
 

 
 

 

ભે 1, 2020 

પ્રિમ ભાતાપ્રતા /લારીઓ અને રયલાયો, 

 

COVID-19 ના પેરાલાને યોકલાના િમત્નોના બાગરૂે, ઓન્ટાયીમોભાાં જાશેય બાંડો ભેલતી તભાભ ળાાઓને ફાંધ યાખલાન ાં 

ઓછાભાાં ઓછ ાં 31 ભ,ે 2020 વ ધી લધાયલાભાાં આવમ ાં છે. જ્માયે કે આ ફાંધનો લધાયો ડકાયજનક અને શતાળાજનક છે, ત્માયે 

આનો આબાય ભાનલા અને એ સ્લીકાયલા ભાટે કે ભાતાપ્રતા તથા રયલાયો પ્રળક્ષણભાાં બાગીદાય તયીકે છે તે ફદર અભે કેટરા 

આબાયી છીએ તે જણાલલા શ ાં આ તક રેલા ભાાંગ  છ ાં. 

 

આણે જાણીએ છીએ કે આ વભમે તભે જે લધાયાની જલાફદાયીઓનો વાભનો કયી યહ્યા છો તેના ઉયાાંત દૂયસ્થ પ્રળક્ષણથી તભાયા 

ફાક (ફાકો)ને ટેકો આલાન ાં કાભ વશેર ાં નથી. આ અન બલ દયેક ભાટે નલો છે. આણે યોજેયોજ એક વાથે ભીને ળીખીળ ાં. જેભ 

જેભ આણે આ કામય કયીએ છીએ, શ ાં ભાતાપ્રતા અને રયલાયોને એ અાંગે ભજફૂત કયલા ભાાંગ ાં છ ાં કે આ અવાધાયણ વાંજોગોભાાં, 

પ્રલદ્યાથીઓ ળાાનો વાંૂણય રદલવ બાગ રે એલી અથલા પ્રળક્ષકો દ્લાયા િદાન કયલાભાાં આલતી ળીખલાની તકો બૌપ્રતક લગયખાંડભાાં 

જેલી પ્રલપ્રળષ્ટ શોમ છે એની જ નકર શળે, એલી અેક્ષા અભે યાખતા નથી. 

 

રયલાયોને તેભના તાજેતયના ત્રભાાં, પ્રળક્ષણભાંત્રી  સ્ટીપન રેક્વે કોઇણ અઠલારડમાભાાં દૂયસ્થ પ્રળક્ષણ અને પ્રલદ્યાથીઓના કામય-વભમ 

ભાટેની અેક્ષાઓ પ્રલળે લધ  ભાપ્રશતી વપ્રશમાયી કયી છે. અભાયા ટીડીએવફીના પ્રળક્ષકોઆ પ્રલપ્રલધ િકાયની અેક્ષાઓ ૂયી કયલા ભાટે 

િપ્રતફદ્ધ છે. અભે, અભાયા મ પ્રનમનના બાગીદાયો વાથે ભીને, પ્રલદ્યાથીઓ વાથેના તેભના વાંફાંધોને જાલલા ભાટે ઓનરાઇન 

ળીખલાના પ્રેટપોભયનો ઉમોગ કેલી યીતે કયી યહ્યા છે તે જાણલાની યીતો ળોધી યહ્યા છીએ, જેથી અભે તેભને લધ  વાયી યીતે ટેકો આી 

ળકીએ. 

 

પ્રળક્ષકો લગયભાાં દયેક પ્રલદ્યાથીની અને રયલાયોની જરૂરયમાતોને શોંચી લલા પ્રલદ્યાથીઓ અને રયલાયો વાથે જોડાળે. આ લગયથી લગય, 

પ્રળક્ષકથી પ્રળક્ષક અને વમપ્રક્તગત પ્રલદ્યાથીઓ તથા રયલાયો ભાટે અરગ અરગ દેખાળે. આણે આણા પ્રલદ્યાથીઓ અને રયલાયોના 

પ્રલપ્રલધ વાંજોગો અને અન બલોને ધ્માનભાાં રેલાની અને તેની કદય કયલાની જરૂય છે. અભાયા પ્રલદ્યાથીઓ ાવે ઘયેર ાં બણતયન ાં પ્રલપ્રળષ્ટ 

લાતાલયણ છે જેભને પ્રલપ્રલધ સ્તયે વભથયન ઉરબ્ધ છે. અત્માયે જે વૌથી અગત્મન ાં છે તે એ છે કે આણે તભાભ પ્રલદ્યાથીઓને વાભેર 

યાખલાન ાં અને પ્રલદ્યાથીઓ, સ્ટાપ અને રયલાયોના સ્લાસ્્મ તથા વ ખાકાયી ય ધ્માન કેપ્રન્િત કયલાન ાં, અને ઘયે બણલાભાાં વશામતા 

કયલાન ાં ચાર  યાખીએ છીએ. 

 

જેભ જેભ આણે બપ્રલષ્મ તયપ જોઇએ છીએ, અભે તભને પ્રલપ્રલધ ક્ષેત્રભાાં તાજી પ્રલગતો ૂયી ાડલા ભાગીએ છીએ, જે તભન ે

આલનાયા રદલવો અને અઠલારડમાઓભાાં આગ લધલાભાાં વશામ કયળ.ે કૃા કયીને એક ફીજા વાથે જોડાલા ભાટે પ્રળક્ષકો અને તભાયા 

ળાા વભ દામ વાથે વાંકયભાાં યશેલાન ાં ચાર  યાખો. કૃા કયીને સ્લસ્થ યશો અને તભાયી તથા તભાયા રયલાયની વાંબા યાખો. આણે 

વાથે જ છીએ! 

 

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


 

 
 

 

 ભાતાપ્રતા/રયલાયો ભાટે બણતયનાાં વત્રો 

 

 વ ખાકાયી અને પ્રલદ્યાથી વશબાપ્રગતા 

 પ્રલદ્યાથીઓની પ્રવપ્રધ્ધ અને વ ખાકાયીને ટેકો, ભૂલમાાંકન 

અને જાણ કયલી 

 સ્નાતક વભાયોશ, િોમ્વ અને અન્મ કામયક્રભો 

  તભાયો િપ્રતબાલ જણાલો 

 પ્રલપ્રળષ્ટ પ્રળક્ષણ દૂયસ્થ IPRC/SEPRC/IEP 

 ઉના  પ્રળક્ષણ તકો  

  ફે્રન્ચ ફીજી બાા તયીકે (FSL) રયલાયો ભાટે 

વાંવાધનો 

 

ભાતાપ્રતા/રયલાયોને  ળીખલા ભાટેનાાં નલાાં વત્ર 

દૂયસ્થ પ્રળક્ષણ ભાટેનાાં ઓનરાઇન પ્રેટપોભય કેટરાક રયલાયો ભાટે નલાાં છે અને આ નપ્રલન પ્રળક્ષણ માયલયણન ાં ભાગયદળયન કયલાભાાં 

તભાયી વશામ ભાટે અભે તભને વભથયન આલા િપ્રતફધ્ધ છીએ. ભ ખ્મ પ્રેટપોભય: બ્રાઇટસ્ેવ Brightspace અને ગૂગર ક્રાવરૂભ 

Google Classroom ફઉેની ઝાાંખી ૂયી ાડલા ભાટે ખાવ અધ્મમન વત્રો ઉરબ્ધ છે. 

 

બ્રાઇટસ્ેવ રર્નનગ પ્રેટપોભયનો રયચમ 

આ વત્ર બ્રાઇટ્વ સ્ેવ રર્નનગ પ્રેટપોભયનો રયચમ કયાલળે અને આલયી રેળે: કેલી યીતે િલેળ કયલો, કેલી યીતે રોગઇન કયલ ાં અને 

પ્રળક્ષકો તથા પ્રલદ્યાથીઓ દ્લાયા ઉમોગભાાં રેલાભાાં આલતી કેટરીક ચાલીરૂ વ પ્રલધાઓના ભ ખ્મ અાંળો. વત્રભાાં જોડાલા ભાટે, 

લેફવાઇટની ભ રાકાત રો અને મોગ્મ લરક ય પ્રક્રક કયો. 

 વોભલાય, 4 ભે ફોયે 3 લાગ્મ ે

 ભાંગલાય, 5 ભે વાાંજે 7 લાગ્મે 

ગૂગર ક્રાવરૂભ રર્નનગ પ્રેટપોભયનો રયચમ 

આ વત્ર ગૂગર ક્રાવરૂભ રર્નનગ પ્રેટપોભયનો રયચમ કયાલળે અને આલયી રેળે: કેલી યીતે િલેળ કયલો, કેલી યીતે રોગઇન 

કયલ ાંઅને પ્રળક્ષકો તથા પ્રલદ્યાથીઓ દ્લાયા ઉમોગભાાં રેલાભાાં આલતી કેટરીક ચાલીરૂ વ પ્રલધાઓના ભ ખ્મ અાંળો. વત્રભાાં 

જોડાલા ભાટે, લેફવાઇટની ભ રાકાત રો અને મોગ્મ લરક ય પ્રક્રક કયો.   

 ભાંગલાય, 5 ભે ફોયે 3 લાગ્મે 

 ફ ધલાય, 6 ભે વાાંજે 7 લાગ્મે 

 

https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning


 

 
 

 

વ ખાકાયી અને પ્રલદ્યાથી વશબાપ્રગતા 

અભાયી ટોચની અગ્રતા એ છે કે તભાભ પ્રલદ્યાથીઓ, સ્ટાપ અને ભાતાપ્રતા / રયલાયોના ભાનપ્રવક સ્લાસ્્મ અને વ ખાકાયીને ટેકો 

આલાભાાં આલે અને તેભાાં લૃપ્રધ્ધ થામ. સ્કૂરનો સ્ટાપ દૂયસ્થ પ્રળક્ષણ આે છે ત્માયે વાંફાંધોને જાલી યાખલાન ાં ચાર  યાખે છે તથા 

પ્રલદ્યાથીઓના ભાનપ્રવક સ્લાસ્્મ અને વ ખાકાયી ય ધ્માન કેપ્રન્િત કયે છે. પ્રળક્ષકો પ્રલદ્યાથીઓ વાથે જોડાલા અને તેભાાં વશબાપ્રગતા 

ભાટે પ્રલપ્રલધ વજયનાત્ભક યીતોનો ઉમોગ કયે છે. 

પ્રલદ્યાથીઓની પ્રવપ્રધ્ધ અને વ ખાકાયીને ટેકો, ભૂલમાાંકન અને જાણ કયલી 

દયેક ભાટ ેઆ એક ડકાયજનક વભમ છે કાયણ કે આણે વાભૂપ્રશક યીતે પ્રલદ્યાથીઓને વપતા ભાટે સ્થાપ્રત કયલાની કામય િણાપ્રરઓ 

તયપ કાભ કયી યહ્યા છીએ. આણે જાણીએ છીએ કે આણી વમલસ્થાભાાં ઘણી અવભાનતાઓ છે જે પ્રલદ્યાથીના પ્રળક્ષણ અને પ્રવપ્રધ્ધને 

અવય કયે છે. આભાાં ટેક્નોરોજીની વ રબતા, વાંવાધનોની ઉરબ્ધતા, ઓનરાઇન એપ્રપ્રકેળન્વથી રયપ્રચતતા અને પ્રળક્ષણ ભાટેના 

ટેકાનો વભાલેળ થામ છે. પ્રળક્ષકો આ ડકાયોને ધ્માનભાાં યાખળે, કાયણ કે તેઓ ફધા ળીખનાયાઓને ટેકો આે છે અને ઓન્ટાયીમોના 

અભ્માવક્રભ વાથે જોડામેરા પ્રળક્ષણની અથયૂણય તકો િદાન કયે છે, જે જૂનના લાાંત અશેલારો વ ધી શોંચ ેછે. 

 

એ અભાયી િપ્રતફધ્ધતા છે કે આકાયણી, ભૂલમાાંકન અને રયોર્ટટગ ફધા પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે મોગ્મ, ાયદળયક અને વભાન શળે અને તે 

પ્રળક્ષણ અને વ ધાયણાના પ્રલકાવ ય ધ્માન કેપ્રન્િત કયળે. શાંભેળની જેભ, જો તભને કોઈ િશ્નો અથલા લચતા શોમ, તો કૃા કયીને તભાયા 

ફાકના પ્રળક્ષક અને / અથલા લશીલટી તાંત્ર વાથે વાંકય કયો. િાયાંપ્રબક અને ભાધ્મપ્રભક પ્રલદ્યાથી આકાયણી અને અશેલાર પ્રલળે લધ  

ભાપ્રશતી અને ખાવ પ્રલગતો ભાટે કૃા કયીને ભાતાપ્રતા / ક ટ ાંફ ભૂલમાાંકનવભાચાયનો ત્ર લાાંચો. 

 

સ્નાતક વભાયોશ, િોમ્વ અને અન્મ કામયક્રભો 

14ભી એપ્રિરના યોજ ત્રભાાં જણાવમા ભ જફ, ળાાના લયના ફાકીના બાગ ભાટે તભાભ મયટનો અને યાત્રી યોકાણના િલાવો યદ 

કયલાભાાં આવમા છે. અભે આળા વમક્ત કયી શતી કે િોમ્વ, સ્નાતક વભાયોશ અને અન્મ કામયક્રભો ભાટે આ લે આગ લધલ ાં ળક્મ ફનળે, 

યાંત  તાજેતયના વભાચાય ફાદ કે ળાાઓ શલે ઓછાભાાં ઓછી 31ભે વ ધી ફાંધ યશેળે, તે ળક્મ નથી. દ :ખની લાત છે કે, ઓછાભાાં 

ઓછ ાં ળાા-લયના અાંત વ ધી આણે આ િવાંગોને યદ કયલા ડ્મા છે અથલા ભ રતલી યાખલા ડ્મા છે. શજી ઘણી અપ્રનપ્રશ્ચતતાઓ 

શોલાના કાયણે, સ્થપ્રગત િવાંગોની પયીથી ગોઠલણ સ્થાપ્રનક વાંજોગોને આધાયે ળાાના સ્તયે કયલાભાાં આલળે. ભશેયફાની કયીને નોંધ 

કયળો કે વાભાન્મ યીતે સ્નાતક વભાયોશ દયપ્રભમાન આલાભાાં આલતી પ્રળષ્મલૃપ્રિ, ઔચારયક ભાન્મતા વાથે, છીની તાયીખે 

આલાભાાં આલી ળકે છે. 

 

તભાયો િપ્રતબાલ જણાલો 

જેભ જેભ આણે દૂયસ્થ પ્રળક્ષણના આણા િથભ ભપ્રશનાના અાંત વ ધી આલી યહ્યા છીએ, અભે તભાયી ાવેથી વાાંબલા ભાાંગીએ 

છીએ. ળ ાં વારાં કાભ કમ ાં છે? ળ ાં નથી? તભાયાાં વૂચનો ળ ાં છે?દૂયસ્થ બણતય વાથેના તભાયા ફાકના અન બલ પ્રલળેના તભાયા પ્રલચાયોને 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Final%20Parent%20Assessment%20Newsletter%20April%2029.pdf


 

 
 

 

વપ્રશમાયા કયલા ભાટે કૃા કયીને થોડી પ્રભપ્રનટો રો. તભાયો અપ્રબિામ ભશત્લૂણય છે કાયણ કે અભે અભાયા પ્રલદ્યાથીઓ અને રયલાયોની 

જરૂરયમાતોને લધ  વાયી યીતે વભજલાનો િમત્ન કયીએ છીએ. લાતચીતભાાં તભારાં ભાંતવમ ઉભેયલા ભાટે આ પ્રલચાય પ્રલપ્રનભમ 

(ThoughtExchange)ભાાં અભાયી વાથે જોડાલ. 

 

ઉના  પ્રળક્ષણ તકો 

ઉનાા દયપ્રભમાન ળીખલાન ાં ચાર  યાખલા ભાટે ઘણા ફધા પ્રલકલોની ળોધખો કયલાભાાં આલી યશી છે. કૃા કયીને લધ  ભાપ્રશતી ભાટે નીચે જ ઓ 

અને લધ  પ્રલગતો આલનાયાાં વપ્તાશોભાાં આલાભાાં આલળે. 

શાઇપ્રબ્રડ એપ્રરભેન્ટયી વભય સ્કૂર રયભોટ રર્નનગ 

દૂયસ્થ ઉના  િાથપ્રભક ળાાભાાં પ્રલદ્યાથીઓના બણતયની ઊણોને દૂય કયલા અને જ રાઈ વ ધી પ્રલદ્યાથીઓની વશબાપ્રગતા ચાર  

યાખલા ભાટે મોજનાઓ થઈ યશી છે. લધાયાની પ્રલગતો આલનાયાાં વપ્તાશોભાાં િાથપ્રભક ઉના  ળાાના લેફ ેજ ય ઉરબ્ધ 

શળે. 

નોંધ: આ િોગ્રાભને "શાઇપ્રબ્રડ" કશેલાભાાં આલે છે કાયણ કે તેભાાં પ્રળક્ષણ ભાંત્રારમના ભાગયદળયનને અન રૂ,ઓનરાઇન અને લગય-

પ્રળક્ષણના લાતાલયણનોવભાલેળ શોઈ ળકે છે. 

 

રયભોટ વભય ક્રેરડટ રયકલયી (વેકન્ડયી) 

પ્રનયાંતય પ્રળક્ષણ પ્રલબાગ, ટીડીએવફીના ભાધ્મપ્રભક પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે જ રાઈ 6-31ભાાં રયભોટ ક્રેરડટ રયકલયી િોગ્રાભ યજૂ કયળે. આ 

કામયક્રભ 2020 ભાટે રૂફરૂ-ઉના  ળાાની ફદરીભાાં છે અને તેભાાં પયપ્રજમાત અભ્માવક્રભો ય ધ્માન કેપ્રન્િત કયીને, ધોયણ 9 થી 

12 વ ધીના તભાભ પ્રલમોના અભ્માવક્રભોનો વભાલેળ કયલાભાાં આલળે. લધ  ભાપ્રશતી ભાટે આલનાયાાં વપ્તાશોભાાં ઉના  ળાાના 

લેફ ેજની ભ રાકાત રો. 

 

શાઈબ્રીડ રયભોટ વભય ક્રેરડટ રયકલયી (વેકન્ડયી) 

પ્રનયાંતય પ્રળક્ષણ પ્રલબાગ, ટીડીએવફીના ભાધ્મપ્રભક પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે જ રાઈ 6-31ભાાં રયભોટ ક્રેરડટ રયકલયી િોગ્રાભ યજૂ કયળે. આ 

કામયક્રભ 2020 ભાટે રૂફરૂ-ઉના  ળાાની ફદરીભાાં છે અને તેભાાં પયપ્રજમાત અભ્માવક્રભો ય ધ્માન કેપ્રન્િત કયીને, ધોયણ 9 થી 

12 વ ધીના તભાભ પ્રલમોના અભ્માવક્રભોનો વભાલેળ કયલાભાાં આલળે. લધ  ભાપ્રશતી ભાટે આલનાયાાં વપ્તાશોભાાં ઉના  ળાાના 

લેફ ેજની ભ રાકાત રો. 

ન ોંધ: આ પ્ર ગ્રામન ે"હાઇબ્રિડ" કહેવામાોં આવ ેછે કારણ કે તેમાોં બ્રિક્ષણ મોંત્રાયના માર્ગદિગનને 

અનુરૂ,ઓનાઇન અન ેવર્ગ-બ્રિક્ષણના વાતાવરણન સમાવેિ હ ઈ િકે છે. 

 

ઇ-વભય િોગ્રાભ 

ઇ-વભય િોગ્રાભ અગાઉનાાં લોની જેભ જ જ રાઇ અને ઓગસ્ટભાાં ચાર  યશેળે અને ટીડીએવફી પ્રલદ્યાથીઓ ભાટેના 

અભ્માવક્રભોની નોંધણી એપ્રિરની ળરૂઆતભાાં ળરૂ થઈ શતી. અભ્માવક્રભો એ ફુર-ક્રેરડટ છે અને તેભાાં ગ્રેડ 11 અને 12ના 

https://my.thoughtexchange.com/189578056
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://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


 

 
 

 

અભ્માવક્રભો તેભજ ગ્રેડ 10ના પ્રવપ્રલક્વ અને કરયમય સ્ટડીઝનો વભાલેળ થામ છે. પ્રફન-ટીડીએવફી પ્રલદ્યાથીઓ ઓગસ્ટભાાં 

ચારતા અભ્માવક્રભો ભાટે જૂનની ળરૂઆતભાાં નોંધણી કયાલી ળકે છે. અભ્માવક્રભો અને નોંધણી િરક્રમા પ્રલળે વાંૂણય ભાપ્રશતી  

ઇ-રર્નનગ લેફવાઇટ ય દળાયલેર છે. 

સ્ેશ્મર એજ્મૂકેળન રયભોટ વભય સ્કૂર 

પ્રલળે પ્રળક્ષણના પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે ઉના  ળાા દૂયથી ચાર  યશેળે. ભાધ્મપ્રભક ડીએચએચ (DHH) પ્રલદ્યાથીઓ તેભના વેકન્ડયી 

ક્રેરડટ અભ્માવક્રભોને વ રબ કયી ળકળ.ે ગ્રેડ 1-8ના પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે અભે ડીએચએચ (DHH) વભય સ્કૂર ણ િદાન કયીળ ાં. 

ભાધ્મપ્રભક વીટીવીવી વભય સ્કૂર ણ ચાર  યશેળે જેથી પ્રલદ્યાથીઓ ઉનાાની ક્રેરડટને વ રબ કયી ળકે. 

 

ગ્રેડ 1 થી 12 ના પ્રલકાવરક્ષી અક્ષભતાલાા પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે વભય સ્કૂર ણ િસ્ત ત કયલાભાાં આલળ,ે પ્રળક્ષકો શેરેથી સ્થાપ્રત 

થમેર દૂયસ્થ પ્રળક્ષણ ચાર  યાખળે અને પ્રલદ્યાથીઓ તથા રયલાયોને લધ  ળીખલાની તકો વપ્રશત ટેકો આળે. 

 

સ્ેશ્મર એજ્મૂકેળન રયભોટ IPRC/SEPRC/IEP 

ભાંત્રારમે પ્રલળે પ્રળક્ષણની જરૂરયમાતલાા પ્રલદ્યાથીઓને ટેકો આલા ભાટે તેભના તાજેતયના ભેભો પ્રલળે પ્રળક્ષણની જરૂરયમાતો અને 

ભાનપ્રવક સ્લાસ્્મ વભથયનો(Continuity of Learning for Students with Special Education Needs and Mental 

Health Supports)ભાાં લધ  રદળા પ્રનદેળ કમાય છે. 

લતયભાન અબૂતૂલય દૂયસ્થ વાંજોગોને કાયણે, વમલસ્થા તાંત્રની તાત્કાપ્રરક જરૂરયમાતો ૂયી થામ તે ભાટે આઇીઆયવી IPRCs અને 

એવઇીઆયવી SEPRCs ને િાથપ્રભકતા આલાભાાં આલી છે. 

 

IPRCs અને SEPRCsને િાથપ્રભકતા: 

 ડામગ્નોપ્રસ્ટક રકન્ડયગાટયન (DK)ની ફશાય નીકતા પ્રવપ્રનમય રકન્ડયગાટયનના પ્રલદ્યાથીઓ; 

 જેભના ભાટે ISPની પ્રલચાયણા થઈ યશી છે એલા રકન્ડયગાટયન શસ્તક્ષે કામયક્રભ (KIP)થી ફશાય નીકતા તભાભ 

પ્રલદ્યાથીઓ;  

 જેભને એકથી ફીજી ળાાએ ફદરાઇને જલાન ાં થામ ત્માયે રયલતયનની જરૂય શોમ છે એલા શારભાાં ‘સ્ેશ્મર 

એજ્મૂકેળન ઇન્ટેપ્રન્વલ વોટય’ભાાં યશેરા પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે રેલર 2 લાર્ષક આઈીઆયવી IPRC વભીક્ષા િોગ્રાભ 

(ISP); 

 પક્ત ગાંબીય જરટર તફીફી જરૂરયમાતોલાા પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે એવઇીઆયવી (SEPRC)ની પ્રલચાયણા; 

 વીટીવીવી (CTCC) કામયક્રભોથી યત આલતા પ્રલદ્યાથીઓ; 

 ગ્રેડ 3ના પ્રલદ્યાથીઓ, જેભના ભાટે ગ્રેડ 4 Gifted ISP ભાટે પ્રલચાયણા કયલાભાાં આલી છે (પક્ત 

ટીડીએવફીTDSB યપ્રજસ્ટડય પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે છે; આ કેટેગયી ભાટે કોઈ એવઇીઆયવી (SEPRC) નશીં. 

https://t.e2ma.net/click/2jxvhd/amoo6l/6alrsl
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


 

 
 

 

 

આઈીઆયવી (IPRCs) દૂયસ્થ યીતે લેફેક્વ Webexઅથલા ટેપ્રરકોપયન્વ દ્લાયા મોજલાભાાં આલળે. પ્રલદ્યાથીની ગ પ્ત ભાપ્રશતી 

ધયાલતા દસ્તાલેજો વાથે વાંકામેરા ભાતાપ્રતા / લારીઓને કોઈણ ઇભેઇર વાંકયભાાં ઇભેઇર દ્લાયા ભોકરલાભાાં આલતી ભાપ્રશતી 

ભોકરલાભાાં આલે તે શેરાાં ભાતાપ્રતાની વાંભપ્રતની જરૂય યશેળે. ભાપ્રશતીના યક્ષણની ખાતયી કયલા અને ગોનીમતા બાંગને યોકલા ભાટે , 

વમપ્રક્તગત પ્રલદ્યાથીની ભાપ્રશતી ધયાલતા ઇભેઇર વાંચાયને એપ્રન્ક્રપ્ટ કયલાભાાં આલળે અને ાવલડયથી વ યપ્રક્ષત યશેળે. ઇભેઇરભાાં પ્રલમના 

ખાનાભાાં "ગોનીમતા"“CONFIDENTIAL”ળબ્દ વાભેર શળે અને ભાતાપ્રતા / વાંબા આનાયાઓએ ઇભેઇર િાપ્ત કમો છે એ 

વ પ્રનપ્રશ્ચતતા ભાટે લાાંચ્મા ફદરની યવીદ વાભેર શળે. 

 

ફે્રન્ચ ફીજી બાા તયીકે (એપએવએર)નાાં રયલાયો ભાટેનાાં વાંવાધનો  

આ અઠલારડમે,ભાતા-પ્રતા, લારીઓ અને ફે્રન્ચભાાં પ્રલદ્યાથીઓના રયલાયોને ફીજી બાાના કામયક્રભો તયીકે, એપએવએર (FSL) 

પ્રલબાગે રયલાયો ભાટે એપએવએર વાંવાધનની ગૂગર વાઇટ ળરૂ કયી છે. આ વાઇટ દૂયસ્થ પ્રળક્ષણ દયપ્રભમાન પ્રલદ્યાથીઓને કેલી યીતે 

ટેકો આલો, ભાગયદળયક પ્રવદ્ધાાંતો, એપએવએર (FSL) કામયક્રભોભાાં દૂયસ્થ પ્રળક્ષણ ભાટેની પ્રલચાયણા, વાંવાધનોની લરક્વ, ઘયે કેલી યીતે 

ટેકો આલો અને લધ  પ્રલળેની ભાપ્રશતી ૂયી ાડે છે. 

 

પ્રળક્ષણ ભાંત્રારમ અને ટોયન્ટો જાશેય આયોગ્મની અદ્યતન ભાપ્રશતી 

આ અઠલારડમાની ઘોણા વાથે કે ળાા ફાંધ યાખલાન ાં ઓછાભાાં ઓછા 31 ભે, 2020 વ ધી રાંફાલાળ,ે પ્રળક્ષણ ભાંત્રારમ અને ટોયોન્ટો 

પ્રબ્રક શેલથએ ણ આ અઠલારડમે ભાતાપ્રતા / રયલાયોને ત્રો જાયી કમાય શતા. કૃા કયીને અશીં અડેટ્વ લાાંચો: પ્રળક્ષણ ભાંત્રારમ 

ત્ર અને ટોયોન્ટો જાશેય આયોગ્મ ત્ર. 

 

વભાન પ્રલચાયો 

પ્રળક્ષણ ચાર  યાખલા વભથયન આલા ભાટે તભે જે કયી યહ્યા છો તેના ભાટે પયીથી આબાય.ઘય અને ળાા લચ્ચે ભજફૂત બાગીદાયી શલે 

શેરા કયતાાં લધ  પ્રનણાયમક છે. તભાયા ફાક (ફાકો)ને વાભેર કયલા અને ળાા તથા તભાયા પ્રળક્ષકો વાથે જોડામેરા યશેલા ભાટે તભે 

જે ણ કયી ળકો છો તેની નોંધાત્ર શકાયાત્ભક અવય ડળે. આ વાંજોગોભાાં, આણે ફધા શ્રેષ્ઠ િમાવો કયી યહ્યા છીએ અને અભે 

તભાયા િમત્નોની િળાંવા કયીએ છીએ. 

 

શ ાં અભાયા પ્રલદ્યાથીઓનો ણ ઉલરેખ કયલા ભાાંગ  છ ાં અને આ રયલતયન દયપ્રભમાન તેભની વખત ભશેનત અને પ્રસ્થપ્રતસ્થાકતાની કદય 

કરાં છ ાં. દૂયસ્થ પ્રળક્ષણ તયપ રયલતયન એ દયેક ભાટે એક વભામોજન શત ાં અને પ્રલદ્યાથીઓ જેનાથી ટેલામા શોમ છે તેના કયતાાં બણલાની 

એ ખૂફ જ અરગ યીત છે. આ વાંજોગોભાાં, પ્રલદ્યાથીઓએ િવાંગને અન રૂ ખડા થઈને જે અપ્રલશ્લવનીમ િપ્રતફદ્ધતા અને 

વજયનાત્ભકતા દળાયલી છે, તેની અદ્બ ત લાતો ભેં અભાયી ળાાઓ અને પ્રળક્ષકો ાવેથી વાાંબી છે. અભાયી ાવે ટીડીએવફી 

(TDSB)ભાાં આલેરા અદ્બ ત પ્રલદ્યાથીઓ અને રયલાયો ભાટે તે લાયવા વભાન છે. ભને દયેક ય ખૂફ જ ગલય છે અને શ ાં જાણાં છ ાં કે 

વાથે કાભ કયીને આણે આ ભ શ્કેર વભમભાાંથી વાય થઈળ ાં. 

 

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.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


 

 
 

 

એક આખયી પ્રલચાય જે શ ાં વપ્રશમાયો કયલા ભાાંગ ાં છ ાં તે એ કે એક  નઃ આશ્લાવન આ ાં છ ાં કે ળાાભાાં યત આલલા ભાટે આણે 

શેરેથી જ પ્રલચાયી યહ્યા છીએ અને વૌથી લધ  વાયી મોજનાઓ ફનાલી યહ્યા છીએ. એ ક્માયે ફનળે તે આણને શજી વ ધી ખફય 

નથી, ત્માયે એ ભશત્લન ાં અને જરૂયી ફનળે કે આણે ટોયન્ટો પ્રબ્રક શેલથ અને પ્રળક્ષણ ભાંત્રારમ વાથે ભીને બાગીદાયીભાાં કાભ કયીએ 

એ વ પ્રનપ્રશ્ચત કયલા ભાટે કે મોગ્મ આયોગ્મ તથા વરાભતી અને અન્મ ઉપ્રચત ગરાાં રેલામાાં શોમ. પયીથી, દયેક જણ ભાટ ેઆ નલ ાં અને 

લણખેડામેર ાં ક્ષેત્ર છે અને અભે તેભાાં જાશેય આયોગ્મ અપ્રધકાયીઓના જરૂયી ભાગયદળયન તેભજ સ્ટાપ અને અન્મ રોકોના ભૂલમલાન 

વશમોગ વાથે કાભ કયીળ ાં. 

 

કૃા કયીને વરાભત અને સ્લસ્થ યશો. 

 

આનો પ્રલશ્લાવ , 

 

જશોન ભેરોમ 

ડામયેક્ટય ઓપ એજ્મૂકેળન 


