
 

 
 

 

2020مئی،    1  

 پرست اورخاندان،  محترم والدین/ سر

 
میں بندش    یامداد سے چلنے والے تمام اسکولوں ک  یمال  یعوام  ںیم  وی  حصےکےطور پر، اونٹار  کیکوششوں کے ا  یکو روکنےک  الؤیکے پھ19-کوِوڈ

ادا کرنے اور    ہی  آپ کا شکر  ںیم کنیکن ہے، ل  وسیاور ما  لنجنگیچ  عیتوس  یاگرچہ اس بندش ک  ہے۔  یگئ یکر د  عیتک توس  2020  یمئ  31کم  ازکم  

  ۔ںیسےکتنے شکرگزار ہ  تیثیح  یشراکت دار ک  ںیم  میتعل  ےاور اہل خانہ ک  نیچاہتا ہوں کہ ہم والد  موقعہ حاصل کرنا  ہےکیلئے یکرن  میتسل  ہی

 
ور  ںیکا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان م  وں ی  ذمہ دار  یکہ اس وقت کے دوران آپ کو جن اضاف  ںیہم جانتے ہ

ُ
 remote)  میتعل  یک  یسب سے بڑھ کر د

learning)مل کر اکٹھے  ساتھ    کیا  ںیدن م  کیہم ا  ہے۔  این  کیلئے  کیبہ ہر ا  تجر  ہی  ہے۔  ںیمددکرنا آسان کام نہ  یکے ساتھ اپنے بچے )بچوں( ک

ہم طلباء سے    ں،یحاالت م یمعمول  ریچاہتا ہوں کہ ان غ  ناید تی  اور اہل خانہ کو تقو  نی والد  ںیم  ں،یکام کرتے ہ  ہیہم    سےکہیج  ۔ںیرہے ہ  کھیس

کالس روم   یجسمانوہ روزانہ کے    سیکھنےکے جو مواقع فراہم کر رہے ہیںکہ اساتذہ    ہی  ایکرتے    ںیتوقع نہ  ینےکیحصہ ل ںیاسکول کے پورے دن م

  ہوں گے۔  ہی نقلکی    زوںیمخصوص چکی  

 
وری کی تعلیم اور طلباء کےکام کے   (Stephen Lecce)یرتعلیم اسٹیفن لیسی    میں، وز  خاندانوں کو اپنے تازہ تر ین حالیہ خط

ُ
نے ایک ہفتے میں د

یقوں سے ان توقعات کو پورا کرنےکا عزم   ید معلومات شیئرکیں۔ ہمارے ٹی ڈی ایس بی کے اساتذہ مختلف طر  وقت کی توقعات کے بارے میں مز

  کہ اساتذہ طلباء سے تعلقات برقرار رکھنے  کو دیکھ رہے ہیںیقوں    یافت کرنےکے طر  مل کر، ہم یہ در  سےرکھتے ہیں۔ اپنے یونین کے شراکت داروں  

  مدد کر سکیں۔ کیلئے آن الئن سیکھنےکے پلیٹ فارم کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان کی بہترطور پر  

  یہ کالس سے  گے۔  ںی  ان سے رابطہ کر  لئےیکو پوراکرنےک  اتی  ضرور  یہرطالبعلم ک  ںیاورکالس م  اتی  ضرور  یاساتذہ طلباء اور خاندانوں سے ان ک

بات پر   حاالت اور تجرکالس، استاد سے استاد، اور انفرادی طلباء اورخاندانوں کیلئے مختلف نظر آئےگا۔ ہمیں اپنے طلباء اورکنبوں کے مختلف  

ی کرنےکی ضرورت ہے۔ ہمارے طلباء کےگھروں میں سیکھنےکے منفرد ماحول ہیں انہیں مددکیلئے مختلف سطح قدر دانغورکرنے اور ان کی  

طلباء کو مشغول رکھیں اورطلباء، عملہ اورکنبوں کی صحت اورفالح و   تمامکی مدد دستیاب ہے۔ اس وقت جو نہایت اہم بات ہے وہ یہ ہےکہ ہم  

 یں۔  بہبود پر توجہ دیں، اورگھر پر سیکھنے میں مددکر

 
پ ڈ  کیا  ںیہم آپ کو مختلف حصوں م  ں،یچونکہ ہم منتظر ہ

َ
اور    یاریت  لئےیگے تاکہ آپ کو آنے والے دنوں اور ہفتوں ک  ںیفراہم کرنا چاہ  ٹیا

بہ بند براِہ کرم اپنے ساتذہ اور اپنی اسکول کی برادری سے رابطہ جاری رکھیں اور ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ براِہ کرم   مدد ملے۔  ںیم  یمنصو

 !ںیساتھ ہ  کیا  ںیہم اس میں۔    رہیں اور اپنی اور اپنےکنبےکی دیکھ بھال کر  بھلے چنگے

 

 شن یکے سکھنےیس  خاندانوں کیلئے  /نیوالد  •

 

 اورطلباء کی مشغولیتفالح و بہبود   •

 

رفالح و بہبودکو سپورٹ کرنا، تخمینہ لگانا  او  یابیکام  یطلباءک •

 اور اس کی اطالع دینا

 

 ینٹس  ر ایوگی، پرومز اور دباتی  تقر  یک  شنایجوی  گر •

 

 اپنی بات کہیں •

 

 گرمیوں میں علم حاصل کرنےکے مواقع •

 

  یآئ  /یآر س  یپ  یا  سیا  /یآر س  یپ  یآئ  موٹی  ر  میتعل  اسپیشل •

 یپ  یا

 

 بان )ایف ایس ایل(    فرانسیسی بحیثیت ثانوی ز •

 خاندانوں کیلئے وسائل

 

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


 

 
 

 

 شن ی نئے س   کھنےکے ی س   لئے ی خاندانوں ک   / ن ی والد 

 
ُ

یگیٹ کرنے میں آپ کی   سے سیکھنےکیلئے آن الئن پلیٹ فارمزکچھ خاندانوں کیلئے نئے ہیں اور ہم سیکھنےکے اس نئے ماحول کو نیو  یورد

ر عزم ہیں۔ سیکھنےکے خصوصی سیشنز دستیاب ہیں جن میں دو بڑے پلیٹ فارموں کا جائزہ فراہم کیا جا سکتا ہے:  برائٹ اسپیس  
ُ
مددکیلئے پ

  ماورگوگل کالس رو
 

 فارم کا تعارف  ٹیلرننگ پل  سیبرائٹ اسپ

اس تک کیسے رسائی حاصل کرنی ہے،کیسے الگ    فارم کو متعارف کرائےگا اور اس کا احاطہ کرے گا:  ٹیلرننگ پل  سیبرائٹ اسپ  شنیس  ہی

اور    یب سائٹ پر جائیں  وان کرنا ہے اور اساتذہ اورطلباء کی استعمال کی جانے والےکچھ کلیدی خصوصیات۔ سیشن میں حصہ لینےکیلئے،  

  یں۔    موزوں ِلنک پرکِلک کر

  بجے سہ پہر  3مئی بوقت    4سوموار،  بروز   •

  بجے شام  7مئی بوقت    5بروز منگل،   •
  

 گوگل کالس روم کا تعارف

اس تک کیسے رسائی حاصل کرنی ہے، کیسے الگ ان    احاطہ کرے گا:مندرجہ ذیل کا  کو متعارف کرائےگا اور  گوگل کالس روم    شنیس  ہی

اور    یب سائٹ پر جائیں  وکرنا ہے اور اساتذہ اورطلباء کی استعمال کی جانے والےکچھ کلیدی خصوصیات۔ سیشن میں حصہ لینےکیلئے،  

  یں۔  موزوں ِلنک پرکِلک کر

 سہ پہربجے    3مئی بوقت    5بروز منگل،   •

  بجے شام  7مئی بوقت    6،  بدھبروز   •
 

 فالح و بہبود اورطلباء کی مشغولیت 

ر انہیں بہترکرنا ہے۔ اسکول کا عملہ او  سپورٹ  یکصحت اور فالح و بہبود  یذہن  یکخاندانوں    /نیتمام طلباء، عملہ اور والد  حیترج  نیاول   یہمار

وری پرتعلیم ف
ُ

اساتذہ طلباء سے راہم کرتا ہے۔  تعلقات کو برقرار رکھے ہوئے ہے اورطلباء کی ذہنی صحت اورفالح و بہبود پرتوجہ دیتا ہےکیونکہ وہ د

  ۔ںیاستعمال کرتے ہ  یقے  طر  یقیمتعدد، تخلےکیلئے  منسلک اور مشغول ہون
 

 نا ی اطالع د   ی لگانا اور اس ک   نہ ی اورفالح و بہبودکو سپورٹ کرنا، تخم   ی اب ی کام   ی طلباءک 

کہ   ںیکرتے ہ  میہم تسل  ۔ںیسےکام کرتے ہ  قوںی  طر  یاجتماع  لئےیک  یاریت  یک  یابیکام  یہم طلباء ک  ونکہیمشکل وقت ہےک  کیا  لئےیک  کیہر ا  ہی

،  یتک رسائ  یکنالوجیٹ  ںیاس م ۔ںیہ  یکو متاثرکرت  یابیاورکام  کھنےیس  ےجو طالب علموں ک  ںیعدم مساوات موجود ہ  یبہت س  ںیہمارے نظام م

وہ   ونکہیگے، ک  ںیرکھ  ںیم  ذہنکو    مشکالتاساتذہ ان  یں۔  شامل ہکیلئے مدد  کھنےیاور س   تیسے واقف   شنزیکیپلی، آن الئن ایابیدست  یوسائل ک

 ںیجون ماور  ،  جڑے ہوئے ہیںکے نصاب سے  وی  اونٹار  کرتے ہیں جومواقع فراہم    زیخ  یمعنر سیکھنےکے  او  ںیکرتے ہمدد  یوالوں ک  کھنےیسب س

  گے۔ہوں  کا باعث  پورٹوں    تیار ہونے والی ر  ںیسال کے آخر م
 

در پ  نہ،یتخم  لئےیہمارا عہد ہےکہ تمام طلباء ک  ہی
َ
 یترق  ںیم  یاور بہتر  کھنےیس   ہیاور    یہوگ  یپورٹنگ منصفانہ، شفاف اور مساو  اور ر  ،یمائیق

بانی  براہِ   ، توںیخدشات ہ  ایسواالت    یکوئےطرح، اگر آپ ک یک  شہیہم  ۔یپرمرکوزکرے گ  ۔ںی  سے رابطہ کر  ہیانتظام  ایاپنے بچے کے استاد اور/    مہر

کیلئے کنبہ    /نیوالدکرم    براہِ ت کیلئے  الیمعلومات اور مخصوص تفص  دی  مز  ںیپورٹنگ کے بارے م  اور ر  ے تحمینہکاءطلب  یاورثانو  ایلیمینٹری

 ۔ںیپڑھ    ٹری ل  وزین  تخمینےکا
 

 نٹس ی   و ی ا   گر ی پرومز اور د   بات، ی   تقر   ی ک   شن ی جوا ی   گر 

ہمیں   ۔ںیگئے ہ  ئےیٹرپ اور رات کے ٹرپ منسوخ کرد  لڈیتمام ف  لئےیحصےک  ہیسال کے بق  یمیتھا، تعل  ایگ  ایبتا  ںیکے خط م  لی  اپر  14  سےکہیج

کم  ازکہ اب اسکول کم  کی وجہ سےخبروں    ہیحال  کنیل  منعقدکرنا ممکن ہوگا  پروگرام  گریاور د  باتی  تقر  یک  شنایجوی  سال پرومز،گراس  کہ  امید تھی  

ینٹس کو منسوخ یا ملتوی کرنا پڑا ہے۔    افسوس کہ، ہمیں کم ازکم تعلیمی سال کے اختتام تک ان ایو  ہے۔  ںیممکن نہ  ہی،  رہیں گےتک بند    یمئ  31

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
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


 

 
 

 

ارہ ب  ردوسطح پ  یاسکول ککو  ہونے والے واقعات    یحاالت پر ہے، ملتو  یمقامجن کا انحصار  ،  ںیموجود ہعناصر  نامعلوم    ےبہت س  بھی  یچونکہ ابھ

یب کے دوران دیئے جاتے ہیں انہیں رسمی تسلیم کے ساتھ   یجوایشن کی تقار  ر وظائف جوگرکہ عام طور پ  ںلیکرم نوٹ کر  براہِ شیڈول کیا جائےگا۔  

  یخ میں جاری رکھا جا سکتا ہے۔  بعدکی تار

 
 ں ی بات کہ   ی اپن 

ور  کہجب
ُ

کس چیز نے اچھاکام کیا ہے؟    ۔ںیتو ہم آپ سے سننا چاہتے ہ  ں،یاختتام پر پہنچ رہے ہ  نےکےیاپنے پہلے مہ  کھنےکےیسے س  یہم د

وری سےبراہِ یز ہیں؟     کس نے نہیں؟  آپ کی کیا تجاو
ُ

بانی د بےکے بارے مکھنےیس   مہر  کرنے  شیئر  االتیاپنے خ  ںی کے ساتھ اپنے بچےکے تجر

کی کوشش کر رہے ہیں۔ کو بہتر طور پر سمجھنے  اتی  ضرور  یکخاندانوں  ہم اپنے طلباء اور    ےکیونکہرائے اہم ہ  یآپ ککیلئے چند منٹ نکالیں۔  

 ہمارے ساتھ شامل ہوں۔  ںیم  تبادلہ خیاالتاس  کیلئے  شامل کرنے  ںیآواز کوگفتگو م  یاپن

   علم حاصل کرنےکے مواقع   ں ی م   وں ی گرم 

بانیبرا  ہے۔  یجارہ  یتالش ک  یک  اراتیمتعدد اخت  لئےینےکیاجازت د  یرکھنےک  یکو جارکھنےیس  ںیم  وںیگرم کیلئے ذیل معلومات    یاضاف  ِہ مہر

    ۔یگ  ںیجائ  یفراہم ک  التیتفص  دی  مز  ںیہفتوں مر آنے والے  او  ںیکھیدمیں  

 
   لرننگ   موٹ ی   سمر اسکول ر   ی نٹر ی م ی ل ی ا   برڈ ی ہائ 

ور
ُ

رکرنے اور جوالئ  کھنےکےیطلباء کے س ںیسمر اسکول م  ینٹریمیلیکے ا  ید
ُ
رکھنے    یکو جار  تیمصروف  یکے دوران طلباءک  یخالء کو پ

بے جار  لئےیک     ۔یہوں گ  ابیدستپر    جیپ بی  سمر اسکول وایلیمینٹری    ںیآئندہ ہفتوں م  التیتفص  یاضاف  ۔ںیہ  یمنصو

کے ماحول کھنےیسرکالس کے اندر  کے مطابق آن الئن او  تیاہدا  یک  میتعل  وزارِت  ںیاس م  ونکہیبرڈ" کہا جاتا ہےکیاس پروگرام کو "ہائ  نوٹ:  

 ۔ ںیشامل ہوسکتے ہ

 

    ( ثانوی )   ی کور ی   ر   ڈٹ ی   سمرکر   موٹ ی   ر 

 کرے گا۔  شیپروگرام پ  یکوری  ر  ڈٹی  کر  موٹی  ر  اء کیلئےطلب  یکنڈریس  یب  سیا  یڈ یکو ٹ  یجوالئ  6-31  کانٹی نیوئنگ ایجوکیشن ڈیپارٹمینٹ

کےکورسز شامل   نیتک کے تمام مضام  12سے    9  ڈی  گر  ںیہے اور اس م  لیتاجگہ    یسمر اسکول ککے  آمنے سامنے    ءکیلئے2020پروگرام    یہ

 یں۔  مالحظہ کر  یب پیج  سمر اسکول وید معلومات کیلئے آنے والے ہفتوں میں    مز  ۔یجائےگ یکورسز پر توجہ د  یالزم  ںیہوں گے، جس م

 

  ( ی پروگرام )ثانو   ڈٹ ی   سمرکر   موٹ ی   ر   برڈ ی ہائ 

کرے   شیپروگرام پ  ڈٹی  سمرلرننگ کر  موٹی  ر  اء کیلئےطلب  یکنڈریس  یب  سیا  یڈ یکو ٹ  یجوالئ  6-31  ایجوکیشن ڈیپارٹمینٹکانٹی نیوئنگ  

کےکورسز  نیتک کے تمام مضام  12سے    9  ڈی  گر  ںیہے اور اس م  لیتاجگہ   یسمر اسکول ککے  آمنے سامنے    ءکیلئے2020پروگرام    یہ  گا۔

 مالحظہ   یب پیج  سمر اسکول وید معلومات کیلئے آنے والے ہفتوں میں    مز  ۔یجائےگ یکورسز پر توجہ د  یالزم  ںیشامل ہوں گے، جس م

  یں۔  کر

کے ماحول کھنےیسرکالس کے اندر  کے مطابق آن الئن او  تیاہدا  یک  میتعل  وزارِت  ںیاس م  ونکہیبرڈ" کہا جاتا ہےکیاس پروگرام کو "ہائ  نوٹ:  

 ۔ ںیشامل ہوسکتے ہ

 
 سمر پروگرام   ی اِ 

 لی  اپر  شنی  رجسٹر  یک  لئےکورسوں یکے طلباء ک  یب  سیا  یڈ  یرہےگا اور ٹ  یطرح جار  یپچھلے سالوں ک  ںیاور اگست م  یسمر پروگرام جوالئ  یا

 ئری  ریسوکس اورک  10  ڈی  کورسز کے ساتھ ساتھ گر  12اور    11  ڈی  گر  ںیاور اس م  ںیہکے   ڈٹی  کورسز مکمل کر  تمام  ۔یتھ  یشروع ہوئ  ںیکے آغاز م

کورسز اور  کے آغاز میں رجسٹرکر سکتے ہیں۔جون    کیلئےچلنے والےکورسز    ںیکے طلباء اگست م  یب  سیا  یڈ یٹغیر    ۔ںیشامل ہ  یبھ  زیاسٹڈ 

 ر دی گئی ہیں۔پ  سائٹ  بی  لرننگ و  یامکمل معلومات    ںیکے بارے میقہ کار  طرکے    شنی  رجسٹر

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


 

 
 

 

   سمر اسکول   موٹ ی   ر   شن ی جوک ی ا   شل ی اسپ 

 لباء کیلئے  کے ط   میتعل  اسپیشل
ُ

حاصل   یکورسز تک رسائ  ڈٹی  کر  یطلباء اپنے ثانو  چیا  چیا  یڈ  یثانو  رہےگا۔  یسے جار  یورسمر اسکول د

 یجار  یسمر اسکول بھ  یس  یس  یٹ  یس  یکنڈریس  گے۔  ںی  سمر اسکول فراہم کر  چیا  چیا  یڈ  کیلئے بھیکے طلباء    8-1  ڈی  گر  ہم  گے۔  ںیکرسک

 ۔ںیحاصل کرسک  یتک رسائ  سڈٹی  کےکر  وںیگرم  اءرہےگا تاکہ طلب

 
وری سےاساتذہ پہلے سے قائم    جائے گا۔  ایک  شیپ  یبھ  لئےیطلباء ک  ڈزکےی  گر12سے    1والے    وں ی  معذور  یسمر اسکول نشوونماک

ُ
  کردہ د

   گے۔  ںی  مدد کر  یمواقع کے ساتھ ان ک  دی  کے مز  میتعل  یک  خاندانوں گے اورطلباء اور    ںیرکھ  یکو جارکھنےیس

 
 ی پ   ی ا   ی آئ   / ی آر س   ی پ   ی ا   س ی ا   / ی آر س   ی پ   ی آئ   موٹ ی   ر   شن ی جوک ی ا   شل ی اسپ 

میں اسپیشل تعلیم   یات اور دماغی صحت کی سپورٹس والے طلباء  سیکھنےکا تسلسل برائے اسپیشل تعلیم کی ضروروزارت نے اپنے حالیہ میمو  

 ید سمت فراہم کی ہے۔  یات والے طلباءکی تائید میں مز  کی ضرور

 
وری والےموجودہ بے مثال  

ُ
کو    یآر س  یپ  یا  سیاور ا  یآر س  یپ  یآئکیلئے  بنانے  ینیقیضرورتوں کو پورا کرنےکو    یفور یوجہ سے، نظام ک  یحاالت ک  د

    ۔گیا ہے  بنایایحی  ترج

 :(SEPRC’s)ز  ی آر س   ی پ   ی ا   س ی اور ا   (IPRC’s)  ز ی آر س   ی پ   ی آئ   ی ح ی ترج 

 ں؛ یکے( سے باہر نکل رہے ہ  یکنڈرگارٹن )ڈ  یصیطلباء تشخ  ںیم  نئرکنڈرگارٹنیس •

   جارہا ہے؛ ایپر غور ک  یپ  سیا  یآئ  لئےی( سے خارج ہونے والے تمام طلباء جن کیپ  یپروگرام )کے آئ  نشنی  کنڈرگارٹن ِانٹرو •

 ںیہ  ںی( میپ  س یا  یسپورٹ پروگرام )آئ  نسویانٹ  میتعل  یخصوص  کیجو اس وقت ا  لئےیجائزہ طلباء ک  یآر س  یپ  یساالنہ آئ  2  ولیل •

  ہے؛  یضرورت ہوت  یک  یاسکول سے اسکول جاتے ہوئے منتقل  ںیجنہ

  پر غور  یآر س  یپ  یا  سیا  لئےیکے حامل طلباء ک  اتی  ضرور  یطب  دہیچیپ  دیصرف شد •

 پروگراموں سے واپس آنے والے طلباء؛  یس  یس  یٹ  یس •

رجسٹرڈ طلباء؛ اس زمرے   یب  سیا  یڈ  یجاتا ہے )صرف ٹ  ایغورک  لئےیک  یپ  سیا  یگفٹڈ آئ4ڈی  لئےگریکے طلباء جن ک  3  ڈی  گر •

 (۔ںیہ  ںینہ  یآر س  یپ  یا  سیا  لئےیک

 
ور  زکویآر س  یپ  یآئ

ُ
پرستوں کو کسی بھی ای میل کمیونیکیشن   والدین/ سر  جائےگا۔  ایمنعقد ک  عےی  کانفرنس کے ذر  یلیٹ  ای  کسیا  بی  تو و  ایسے    ید

یعے بھیجے جانے سے قبل    یزات ملوث ہوں جن میں طالبعلم کی پوشیدہ معلومات ہوتی ہیں تو معلومات ای میل کے ذر  جس میں ایسی دستاو

 یذات  ی، طالب علموں کےکیلئےکو روکن  یخالف ورز  یک  یبنانے اور رازدار  ینیقیمعلومات کے تحفظ کو  والدین کی رضامندی کی ضرورت ہوگی۔  

"رازدارانہ" کا    ںیالئن م  یمضمون ک  ںیم  لیم  یاظ بنایا جائےگا۔  اور پاس ورڈ سے محفو  یکار  ہیکو خفکمیونیکیشن    لیم  یمعلومات پر مشتمل ا

ی تاکہ اس بات کو شامل ہوگ  یبھ   دیرس  کیپڑھنےکیلئے  بنانے  ینیقیموصول ہونےکو    لیم  یوالوں کو اکرنے  نگہداشت    /نیلفظ شامل ہوگا اور والد

 قینی بنایا جائےکہ انہیں ای میل مل چکی ہے۔ی

 
 وسائل   لئے ی ( خاندانوں ک ل ی ا   س ی ا   ف ی بان )ا   ز   ی ثانو   ت ی ث ی بح   ی س ی فرانس 

ایف پرستوں اور خاندانوں کیلئے ایک    بان کے پروگرامزکے طلباء کے والدین، سر  اس ہفتے، ایف ایس ایل ڈیپارٹمینٹ نے فرانسیسی بحیثیت ثانوی ز

وری سے سیکھنے کے دوران طلباءکی مددکرنےکے بارے میں معلومات   ایس ایل وسائل برائے فیمیلیزگوگل سائٹ
ُ

کا آغازکیا ہے۔ یہ سائٹ د

وری سے سیکھنے پرغور، وسائل سے ر
ُ

بط، گھر میں کس طرح مددکرنی   فراہم کرتی ہے، بشمول رہنمائی کے اصول، ایف ایس ایل پروگراموں میں د

 ہے، اور بہت کچھ۔ 

https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing
https://sites.google.com/tdsb.on.ca/fsl-resources-for-families/home?authuser=0


 

 
 

 

 معلومات   ن ی   سے متعلق تازہ تر   لتھ ی اورٹورانٹو پبلک ہ   م ی وزارت تعل 

اس ہفتے    ینے بھ  لتھیاور ٹورانٹو پبلک ہ  میوزارت تعل  ،یتک بڑھےگ  2020  ،یمئ31بندش کم ازکم    یاس ہفتےکے اعالن کے ساتھ کہ اسکولوں ک

بانی تازہ تر  کئے۔ یخاندانوں کو خطوط جار/نیوالد   ۔ٹورانٹو پبلک ہیلتھ کا لیٹر    اور  وزارت تعلیم کا لیٹرین معلومات یہاں پڑھیں:    براِہ مہر

 
 اختتامی خیاالت 

پہلے   ے درمیان اب گھر اور اسکول ک  ۔ہی  بار پھر آپ کا شکر  کیا  کیلئےاس    ںیآپ جو کچھ کر رہے ہ  کیلئےکرنےتائید  یکے تسلسل ککھنےیس

آپ اپنے بچے )بچوں( کو مشغول کرنے اور اسکول اور اپنے اساتذہ سے جڑے رہنےکیلئے جوکچھ    ہے۔  یضرور  یمضبوط شراکت دار  ادہی  ز  ںیسےکہ

کوششوں کو سراہتے    یاور ہم آپ ک  ںیکوشش کر رہے ہ  یپور  یہم سب حاالت کے تحت اپنبھی کر سکتے ہیں اس کا نمایاں طور پر مثبت اثر پڑےگا۔ 

  ۔ںیہ

 
وری سے سیکھنےکی طرف  کرتا ہوں۔  میتسل  یمحنت اور لچک کو بھ  یکے دوران ان ک  یلیذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس تبد  یاپنے طلباء کا بھ  ںیم

ُ
د

نے اپنے   ںیمیقے سے بہت مختلف رہا ہے جس کے طلباء عادی ہیں۔    یقہ اس طر  منتقلی ہر ایک کیلئے ایک ایڈجسٹمینٹ اور سیکھنےکا یہ طر

کے   توں یصالح  یقیعزم اور تخل  نیقیناقابل    ںیحاالت مان اور    ر صورت حال کا مقابلہ کرنےاس موقع پ  ےے طلباء کطرف س  یاسکولوں اور اساتذہ ک

مجھے  یہ ہمارے پاس ٹی ڈی ایس بی بھرکے حیرت انگیز طلباء اور خاندانوں کیلئے ایک عہد نامہ ہے۔    ۔ںیہ  یسن  اں یکہانزیانگ  رتیح  ںیبارے م

 اکٹھے مل کرکام کرنے سے ہم یہ مشکل وقت گزار لیں گے۔جانتا ہوں کہ    ںیپر بہت فخر ہے اور م  کیہر ا

 
اور وہ اسکول    ںیسوچ رہے ہ  یہم پہلے سے ہ  ںیہے جس کے بارے م  یدہان  نیقی  یسادہ س  کیچاہتا ہوں وہ ا  ئرکرنایش  ںیسوچ جسے م  یحتم  کیا

بہ بند  نی  بہتر  لئےیک  یآخرکار واپس  ںیم   یاور ضرور  اہم  ہیکب ہوگا،    ہیہےکہ    ںیتک معلوم نہ  یابھ  ںیاگرچہ ہم  ۔ںیہے جو ہم کر سکتے ہ  یمنصو

جاسکےکہ مناسب صحت و حفاظت اور    ایبنا  ینیقی  ہیتاکہ    ںی  کام کر  ںیشراکت م  یبی  کے ساتھ قر  میاور وزارت تعل  لتھینٹو پبلک ہاہوگا کہ ہم ٹور

 یکپبلک ہیلتھ کے اہل کاروں   عہی  عالقہ ہے اور ہم اس کے ذرنامعلوم  اور    اینہر ایک کیلئے    ہیبار پھر،    کیاپر عمل کیا جا رہا ہے۔  اقدامات    گرید

   گے۔  ںی  کے ساتھ کام کر مشوروں   یمتیق  ےافراد ک  گریکے ساتھ ساتھ عملے اور د  یرہنمائ  یضرورطرف سے  

 
  ۔ںیمحفوظ اور صحتمند رہ  بانی  مہر  براہِ 

 
 آپ کا مخلص،

 

https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Parent-Caregiver-re-Vaccination-during-COVID-19-Pandemic-April-29-2020.pdf
https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education

