
 

 

 
 

23 অক্টোবর, 2020 
প্রিয় মোধ্যপ্রমক্ের প্রিতো-মোতোগণ/অপ্রিিোবেবৃন্দ এবং প্রিক্ষোর্থীগণ, 
 
মোধ্যপ্রমক্ের িপ্ররবোরগক্ণর জন্য বযপ্রিগতিোক্ব-উিপ্রিপ্রত ও িোর্চু য়োল প্রিক্ষক্ণর মক্ধ্য িপ্ররবতুন্ বো স্চযইপ্রর্ং এবং যে স্েল 
প্রিক্ষোর্থী যেোয়োডক্মষ্টোর (quadmester) বো র্োর-ক্স্প্রমস্টোর 2 এর জন্য িোর্চু য়োল প্রিক্ষণ শুরু েরক্ত ইচ্ছচে তোক্ের জন্য 
িোর্চু য়োল প্রিক্ষণ বো িোর্চয়োল লোপ্রন্ুং মক্ডক্লর িপ্ররবতুন্স্মূহ স্ম্পক্েু এটি এেটি গুরুত্বিূণু হোলন্োগোে। 
 
টিপ্রডএস্প্রবর (TDSB) িোর্চু য়োল যস্ক্েন্ডোপ্রর স্কচ ক্ল বতুমোক্ন্ 18,000 এর যবিী প্রিক্ষোর্থী প্রন্বপ্রিত েরো হক্য়ক্ে তোই আমরো 
বযবিোটির উক্েখক্েোগয িচন্গঠুন্ েরো েোড়ো যেোক্ন্ো অপ্রতপ্ররি প্রিক্ষোর্থীক্ে স্মন্বয়স্োধ্ন্ েরক্ত িোরক্বো ন্ো – েো আমোক্ের 
বযপ্রিগতিোক্ব-উিপ্রিপ্রতর স্কচলস্মূক্হর ওির যন্প্রতবোর্ে িিোব যেলক্ব এবং েোর েক্ল অক্ন্ে যেোস্ু বি বো বোপ্রতল েক্র 
প্রেক্ত হক্ব। 
 
আমোক্ের রূ্ড়োন্ত লক্ষয হক্চ্ছ বযপ্রিগতিোক্ব-উিপ্রিপ্রতর স্কচলস্মূহ ও িোর্চু য়োল স্কচ ল উিক্য়র জন্যই প্রিপ্রতিীলতো বজোয় রোখো 
এবং প্রিক্ষোর্থীক্ের যে স্েল যেোক্স্ুর িক্য়োজন্ যস্গুক্লো িেোন্ েরো র্োপ্রলক্য় েোওয়ো। েলশ্রুপ্রতক্ত, আমরো যেই প্রিক্ষোর্থীগণ 
েোরো যেোয়োডক্মষ্টোর 2 এর জন্য িোর্চু য়োল লোপ্রন্ুং এ িপ্ররবতুন্ বো স্চযইর্ েরোর অন্চক্রোধ্ েক্রক্েন্ তোক্ের িোর্চু য়োল প্রিক্ষণ 
প্রেিোক্ব স্রবরোহ েরো হক্ব তোর িপ্ররবতুন্ েরক্বো।  
 
ভার্চু য়াল স্কচল তার বিদ্যমান বিক্ষার্থীগণের জনয পবরর্ালনা ও সাহায্য করা একই ভাণি র্াবলণয় য্াণি, তণি যয্ সকল 
বিক্ষার্থী িযবিগতভাণি-উপবিবতর বিক্ষে যর্থণক যকায়াডণমষ্টার 2 এর জনয ভার্চু য়াল বিক্ষণে পবরিতুন করণত র্ান 
তাণদ্র জনয িতুমান িযবিগতভাণি-উপবিবতর স্কচ ণলই একটি ভার্চু য়াল সংক্রান্ত বিকল্প িা অপিন সমন্বয়সাধন করা 
হণি।   
 
িযবিগতভাণি-উপবিবত যর্থণক ভার্চু য়াল বিক্ষণে পবরিতুন (Switching from In-Person to Virtual Learning) 
 
এমন্ প্রিক্ষোর্থীগণ েোক্ের বযপ্রিগতিোক্ব-উিপ্রিপ্রতর স্কচ লস্মূক্হ প্রন্বপ্রিত েরো হক্য়ক্ে প্রেন্তু েোরো িোর্চু য়োল মক্ডলটিক্ত 
িপ্ররবতুন্ েরক্ত র্োন্ তোক্েরক্ে তোরো েী েরক্ত র্োন্ তো প্রন্ক্েুি েরোর জন্য এেটি েমু স্হ তোক্ের স্কচ ল যর্থক্ে আক্রো 
তর্থয িেোন্ েরো হক্ব। এই িপ্ররবতুন্টি 23 ন্ক্িম্বর, 2020 তোপ্ররক্খ যেোয়োডক্মষ্টোর 2 এর শুরুক্তই েোেুের হক্ব। 
  
আিন্োর স্কচ ক্ল স্কচ ল-প্রিপ্রিে িোর্চু য়োল প্রিক্ষণ মক্ডলটি যেণী যর্থক্ে যেণীক্ত প্রিন্ন হক্ব এবং প্রবষয়স্মূক্হর উির প্রন্িুর 
েরক্ব যেমন্ িোর্চু য়োলিোক্ব প্রিখক্ত ইচ্ছচে প্রিক্ষোর্থীগক্ণর স্ংখযো ও উিলিয যেোস্ুস্মহূ। প্রেেচ প্রেেচ যক্ষক্ে, এেটি স্ম্পূণু 
ক্লোস্ িোর্চু য়োলিোক্ব িেোন্ েরোর জন্য িেুোপ্ত প্রিক্ষোর্থী র্থোেক্ব। অন্যোন্য যক্ষক্ে, যেণীটিক্ে িোর্চু য়োল এবং বযপ্রিগতিোক্ব-
উিপ্রিপ্রত স্ংক্রোন্ত েলস্মূক্হ প্রবিি েরো হক্ব। 
 
আমরো িোর্চু য়োল প্রিক্ষক্ণ আগ্রহী প্রিক্ষোর্থীগক্ণর স্ংখযো স্ম্পক্েু আক্রো িোক্লো ধ্োরন্ো যিক্ল আস্ন্ন প্রেন্গুক্লোক্ত স্কচ লস্মূহ 
মক্ডলগুক্লো ততপ্রর ও রূ্ড়োন্ত েরক্ব। আিন্োর স্কচ ল দ্বোরো স্চপ্রন্প্রেুষ্ট তর্থযোবলী যেোয়োডক্মষ্টোর 2 এর শুরুর আক্গই িেোন্ 
েরো হক্ব। অন্চগ্রহ েক্র লক্ষয েরুন্ যে িোর্চু য়োল স্ংক্রোন্ত প্রবেক্ে িপ্ররবতুন্ েরক্ত ইচ্ছচে প্রিক্ষোর্থীগক্ণর স্েল 
অন্চক্রোধ্স্মহূ তোক্ের বযপ্রিগতিোক্ব-উিপ্রিপ্রতর স্কচ ক্ল স্মন্বয়স্োধ্ন্ েরো হক্ব। তক্ব, প্রেেচ প্রেেচ যক্ষক্ে, এেটি প্রন্প্রেুষ্ট 



 

 

 
 

যেোয়োডক্মষ্টোক্র আেোপ্রিত যেোস্ুস্মকূ্হ িপ্ররবতুন্ হক্ত িোক্র লিযতো ও যেোস্ুস্মূহ িেোন্ েরো হক্চ্ছ প্রেন্ো যস্ই প্রবন্যোক্স্র 
িক্য়োজক্ন্।     
 
ভার্চু য়াল স্কচল যর্থণক িযবিগতভাণি-উপবিবতর বিক্ষণে পবরিতুন (Switching from the Virtual School to In-Person 
Learning) 
  
প্রিক্ষোর্থীগণ েোক্ের বতুমোক্ন্ িোর্চু য়োল স্কচ ক্ল প্রন্বপ্রিত েরো হক্য়ক্ে এবং েোরো বযপ্রিগতিোক্ব-উিপ্রিপ্রতর স্কচ ক্ল যেরত আস্ক্ত 
ইচ্ছচে তোক্েরক্ে তোরো যেোয়োডক্মষ্টোর 2, 3 ও 4 এর জন্য যে স্চপ্রন্প্রেুষ্ট যেোস্ুস্মূক্হর জন্য অন্চক্রোধ্ েক্রক্েন্ যস্গুক্লোর 
জন্য এেটি স্ময়প্রন্রূিণ তোপ্রলেো বো টোইমক্টবল ততপ্রর েরো হক্য়ক্ে প্রেন্ো তো যেখোর জন্য তোক্ের বযপ্রিগতিোক্ব-
উিপ্রিপ্রতর স্কচ ক্ল 28 অক্টোবর, 2020 তোপ্ররক্খর মক্ধ্য গোইক্ডন্স েোউপ্রন্সলক্রর স্োক্র্থ অবিযই যেোগোক্েোগ েরক্ত হক্ব। 
এেটি স্ময়প্রন্রূিণ তোপ্রলেো ততপ্রর েরো হক্ল, বযপ্রিগতিোক্ব-উিপ্রিপ্রতর স্কচ ক্ল িোন্োন্তর বো ট্রোন্সেোর স্চপ্রবধ্োজন্েিোক্ব েরো 
হক্ব। অন্চগ্রহ েক্র লক্ষয েরুন্ যে িোন্ স্ীপ্রমত হক্ত িোক্র এবং িোন্োন্তর স্ম্ভব ন্োও হক্ত িোক্র। 
 
আিপ্রন্ বযপ্রিগতিোক্ব-উিপ্রিপ্রতর স্কচ ক্ল যেোয়োডক্মষ্টোর 2 এ িপ্ররবতুন্ েরোর জন্য ইক্তোমক্ধ্যই অন্চক্রোধ্ েক্র র্থোেক্ল, 
অন্চগ্রহ েক্র এই অন্চক্রোধ্টি প্রন্প্রিত েরোর জন্য আিন্োর স্কচ ক্লর স্োক্র্থ িচন্রোয় যেোগোক্েোগ েরুন্।  
 
এই উদূ্ভত িপ্ররপ্রিপ্রতর স্ময় স্েল প্রিতো-মোতো/অপ্রিিোবে এবং প্রিক্ষোর্থীক্ে আিন্োক্ের তধ্েুয ধ্রোর জন্য ধ্ন্যবোে। এই 
প্রবশ্ব মহোমোরী বো যিন্ক্ডপ্রমক্ের স্ময় স্েল যেণীেক্ক্ষ ও স্কচ ক্ল েতটো স্ম্ভব প্রিপ্রতিীলতো প্রন্প্রিত েরোর স্োক্র্থ স্োক্র্থ 
প্রিক্ষোর্থীর অন্চক্রোধ্স্মূক্হর স্মন্বয়স্োধ্ন্ েরোর জন্য আমরো েো েরক্ত িোপ্রর তোর স্বপ্রেেচই েরপ্রে।    
 
আস্ন্ন প্রেন্গুক্লোক্ত এই প্রর্ঠিটির অন্চবোেেৃত স্ংস্করণস্মহূ স্হ আক্রো তক্র্থযর জন্য, অন্চগ্রহ েক্র টিপ্রডএস্প্রবর ওক্য়বস্োইক্ট 
েোন্। 
 
প্রবন্ীত, 
 

 
Kathy Witherow (েযোর্থী উইক্র্থক্রোও) 
Interim Director of Education (অন্তবুতীেোলীন্ প্রিক্ষো প্রবষয়ে িপ্ররর্োলে) 
 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School

