માતાપિતા/વાલીઓ,
મે મહિનામાાં શેર કર્યું િતયાં તે મયજબ, ટોરોન્ટો હિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ (TDSB) તમામ િહરવારોને 202122 શાળા વર્ડ માટે વ્યક્ક્તગત રૂિે અથવા વર્ચર્યઅ
ડ લ પશક્ષણ માટે િસાંદગી ફોમડ પ ૂણડ કરવાનય ાં
કિેશે.

છે લ્લા કેટલાક અઠવાહિયાથી, ટોરોન્ટોમાાં કોપવિ-19 ના કેસોમાાં સતત ઘટાિો જોવા મળી રહ્યો છે ,
અને આિણને પયખ્ત વયના લોકો અને 12-17 વર્ડની વયના બાળકોમાાં રસી લેવા બાબતે

નોંધિાત્ર પ્રગપત જોવા મળી છે . આ પ્રોત્સાિક સમાચાર છે , અને અમે બધા પવદ્યાથીઓને તેમની
િોમ રકૂલોમાાં ફરીથી જોિાવા અને સપ્ટેમ્બરમાાં વ્યક્ક્તગત રૂિે તેમનય ાં રવાગત કરવા માટે તત્િર
છીએ.

જ્યારે જ્યાાં જરૂરી િોય ત્યાાં વર્ચર્યઅ
ડ લ પશક્ષણ માટેની પવનાંતીઓ સમાપવષ્ટ કરવામાાં આવશે, ત્યારે
અમે તમામ પવદ્યાથીઓને વ્યક્ક્તગત રૂિે પશક્ષણની િસાંદગી કરવા માટે ભારપ ૂવડક પ્રોત્સાહિત

કરીએ છીએ. પવદ્યાથીઓને કેવ યાં લાગે છે કે તેઓ કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ શીખે તે પવશેની અમારી TDSBની
માહિતીના આધારે અને વ્યક્ક્તગત રૂિે પશક્ષણ િર િાછા ફરતા પવદ્યાથીઓના સાંદભડમાાં ઉિલબ્ધ
માહિતીના આધારે , અમને પવશ્વાસ છે કે, જે િિકારજનક વર્ડ રહ્યાં છે તેના િરીણામે, પવદ્યાથીઓ
માટે આ શ્રેષ્ઠ િસાંદગી છે .
ુ ુ વાર, ઓગસ્ટ 5 થી ગર
ુ ુ વાર, ઓગસ્ટ 12 સયધીમાાં વ્યક્ક્તગત રૂિે અથવા વર્ચર્યઅ
િહરવારો ગર
ડ લ
પશક્ષણ માટેના િસાંદગી ફોમડને ઓનલાઇન પ ૂણડ કરી શકે છે .

ુ ુ વાર, ઓગસ્ટ 5 ના રોજ િસાંદગી ફોમડ લલિંક સાથેનો એક ઇમેઇલ મોકલવામાાં આવશે. બે કે
ગર

તેથી વધય બાળકોવાળા િહરવારોને દરે ક પવદ્યાથી માટે એક અલગ ઇમેઇલ અને લલિંક પ્રાપ્ત થશે.

િહરવારોએ પ ૂરી િાિવામાાં આવેલી લલિંકનો ઉિયોગ કરીને િસાંદગી ફોમડ પ ૂણડ કરવયાં આવશ્યક છે .
TDSB િાસે ફાઇલમાાં ઇમેઇલ સરનામયાં ન નોંધાયેલ િોય તેવા લોકોને ઓગરટ 10 થી 12 ની વર્ચચે
િસાંદગી ફોમડ પ ૂણડ કરવા માટે એક ફોન કૉલ આવશે. જો ઓગરટ 12 સયધીમાાં અમને પ ૂણડ કરે લ
િસાંદગી ફોમડ નિીં મળે તો પવદ્યાથીઓને વ્યક્ક્તગત રૂિે પશક્ષણમાાં મ ૂકવામાાં આવશે.

તમારા સિયોગ માટે આભાર, કારણ કે આિણે શાળા વર્ડના સરળ પ્રારાં ભની તૈયારી માટે સાથે
મળીને કાયડ કરીએ છીએ.

વધય માહિતી માટે, કૃિા કરીને www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-SelectionForm ની મયલાકાત લો.

