
প্রাথমিকের জন্য মিঠি বা এমিকিন্টামর মিপ্ট:  

এটি সু্কল মেসেঞ্জার প্রাথমেক সু্কসলর প্রাক-মিবন্ধি মেমলস াি কল বা সু্কল মেসেঞ্জার এমলসেন্টামর সু্কল মেমলস াি মপ্র-মরমিসেশি কসলর 

বাাংলা অিুবাদ মেটি আপমি ইাংসরিীসে পাসবি: 

েরসন্টা মিমেক্ট সু্কল মবািড  (Toronto District School Board) মথসক আপিার মশশু মে এই মেসেম্বসর (মশশুর িিয মিমদড ষ্ট) মেণীসে 

োসব োর িিয এটি একটি গুরুত্বপূণড বােড া।  (প্রমেটি মশশুর িিয আপমি একটি কসর মেমলস াি কল পাসবি।  োরা মকাি মেণীসে পসে 

োর দ্বারা কলেেূহ শিাক্ত করা হসব।)  

 

এটি আপন্ার মিশুর এই সেকপ্টম্বকর x সেণীকে যাওয়া েম্পমেি ে টরকন্টা মিমিক্ট সু্কি সবািি  (Toronto District School 

Board) সথকে এেটি গুরুত্বপূণি বােি া। 

মিক্ষা িন্ত্রন্ািয় বা মিমন্মি অব এিুকেিন্ স াষণা েকরকে সয প্রাথমিে সু্কিেিূহ পূণি-মিবকের জন্য এেটি িি েহ এবং 
বমধিে স্বাস্থ্য ও মন্রাপত্তা মবষয়ে মবমধিািা েহ প্রমে েপ্তাকহ পাাঁি মিন্ েকর সু্ককি সেরে আেকব। 

 

িারীমরে িূরত্ব েম্পকেি  টরকন্টা জন্ স্বাস্থ্য বা টরকন্টা পাবমিে সহিকথর েুপামরিেিূকহর উপর মিমত্ত েকরই টিমিএেমব 

(TDSB) ো মন্মিে েরার জন্য এেটি সেৌিি তেমর েকরকে সয োরা বযবস্থ্া বা মেকেি ধকর সেণীর আোর বা োইজেিূহ 

যেটুকু েম্ভব হ্রাে েরা হকব এবং পািাপামিিাকব েমিমন্উটিেিূকহ েথয-েম্পকির ওপর িকন্ামন্কবি েরকব সযখাকন্ জন্ 

স্বাকস্থ্যর েথয-উপাত্ত বা সিটা সোমিি-19 এর েংক্রিকণর সবিী ঝুাঁ মে প্রিিিন্ েরকে। েিিিারীগণ টরকন্টা জন্ স্বাকস্থ্যর োকথ 

এিন্ সু্কিেিূহ মন্রূপণ েরার জন্য োজ েরকেন্ যাকির অমেমরক্ত েথয-েম্পকির প্রকয়াজন্ হকে পাকর। 

 
সেকপ্টম্বকর আপমন্ আপন্ার মিশুকে বযমক্তগে-উপমস্থ্মের মিক্ষকণর জন্য সু্ককি ন্া পাঠাকে িাইকি, টিমিএেমবর িািুি য়াি সু্কি 

ের মরকিাট িামন্িংকয়র (Virtual School for Remote Learning) িাধযকি বামিকেই আপন্ার মিশুর জন্য এেটি েম্পণি 
িূরবেী মিক্ষণ বা মরকিাট িামন্িংকয়র িকিি উপিিয হকব।  সযকহেু স্বেন্ত্র সু্কি মিমত্তে িকিকির জন্য পযিাপ্ত েথয-েম্পি 

প্রিান্ েরা যাকব ন্া, িূরবেী মিক্ষণ এেটি সেন্দ্রীয় িািুি য়াি সু্কি িকিকির িাধযকি েরবরাহ েরা হকব। 

 

আপন্ার সু্কিকে সেকপ্টম্বকরর জন্য সেণী েংক্রান্ত োমিো তেমর েরকে হকব, যার জন্য আিরা আপন্াকির আপন্ার মিশুকে 

এই েিকয় বযমক্তগেিাকব (এর অথি সু্ককি) বা িূরবেী মিক্ষকণর (এর অথি িািুি য়াি সু্কি) জন্য মন্বন্ধন্ েরকে অনু্করাধ 

েরমে।  

1) সেকপ্টম্বকর আপন্ার মিশু সয েীিাকব সু্ককি সেরে আেকব: 

"আিার মিশু বযমক্তগেিাকব সযাগ সিকব " এর জন্য 1 এ িাপ মিন্। 

"আিার মিশু িািুি য়াি সু্কি ের মরকিাট িামন্িং এ সযাগ সিকব" এর জন্য 2 এ িাপ মিন্। 

আপন্ার মন্বন্ধকন্র জন্য আপন্াকে ধন্যবাি। পরবেী পিকক্ষপগুকিা েম্পকেি  হািন্াগািেিূহ এবং েথয পাওয়ার জন্য 
অনু্গ্রহ েকর আিাকির ওকয়বোইট www.tdsb.on.ca এ যান্।  

 

 

http://www.tdsb.on.ca/

