والدین  /سرپرست،
جیسا کہ مئی میں اشتراک کیا گیا تھا  ،ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ (ٹی ڈی ایس بی) تمام خاندانوں سے
 22-2021تعلیمی سال کے لئے شخصی طور پر موجود ہو کر(ان پرسن) یا ورچوئل لرننگ کے لئے سلیکشن فارم
مکمل کرنے کے لئے کہے گا۔
پچھلے کئی ہفتوں کے دوران  ،ٹورنٹو میں کووڈ 19-کے کیسیز مسلسل طور پر کم واقع ہوئے ہیں ،اور ہم نے بالغوں
اور  12تا  17سال کی عمر کے بچوں میں ویکسینز کی نمایاں پیشرفت دیکھی ہے۔ یہ ایک حوصلہ افزا خبر ہے  ،اور
ہم ستمبر میں تمام طلبا کو ان کے ہوم اسکولوں سے جوڑنے اور ان کا شخصی طور پر خیرمقدم کرنے کے منتظر ہیں۔
اگرچہ ورچوئل لرننگ کی درخواستوں کو جہاں ضرورت ہو گی وہاں گنجائش نکالی جائے گی ،لیکن ہم تمام طلباء کی
سخت حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ شخصی طور پر سیکھنے (ان پرسن لرننگ) کا انتخاب کریں۔ طلبا لرننگ
کےکس طریقے کو سب سے بہترین محسوس کرتے ہیں ،اس بارے میں ہمارے ٹی ڈی ایس بی ک اعداد و شمار (ڈیٹا)
پر مبنی ،اور طلباء کے ان پرسن لرننگ پر لوٹنے سے متعلق جر اعداد و شمار (ڈیٹا) دستیاب ہیں ،ان کی بنا پر ،ہم
اعتماد محسوس کرتے ہیں کہ طلبا کے لئے ایک مشکل سال گزارنے کے بعد ،یہ ایک بہترین انتخاب ہے ۔
اہل خانہ جمعرات 5 ،اگست سے جمعرات 12 ،اگست تک کی مدت کے دوران شخصی طور پر (ان پرسن) یا ورچوئل
لرننگ کے سلیکشن فارم کو مکمل کرسکتے ہیں۔
سلیکشن فارم کے لنک کے ساتھ ایک ای میل جمعرات 5 ،اگست کو بھیجی جائے گی۔ دو یا زیادہ بچوں والے خاندانوں
کو ہر طالب علم کے لئے ایک علیحدہ ای میل اور لنک موصول ہوگی۔ اہل خانہ کو فراہم کردہ لنک کا استعمال کرتے
ہوئے سلیکشن فارم الزمی طور پر مکمل کرنا ہوگا۔
جن لوگوں کا کوئی ای میل ایڈریس ٹی ڈی ایس بی کی فائل پر نہیں ہے ،ان کو  10سے  12اگست کے درمیان سلیکشن
فارم کو مکمل کرنے کے لئے ایک فون کال موصول ہوگا۔ اگر ہمیں  12اگست تک تکمیل شدہ سلیکشن فارم موصول
نہیں ہوتا ہے تو طلباء کو شخصی طور پر(ان پرسن) لرننگ میں رکھا جائے گا۔
جب کہ ہم تعلیمی سال کے ہموار آغاز کی تیاری کے لئے مل کر کام کرتے ہیں ،آپ کے تعاون کا شکریہ ۔
مزید معلومات کے لئے  ،براہ کرم www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-Selection-
 Formپر جائیں۔

