
টেলিফ োফে ধোরণ করোর পোণু্ডলিলপ (Phone Recording Script) 

এটি আপনার শিশুর [x] শ্রেণীতে যাওয়া সম্পশকি ে টরতটা শিশিক্ট সু্কল শ্র ািি  (Toronto District School Board) 

শ্রেতক একটি অেযন্ত গুরুত্বপূণি  ােি া এ ং এ  যাপাতর আপনার কাছ শ্রেতক োৎক্ষশণক পদতক্ষপ আিা করা হতে। 

টিশিএসশ র (TDSB) সকল শিক্ষােীগণতক 2021-22 সু্কল শিক্ষা তষির জনয একটি শসতলকিন ফর্ি ফর ইন-পারসন অর ভারু্ি য়াল 

লাশনিং (Selection Form for In-Person or Virtual Learning) অ িযই সম্পন্ন করতে হত ।  ৃহস্পশে ার, 5 

আগস্ট োশরতে শপো-র্াোগণ/অশভভা কগণ এ ং 18  ছর  া োর শ্র িী  য়তসর শিক্ষােীগতণর কাতছ শসতলকিন ফর্িটির একটি 

শলংক ইতর্ইতল শ্রেরণ করা হতয়তছ। শ্রযতহেু আর্রা আপনার টিশিএসশ র শিক্ষােীর কাছ শ্রেতক একটি সম্পন্নকৃে শসতলকিন ফর্ি 

এেনও পাইশন, শ্রসইজনযই আপশন এই শ্রটশলতফান কলটি পাতেন। অনুগ্রহ কতর আপনার টিশিএসশ র শিক্ষােীর জনয একটি শসতলকিন 

সম্পন্ন করার জনয শনম্নশলশেে শনতদি িনা লী শুনুন। যশদ আর্রা একটি সম্পন্নকৃে শসতলকিন ফর্ি না পাই, শিক্ষােীগণতক স্বয়ংশিয়ভাত  

 যশিগেভাত -উপশিশের শিক্ষতণ িাপন করা হত । 

আপশন শক 2021-22 সু্কল শিক্ষা তষির জনয আপনার শিশু  া আপনার শনতজর জনয  যশিগেভাত -উপশিশের শিক্ষণ (ইন-পারসন 

লাশনিং – In-Person Learning)  া ভারু্ি য়াল শিক্ষণ (ভারু্ি য়াল লাশনিং – Virtual Learning) র্ান? 

●  যশিগেভাত -উপশিশে শন িার্ন করার জনয 1 এ র্াপ শদন 

● ভারু্ি য়াল শিক্ষণ শন িার্ন করার জনয 2 এ র্াপ শদন 

 

ভারু্ি য়াল শিক্ষতণ অংিগ্রহণ করার জনয শিক্ষােীর কশম্পউটার সংিান্ত যন্ত্র (র্াইতিাতফান ও কযাতর্রা সহ) এ ং ইটারতনট পশরতষ া 

 া সাশভি তসর েতয়াজন। আপনার শক একটি যন্ত্র ও/ া ইটারতনট পশরতষ ার েতয়াজন? 

● "আর্ার শ্রক লর্াত্র একটি যতন্ত্রর েতয়াজন” এর জনয 1 এ র্াপ শদন 

● “আর্ার শ্রক লর্াত্র ইটারতনট পশরতষ ার েতয়াজন” এর জনয 2 র্াপ শদন 

● “আর্ার যন্ত্র এ ং ইটারতনট পশরতষ া উভতয়রই েতয়াজন” এর জনয 3 এ র্াপ শদন 

● “আর্ার যন্ত্র  া ইটারতনট পশরতষ ার েতয়াজন শ্রনই” এর জনয 4 এ র্াপ শদন 


