশরুচেি িপ্রিপ্রেপ্রত  

এই অপ্রধচবশনটি গুগল ক্লাশরুচেি িপ্রিপ্রেপ্রত মদচব এবং এি অন্তিুযক্ত োকচব: প্রকিাচব অপ্রিগেন এটি 

কিচত িয়, প্রকিাচব লগ ইন কিচত িয় এবং এটি প্রশেক ও প্রশোেীচদি দ্বািা বযবহৃত েূল 

উিদানেেূচিি প্রকেু প্রকেু ববপ্রশষ্টয তুচল ধিচব। একটি অপ্রধচবশচন মর্াগদান কিাি জনয, এ মর্চত িচব 

এবং র্োর্ে প্রলঙ্কটিচত প্রক্লক কিচত িচব। 

• েঙ্গলবাি, 5 মে, প্রবকাল 3িা  

• বুধবাি, 6 মে, েন্ধযা 7িা  

 

কল্যাণ এবং পিক্ষার্থীি েম্পৃক্ততা 

আোচদি েচব যাচ্চ অগ্রাপ্রধকাি িচে েকল প্রশোেী, কে যোিী এবং প্রিতা-োতা/িপ্রিবািগুচলাচক োনপ্রেক 

স্বািয ও কলযাচণ  োিার্য কিা এবং উন্নপ্রতোধন কিা। সু্কচলি কে যোিীগণ েম্পকযেেিূ বজায় িাখা োপ্রলচয় 

https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19


 

 
 

 

র্াচবন এবং তািা দিূবতী প্রশেণ িদান কিাি েেয় প্রশোেীচদি  োনপ্রেক স্বািয ও কলযাচণি  উিি 

েচনাচর্াগ প্রনবি কিচবন। প্রশেকগণ প্রশোেীচদি োচে েংচর্াগ িািন ও তাচদি েমৃ্পক্ত কিাচনাি জনয 

বিুেুখী েৃজনশীল িিপ্রত বযবিাি কচিন।  

 

পিক্ষার্থীি কৃপতি এবং কল্যান্দণ োহায্য কিা, মূল্যায়ন্ কিা এবং প্রপতন্দবদন্ ততপি কিা  

এটি েকচলি জনয একটি েেেযাবিুল েেয় র্খন আেিা প্রশোেীচদি োেচলযি প্রবনযাচেি জনয নীপ্রতেেূি 

প্রনধ যািন কিচত েদ্ধম্মপ্রলতিাচব কাজ কিপ্রে। আেিা উিলদ্ধি কচি মর্ এেন অচনক অেেতা আোচদি 

বযবিাটিি েচধয প্রবদযোন র্া প্রশোেীি প্রশেণ ও অজযচনি ওিি িিাব মেচল। এি েচধয িচয়চে 

তেযির্ুদ্ধক্তি িািযতা, তেয-েম্পদেেচূিি েিজলিযতা, অনলাইচনি উিচর্াগেেচূিি বা অনলাইন 

অযাপ্রপ্লচকশনচেি োচে িপ্রিপ্রেপ্রত এবং প্রশেচণি জনয োিার্য। প্রশেকগণ এই েেেযােেূি োোয় িাখচবন 

র্খন তািা েকল প্রশোেীচদি োিার্য কিচবন এবং অে যিূণ য প্রশেচণি েুচর্াগ-েুপ্রবধােেূি িদান কিচবন র্া 

অন্টাপ্রিওি িািযক্রচেি োচে েংর্ুক্ত, র্া জনু োচে বেচিি-মশষ িপ্রতচবদনচক িপ্রিোলনা কিচব।  

 

এটি আোচদি িপ্রতশ্রুপ্রত মর্ েকল প্রশোেীি মেচে েূলযায়ন, প্রনধ যািণ এবং িপ্রতচবদন নযার্য, স্বে ও 

নযায়েঙ্গত িচব এবং প্রশেণ ও উন্নয়ন বৃদ্ধিি ওিি েচনাচর্াগ প্রনবি োকচব। র্োিীপ্রত, র্প্রদ আিনাি 

মকাচনা িশ্ন বা উচদ্বগ োচক, অনুগ্রি কচি আিনাি েন্তাচনি প্রশেক ও/বা িশােচনি োচে মর্াগাচর্াগ 

করুন। অনুগ্রি কচি িােপ্রেক এবং োধযপ্রেক প্রশোেীি েূলযায়ন ও িপ্রতচবদন েম্পচকয আচিা তেয এবং 

েুপ্রনপ্রদযষ্ট প্রবস্তাপ্রিচতি জনয িযাচিন্ট/েযাপ্রেপ্রল অযাচেেচেন্ট প্রনউজচলিাি (parent/family assessment 

newsletter) িিুন। 

 

স্নাতক পিগ্রীি অন্ুষ্ঠান্, পিক্ষার্থীন্দদি আন্ুষ্ঠাপন্ক ন্াচ (প্রমে) এবং অন্যান্য ঘটন্াবল্ী 

মর্েনটি 14 এপ্রিল তাপ্রিচখি প্রেটিচত জানাচনা িচয়চে, সু্কল প্রশোবচষ যি অবপ্রশষ্ট েেচয়ি জনয েকল প্রশো 

েেি এবং িাদ্ধে কালীন েেিেেিূ বাপ্রতল কিা িচয়চে। আেিা আশা কচিপ্রেলাে মর্ এই বেি প্রশোেীচদি 

আনুষ্ঠাপ্রনক নাে (িেে), স্নাতক প্রডগ্রীি অনুষ্ঠান এবং অনযানয ঘিনাবলী েম্পাদন কিা েম্ভব িচব, প্রকন্তু 

োম্প্রপ্রতক খবি এই মর্ সু্কলেেিূ কেিচে 31 মে তাপ্রিখ ির্ যন্ত বন্ধ োকচব, তাই এটি েম্ভব নয়। 

দুুঃখজনকিাচব, আোচদি কেিচে প্রশোবষ যটিি মশষ ি যর্ন্ত এই ঘিনাবলী বাপ্রতল বা িপ্রগত কিচত 

িচয়চে। মর্চিতু অচনক প্রকেুই এখনও অজানা, তাই িানীয় িপ্রিপ্রিপ্রতেেূচিি উিি প্রিপ্রত্ত কচি, সু্কল 

ির্ যাচয়ই িপ্রগত ঘিনাবলীি িুনুঃেেয়েূপ্রে প্রনধ যািণটি িপ্রিোলনা কিা িচব। অনুগ্রি কচি লেয করুন মর্ 

েকল োেবৃপ্রত্ত বা স্কলািশীিেেূি োধািণত স্নাতক প্রডগ্রীি অনুষ্ঠানেেূচি িদান কিা িচতা মেগুপ্রল িদান 

িচত োকচব, তচব আনুষ্ঠাপ্রনক স্বীকৃপ্রত িচি মকানও েেয় মদওয়া িচব।  

 

আিন্াি মতামত জান্ান্ 

আেিা দিূবতী প্রশেচণি িেে োচেি মশচষ এচেপ্রে, আেিা আিনাি েতােত জানচত োই। কী কী 

িাচলািাচব কাজ কচিচে? কী কী িাচলািাচব কাজ কচিপ্রন?  আিনাি িিােশ যগুচলা কী কী? দিূবতী 

প্রশেচণ আিনাি েন্তাচনি অপ্রিজ্ঞতােেিূ েম্পচকয আিনাি িাবনাগুচলা জানাচনাি জনয কচয়ক প্রেপ্রনি 

েেয় প্রদন। আিনাি েতােত গুরুত্বিূণ য কািণ আেিা আোচদি প্রশোেী এবং িপ্রিবািগুচলাি 

িচয়াজনেেূি আিও িাচলািাচব মবাঝাি মেষ্টা কিপ্রে। এই েিএক্সচেইঞ্জ (ThoughtExchange)-এি 

কচোিকেনটিচত আিনাি েতােত মর্াগ কিাি জনয আোচদি োচে মর্াগ প্রদন। 

https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Final%20Parent%20Assessment%20Newsletter%20April%2029.pdf
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Final%20Parent%20Assessment%20Newsletter%20April%2029.pdf
https://my.thoughtexchange.com/189578056


 

 
 

 

গ্রীষ্মকাল্ীন্ পিক্ষন্দণি েুন্দয্াগেমূহ 

োিা গ্রীষ্মকাচল প্রশেণ োপ্রলচয় র্াওয়াি জনয মবশ প্রকেু প্রবকল্প খুুঁচজ মদখা িচে। অনুগ্রি কচি অপ্রতপ্রিক্ত 

তচেযি জনয প্রনচে মদখুন এবং আেন্ন েপ্তািগুচলাচত আিও প্রবস্তাপ্রিত িদান কিা িচব। 

 

হাইপিি এপল্ন্দমন্টাপি োমাি সু্কল্ পিন্দমাট ল্াপন্ নং (Hybrid Elementary Summer School Remote 

Learning)  

োিা জলুাই োচে প্রশোেীচদি প্রশেচণি োুঁকেেিূ তুচল ধিাি জনয দিূবতী িােপ্রেক গ্রীষ্মকালীন 

সু্কচলি িপ্রিকল্পনােেূি েলচে। আেন্ন েপ্তািগুচলাচত অপ্রতপ্রিক্ত প্রবস্তাপ্রিত এপ্রলচেন্টাপ্রি োোি সু্কল 

ওচয়ব মিইজ   এ উিলিয িচব।  

প্রবুঃদ্রুঃ এই কে যেূপ্রেটিচক “শঙ্কি বা “িাইপ্রব্রড” বলা িয় কািণ এটি প্রেপ্রনপ্রি অব এডুচকশচনি প্রনচদযশনা 

অনুোচি অনলাইন এবং ক্লাচশ প্রশেচণি (ইন-ক্লাশ লাপ্রন যং) িপ্রিচবশেেূিচক অন্তিুযক্ত কিচত িাচি। 
 

পিন্দমাট োমাি সেপিট পিন্দকাভাপি (সেন্দকন্ডাপি)  

কপ্রন্টপ্রনউইং এডুচকশন প্রডিািযচেন্ট টিপ্রডএেপ্রবি োধযপ্রেক প্রশোেীচদি জনয জলুাই 6-31 ির্ যন্ত প্রিচোি 

মক্রপ্রডি প্রিচকািাপ্রি মিাগ্রাে িদান কিচব। এই কে যেূপ্রেটি 2020 োচলি োেনা-োেপ্রন বা মেইে-িু-

মেইে গ্রীষ্মকালীন সু্কল বা োোি সু্কলচক িপ্রতিািন কিচব এবং আবপ্রশযক মকাে যগুচলাচত েচনাচর্াগ 

প্রনবি কিা েি 9ে মেণী মেচক 12শ মেণী ির্ যন্ত েকল প্রবষচয়ি মেেেেচূি িািযক্রে বা মকাে যগুচলা 

অন্তিুযক্ত কিচব। আিও তচেযি জনয আেন্ন েপ্তািগুচলাচত োোি সু্কল ওচয়ব মিইজ  টিচত র্ান।  

 

হাইপিি পিন্দমাট োমাি সেপিট সপ্রাগ্রাম (সেন্দকন্ডাপি)  

কপ্রন্টপ্রনউইং এডুচকশন প্রডিািযচেন্ট টিপ্রডএেপ্রবি োধযপ্রেক প্রশোেীচদি জনয জলুাই 6-31 ির্ যন্ত প্রিচোি 

োোি লাপ্রন যং মক্রপ্রডি মিাগ্রাে িদান কিচব। এই কে যেূপ্রেটি 2020 োচলি োেনা-োেপ্রন বা মেইে-িু-

মেইে গ্রীষ্মকালীন সু্কল বা োোি সু্কলচক িপ্রতিািন কিচব এবং আবপ্রশযক মকাে যগুচলাচত েচনাচর্াগ 

প্রনবি কিা েি 9ে মেণী মেচক 12শ মেণী ির্ যন্ত েকল প্রবষচয়ি মেেেেচূি মকাে যগুচলা অন্তিুযক্ত 

কিচব। আিও তচেযি জনয আেন্ন েপ্তািগুচলাচত োোি সু্কল ওচয়ব মিইজ  টিচত র্ান।  

প্রবুঃদ্রুঃ এই কে যেূপ্রেটিচক “শঙ্কি বা “িাইপ্রব্রড” বলা িয় কািণ এটি প্রেপ্রনপ্রি অব এডুচকশচনি প্রনচদযশনা 

অনুোচি অনলাইন এবং ক্লাচশ প্রশেচণি (ইন-ক্লাশ লাপ্রন যং) িপ্রিচবশেেূিচক অন্তিুযক্ত কিচত িাচি। 
 

ই-োমাি সপ্রাগ্রাম (e-Summer Program) 

ই-োোি কে যেূপ্রেটি জলুাই ও আগস্ট োচে েলচব মর্েন িূব যবতী বেচি িচয়চে এবং টিপ্রডএেপ্রবি 

প্রশোেীচদি জনয মকাে যগুচলাচত নাে তাপ্রলকািুদ্ধক্তকিণ এপ্রিল োচেি িেে প্রদচক শুরু িচয়চে। 

মকাে যগুচলা েব িূণ য-মক্রপ্রডচিি এবং 11শ ও 12শ মেণীি মকাে যগুচলা এবং 10ে মেণীি মিৌিপ্রবজ্ঞান বা 

প্রেপ্রিকে ও মকপ্রিয়াি স্টাপ্রডজচক অন্তিুযক্ত কচি। টিপ্রডএেপ্রবি প্রশোেী নন এেন প্রশোেীিা আগস্ট 

োচে মর্ মকাে যগুচলা েলচব মেগুচলাি জনয জনু োচে নাে তাপ্রলকািুক্ত কিা শুরু কিচত 

িািচবন। মকাে যগুচলা এবং নাে তাপ্রলকািুদ্ধক্তকিণ িদ্ধক্রয়া েম্পচকয েমূ্পণ য তেয ই-লাপ্রন যং ওচয়বোইি 

(e-Learning website) বণ যনা কিা িচয়চে। 

 
 

https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Innovation/Elementary-Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Innovation/Elementary-Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://t.e2ma.net/click/2jxvhd/amoo6l/6alrsl
https://t.e2ma.net/click/2jxvhd/amoo6l/6alrsl


 

 
 

 

সেিাল্ এিুন্দকিন্ পিন্দমাট োমাি সু্কল্ (Special Education Remote Summer School)  

প্রবচশষ প্রশোি প্রশোেীচদি জনয গ্রীষ্মকালীন সু্কল বা োোি সু্কল দিূবতীিাচব েলচত োকচব। মেচকন্ডাপ্রি 

প্রডএইেএইে (Secondary DHH)-এি প্রশোেীগণ তাচদি মেচকন্ডাপ্রি মক্রপ্রডি মকাে যগুচলা গ্রিণ কিচত 

েেে িচব। আেিা 1ে-8ে মেণীি প্রশোেীচদিও গ্রীষ্মকালীন প্রডএইেএইে সু্কল (DHH summer school) 

িদান কিচবা। মেচকন্ডাপ্রি প্রেটিপ্রেপ্রে োোি সু্কলও (Secondary CTCC Summer School) েলচত োকচব 

র্াচত কচি প্রশোেীিা োোি মক্রপ্রডিেেিূ গ্রিণ কিচত িাচি। 

 

1ে-12শ মেণীি উন্নয়নেূলক িপ্রতবন্ধীতােেূি বা মডচিলিচেন্টাল প্রডজঅযাপ্রবপ্রলটিজ েম্পন্ন 

প্রশোেীচদি জনযও গ্রীষ্মকালীন সু্কল িদান কিা িচব। প্রশেকগণ ইচতােচধয িপ্রতটষ্ঠত দিূবতী প্রশেণটি 

োপ্রলচয় র্াচবন এবং প্রশোেী ও িপ্রিবািগুচলাচক প্রশেচণি আচিা েুচর্াগ-েুপ্রবধােেিূ প্রদচয় োিার্য 

কিচবন।   

 

সেিাল্ এিুন্দকিন্ পিন্দমাট আইপিআিপে/এেইপিআিপে/আইইপি (Special Education Remote 

IPRC/SEPRC/IEP) 

েন্ত্রণালয় বা প্রেপ্রনপ্রি তাচদি োম্প্রপ্রতক কপ্রন্টপ্রনউটি অব লাপ্রন যং েি েূ্িুচডন্টে উইে মেশাল নীডে এন্ড 

মেন্টাল মিলে োচিািযে (Continuity of Learning for Students with Special Education Needs and Mental 

Health Supports) এি স্মািচক প্রবচশষ প্রশো োপ্রিদােম্পন্ন প্রশোেীচদি োিার্যাচে য আচিা প্রদক-প্রনচদযশনা 

িদান কচিচে। 

 

বতযোন নদ্ধজিবিীন দিূবতী িপ্রিপ্রিপ্রতেেূচিি কািচণ বযবিাটিি জরুপ্রি িচয়াজন িূিণ কিা প্রনদ্ধিত কিাি 

জনয আইপ্রিআিপ্রে (IPRC) এবং এেইপ্রিআিপ্রেেেূিচক (SEPRCs) অগ্রাপ্রধকাি িদান কিা িচয়চে।  

অগ্রাপিকাি েম্পন্ন আইপিআিপে এবং এেইপিআিপেেমূহ: 

• প্রেপ্রনয়ি প্রকন্ডািগাচিযচনি প্রশোেীগচণি ডায়াগনপ্রস্টক প্রকন্ডািগাচিযন (প্রডচক - DK) মেচক িিান 

কিা; 

• প্রকন্ডািগাচিযন ইন্টািচিনশন মিাগ্রাে (মকআইপ্রি – KIP) মেচক িিান কিা েকল প্রশোেী 

র্াচদি জনয আইএেপ্রি (ISP) 

প্রবচবেনা কিা িচে; 

• বতযোচন মেশাল এডুচকশন ইচন্টনপ্রেি োচিািয মিাগ্রাে (আইএেপ্রি - ISP)-এি প্রশোেীগণ 

র্াচদি রূিান্তি বা ট্র্যানদ্ধজশন িচয়াজন তাচদি জনযই মলচিল 2 অযানুয়যাল আইপ্রিআিপ্রে 

প্রিপ্রিইউ 

কািণ তািা সু্কল মেচক সু্কচল িানান্তি কিচে;  

• এেইপ্রিআিপ্রে-এি প্রবচবেনাটি মকবলোে গুরুত্বি জটিল প্রেপ্রকৎো-েংক্রান্ত িচয়াজন েম্পন্ন 

প্রশোেীচদি জনয; 

• প্রেটিপ্রেপ্রে কে যেূপ্রেেেিূ মেচক মেিত আো প্রশোেীচদি জনয; 

• 3য় মেণীি প্রশোেীগণ র্াচদি 4ে য মেণীি প্রগেচিড আইএেপ্রিি জনয প্রবচবেনা কিা িয় 

(মকবলোে টিপ্রডএেপ্রবচত তাপ্রলকািুক্ত প্রশোেীিা; এই মেণীপ্রবিাচগি জনয মকাচনা 

এেইপ্রিআিপ্রে নয়)। 

 

https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing


 

 
 

 

আইপ্রিআিপ্রেেেূি ওচয়বএক্স (Webex) বা মিপ্রলচোচন েদ্ধম্মপ্রলত কচোিকেচনি (মিপ্রলকনোচিন্স - 

teleconference) োধযচে দিূবতীিাচব অনুটষ্ঠত িচব। প্রিতা-োতা/অপ্রিিাবকচদি োচে কাগজ-িে 

েম্পপ্রকযত মর্ মকাচনা ইচেইল মর্াগাচর্াগ র্াচত প্রশোেী েম্পচকয মগািনীয় তেয িচয়চে ইচেইচলি োধযচে 

মেই েকল তেয মিিণ কিাি িূচব য প্রিতা/োতাচদি েম্মপ্রতি িচয়াজন িচব। তচেযি েিুো প্রনদ্ধিত কিাি 

জনয এবং মগািনীয়তাি লঙ্ঘন িপ্রতচিাধ কিাি জনয, প্রশোেীি বযদ্ধক্তগত তেয ধািণকািী ইচেইল 

মর্াগাচর্াগটি এনদ্ধক্রপ্ট কিা িচব ও িােওয়াডয দ্বািা েুিপ্রেত োকচব। প্রবষয় েম্পপ্রকযত লাইচন ইচেইলটি 

“কনপ্রেচডদ্ধন্সয়াল বা CONFIDENTIAL” শব্দটি অন্তিুযক্ত কিচব এবং প্রিতা-োতা/িপ্রিের্ যাকািীগণ 

ইচেইলটি মিচয়চেন প্রকনা তা প্রনদ্ধিত কিাি জনয একটি প্রিড প্রিপ্রেি বা িাপ্রপ্ত িপ্রশদ অন্তিুযক্ত কিচব। 

 

িপিবািবৃন্দেি জন্য সেঞ্চ এজ এযা সেন্দকন্ড ল্যাঙু্গন্দয়জ (এফএেএল্ – FSL)-এি তর্থয-েম্পদেমূহ 

এই েপ্তাচি, মেঞ্চ এজ এযা মেচকন্ড লযাঙু্গচয়জ কে যেূপ্রেি প্রশোেীচদি প্রিতা/োতা, অপ্রিিাবক ও 

িপ্রিবািগুচলাি জনয এেএেএল প্রডিািযচেন্ট এেএেএল প্রিচোচে যে েি েযাপ্রেপ্রলজ গুগল োইি  আিম্ভ 

কচিচে। এই িান বা োইিটি িে-প্রনচদযশনা েম্পপ্রকযত নীপ্রতোলা, এেএেএল কে যেূপ্রেেেূচি দিূবতী 

প্রশেচণি প্রবচবেনােেূি, তেয-েম্পদেেচূিি প্রলঙ্কেেূি, বাপ্রিচত প্রকিাচব েিায়তা কিচত িয় এবং অনযানয 

আচিা তেয েি দিূবতী প্রশোচণি েেয় প্রশোেীচদি প্রকিাচব োিার্য কিচত িয় মে েম্পচকয তেয িদান 

কচি। 

পমপন্পি অব এিুন্দকিন্ এবং টিন্দন্টা িাবপল্ক সহল্ন্দর্থি হাল্ন্াগাদেমূহ (Ministry of Education 

and Toronto Public Health Updates)  

এই েপ্তাচিি মঘাষণা র্া সু্কল বন্ধ-োকাি মেয়াদটি কেিচে 31 মে, 2020 তাপ্রিখ ির্ যন্ত বািাচনা িচব তাি 

োচে, প্রেপ্রনপ্রি অব এডুচকশন এবং িিচন্টা িাবপ্রলক মিলেও প্রিতা-োতা/িপ্রিবািগুচলাচক এই েপ্তাচি প্রেটি 

িাটিচয়চে। অনুগ্রি কচি িালনাগাদেেিূ এখাচন িিুন: প্রেপ্রনপ্রি অব এডুচকশন মলিাি (Ministry of 

Education Letter)  এবং িিচন্টা িাবপ্রলক মিলে মলিাি (Toronto Public Health Letter)। 

 

েব নন্দিষ বক্তবয 

প্রশেচণি ধািাবাপ্রিকতাচক োিার্য কিচত আিনািা র্া কিচেন তাি জনয আবাচিা েবাইচক ধনযবাদ 

জানাই। বাপ্রি ও সু্কচলি েধযকাি শদ্ধক্তশালী অংশীদাপ্রিত্বটি এখন আচগি মেচয়ও গুরুত্বিূণ য। আিনাি 

েন্তান(মদি)মক প্রনর্ুক্ত িাখাি জনয এবং সু্কল এবং প্রশেকচদি োচে েংর্ুক্ত োকাি জনয আিপ্রন র্া র্া 

কিচত িাচিন তা উচেখচর্াগযিাচব ইপ্রতবােক িিাব মেলচব। এই িপ্রিপ্রিপ্রতচত আেিা েবাই আোচদি 

র্োোধয কিপ্রে এবং আেিা তাই আিনাি িচেষ্টাগুচলাি িশংো কপ্রি। 

 

আপ্রে আোচদি প্রশোেীচদি কোও উচেখ কিচত োই এবং এই িপ্রিবতযচনি েচধয তাচদি কচিাি িপ্রিেে ও 

েিনশীলতাচক স্বীকাি কিচত োই। দিূবতী প্রশেচণ রূিান্তিটি েবাি মেচে েেেয়োধনকািীচ  এবং 

প্রশোেীিা মর্টিচত অিযস্ত তাি মেচক এটি একটি প্রিন্নধিচনি প্রশেণ িিপ্রত।  আপ্রে প্রশোেীচদি এই 

েেেযাবিুল িপ্রিপ্রিপ্রত েেলিাচব কাটিচয় ওিা ও এই িপ্রিিপ্রতেেূচি অকল্পনীয় িপ্রতশ্রুপ্রত এবং 

েৃজনশীলতা িদশ যন কিা েম্পচকয আোচদি সু্কল ও প্রশেকচদি কাে মেচক েেৎকাি েব গল্প শুচনপ্রে। এটি 

আোচদি টিপ্রডএেপ্রব জচুি মর্ েেৎকাি প্রশোেী এবং িপ্রিবািগুচলা িচয়চে তািই একটি িোণ। আপ্রে 

েবাি জনয খুবই গপ্রব যত এবং আপ্রে জাপ্রন মর্ একচে কাজ কিাি োধযচে আেিা এই কটিন েেয়টি 

https://sites.google.com/tdsb.on.ca/fsl-resources-for-families/home?authuser=0
https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education
https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Parent-Caregiver-re-Vaccination-during-COVID-19-Pandemic-April-29-2020.pdf


 

 
 

 

অপ্রতক্রে কিচবাই। 

 

েব যচশচষ মর্ কোটি আপ্রে আিনাচদি োচে িাগ কচি প্রনচত োই তা িচলা একটি েিজ আশ্বাে মর্ আেিা 

ইচতােচধযই সু্কচল েূিান্তিাচব মেিত আো েম্পচকয আেিা িাবপ্রে এবং র্তিা িাচলািাচব েম্ভব িপ্রিকল্পনা 

কিপ্রে। র্প্রদও আেিা এখনও জাপ্রন না মর্ কখন মেটি িচব, তাও এটি গুরুত্বিূণ য ও িচয়াজনীয় মর্ র্োর্ে 

স্বািয ও প্রনিািত্তা এবং অনযানয বযবিােেিূ জায়গােত িচয়চে প্রকনা তা েুপ্রনদ্ধিত কিাি জনয আেিা 

িিচন্টা িাবপ্রলক মিলে এবং প্রেপ্রনপ্রি অব এডুচকশচনি োচে ঘপ্রনষ্ঠিাচব কাজ কপ্রি। আবাচিা বলপ্রে, এটি 

েবাি জনযই একটি নতুন ও অপ্রেপ্রিত অঞ্চল এবং আেিা িাবপ্রলক মিলে কে যোিীচদি িচয়াজনীয় 

প্রনচদযশনা এবং কে যোিী ও অনযচদি েূলযবান েতােত প্রনচয় এটি োেলাচবা।  

 

অনুগ্রি কচি প্রনিািদ এবং েুি োকুন।  

 

প্রবনীত, 

 


