
 

 

 
 

ઓક્ટોબર 23, 2020 

સેકન્ડરીના પ્રિય માતાપ્રિતા/વાલીઓ અને પ્રવદ્યાર્થીઓ, 

 

ક્વાડમેસ્ટર 2 માટે રૂબરૂમાાં ભણવા અને વર્ચ્યુઅલ-શિક્ષણ વર્ચચે ફેરબદલી કરવા અાંગે તેમજ વર્ચ્યુઅલ રીતે 

ભણવાની િરૂઆત કરવા ઇર્ચછતા શવદ્યાર્થીઓ માટે વર્ચ્યઅુલ શિક્ષણના મોડેલમાાં ફેરફારો શવિે સેકન્ડરીના 

પશરવારો માટેની આ એક મહત્વપૂણુ અદ્યતન માશહતી છે. 
 

હાલમાાં TDSBની વર્ચ્યઅુલ સેકન્ડરી સ્કૂલમાાં 18,000 ર્થી વધય સેકન્ડરીના શવદ્યાર્થીઓ નોાંધા્ેલા છે, અમે શસસ્ટમની 

નોાંધપાત્ર પયનરુચના શવના કોઈપણ વધારાના શવદ્યાર્થીઓને સમાવી િકીએ તેમ નર્થી – જનેી અમારી રુબરુમાાં 

ચાલતી િાળાઓમાાં નકારાત્મક અસર પડી િકે એમ છે અને પશરણામે ઘણા અભ્્ાસક્રમો પડતા મૂકવા પડે અર્થવા 

સમાપ્ત કરવા પડે એમ છે. 

 

અમારુાં  અાંશતમ લક્ષ્ય રુબરુમાાં ચાલતી િાળાઓ અને વર્ચ્યુઅલ-સ્કૂલ બાંને માટે શસ્ર્થરતા જાળવવાનયાં અને 

શવદ્યાર્થીઓને જરૂરી અભ્્ાસક્રમો આપવાનયાં ચાલય રાખવાનયાં છે. પશરણામ,ે ક્વાડમેસ્ટર 2 માટે વર્ચ્યુઅલ શિક્ષણ પર 

બદલી કરવાની શવનાંતી કરનારા શવદ્યાર્થીઓન ેવર્ચ્યુઅલ-શિક્ષણ કેવી રીતે આપવામાાં આવે, તે અમે બદલવાના 

છીએ. 

 

જ્યાર ેકે વર્ચ્યઅુલ-સ્કૂલ તેના હાલના વવદ્યાર્થીઓને સંચાલન અન ેટેકો આપવાનય ંચાલય રાખશે, એવા 

વવદ્યાર્થીઓ કે જઓે ક્વાડમેસ્ટર 2 માટે રુબરુમાંર્થી વર્ચ્યુઅલ-વશક્ષણમાં જવા માંગે છે, તેમનો પોતાની 

વતુમાન રુબરુ શાળામાં વર્ચ્યુઅલ-વવકલ્પ સાર્થ ેસમાવશે કરવામાં આવશ.ે 
 

રુબરુમાં ભણતરર્થી વર્ચ્યઅુલ-વશક્ષણમાં બદલી કરવી   
 

જ ેશવદ્યાર્થીઓ રુબરુ િાળાઓમાાં નોાંધા્ેલા છે અને જઓે વર્ચ્યુઅલ-મોડેલ પર બદલી કરવા માાંગે છે તેઓને, પોતે 

િયાં કરવાનયાં પસાંદ કર ેછે તે સૂચવવા માટેના એક ફોમુ સશહતની, વધય માશહતી તેમની િાળામાાંર્થી આપવામાાં આવિે. 

આ ફેરફાર 23 નવેમ્બર, 2020ના રોજ ર્થનાર ક્વાડમેસ્ટર 2ની િરૂઆતર્થી અમલમાાં આવિે. 
 

તમારી સ્કૂલ ખાતેનયાં સ્કૂલ-આધાશરત વર્ચ્યુઅલ લશનિંગ મોડેલ વગ-ેવગે બદલાતયાં હિે અને તે વર્ચ્યુઅલ ભણવા ઇર્ચછતા 

શવદ્યાર્થીઓની સાંખ્્ા અને ઉપલબ્ધ અભ્્ાસક્રમો જવેાાં પશરબળો પર આધાશરત રહેિે. કેટલાક શકસ્સાઓમાાં, આખા 

વગુને વર્ચ્યુઅલ રૂપે આપવા માટે પૂરતા શવદ્યાર્થીઓ હિે. અન્્ શકસ્સાઓમાાં, વગુને વર્ચ્યઅુલ અને રુબરુ સમૂહોમાાં 

શવભાશજત કરવામાાં આવિે.  
 
 
 

જમે જમે અમને વર્ચ્યુઅલ રીતે ભણવામાાં રસ ધરાવતા શવદ્યાર્થીઓની સાંખ્્ા શવિે વધય સારી સમજણ મળિે તેમ તેમ 

િાળાઓ આગામી શદવસોમાાં મોડેલો તૈ્ાર કરિે અને તેમને આખરી કરિે.  ક્વાડમેસ્ટર 2 ની િરૂઆત ર્થતા 

પહેલાાં તમારી િાળા દ્વારા શવશિષ્ટ માશહતી સશહ્ારી કરવામાાં આવિે. કૃપા કરીને નોાંધ લેિો કે વર્ચ્યુઅલ-શવકલ્પ પર 

પોતાની જ રુબરુ િાળામાાં બદલી કરાવવા માાંગતા શવદ્યાર્થીઓ તરફર્થી આવેલી બધી શવનાંતીઓ સમાવી લેવામાાં 



 

 

 
 

આવિે. જો કે, કેટલાક શકસ્સાઓમાાં, કોઇ શવશિષ્ટ ક્વાડમેસ્ટરમાાં ઇશર્ચછત અભ્્ાસક્રમોમાાં ફેરફારની ઉપલબ્ધતા 

અને પેિ કરાતા અભ્્ાસક્રમ સાર્થે સા્ં ોશજત ર્થવાની જરૂર પડી િકે છે. 
 

વર્ચ્યુઅલ-સ્કૂલમાંર્થી રુબરુમાં ભણતર પર બદલાવય ં

  

જ ેશવદ્યાર્થીઓ હાલમાાં વર્ચ્યુઅલ સ્કૂલમાાં નોાંધા્ેલા છે અને પોતાની રુબરુ િાળામાાં પાછા ફરવા માાંગતા હો્ 

તેઓએ ક્વોડમેસ્ટર 2, 3 અને 4 માટે પોતાના શવશિષ્ટ અભ્્ાસક્રમો માટે શવનાંતી કરી હો્ તેને માટે સમ્પત્રક 

બનાવી િકા્ એમ છે કે કેમ તે જોવા માટે, 28 ઓક્ટોબર, 2020 સયધીમાાં પોતાની રુબરુ િાળામાાં માગુદિુન 

સલાહકાર (ગાઇડેન્સ કાઉન્સેલર)નો સાંપકુ કરવો આવશ્્ક છે. જો સમ્પત્રક બનાવી િકા્ એમ હિે તો રુબરુ 

િાળામાાં બદલીની સયશવધા કરવામાાં આવિે. કૃપા કરીને નોાંધ લેિો કે જગ્્ા મ્ાુશદત હોઈ િકે છે અને બદલી 

કરવાનયાં િક્ય ન પણ ર્થઇ િકે છે. 
 

જો તમે ક્વાડમેસ્ટર 2 માટેની તમારી રુબરુ િાળામાાં પાછા જવા માટે શવનાંતી કરી દીધી હો્, તો કૃપા કરીને આ 

શવનાંતીની પયશષ્ટ કરવા માટે તમારી િાળાનો ફરીર્થી સાંપકુ કરો. 
 

આ શવકસી રહેલી પશરશસ્ર્થશત દરશમ્ાન તમારા ધૈ્ુ માટે સૌ માતાશપતા / વાલીઓ અને શવદ્યાર્થીઓનો આભાર માનયાં 

છયાં . અમે આ રોગચાળાના સમ્માાં તમામ વગખુાંડો અને િાળાઓમાાં િક્ય તેટલી શસ્ર્થરતાની ખાતરી કરતી વખતે, 

શવદ્યાર્થીઓની શવનાંતીઓને સમાવવા માટે અમે િક્ય તે બધયાં કરી રહ્યા છીએ. 
 

હવે પછીના શદવસોમાાં, આ પત્રના ભાષાાંતર કરલેી આવૃશિઓ સશહતની, વધય માશહતી માટે, કૃપા કરીને TDSB 

વેબસાઇટ ની મયલાકાત લો. 

આપની શવશ્વાસય, 

 

 
Kathy Witherow 
Interim Director of Education 

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

