পিতা-মাতাগণ/অপিিাবকগণ,
মম মাসে অবপিত করা িসেসে মে টরসটা পিপিক্ট স্কু ল মবািড (টিপিএেপব – TDSB) েকল িপরবারগণসক
2021-22 স্কু ল পিক্ষাবসষডর জন্য একটি পেসলকিন্ ফমড ফর ইন্-িারেন্ অর িার্ুড োল লাপন্ডিং (Selection
Form for In-Person or Virtual Learning) েম্পন্ন করার জন্য অন্ুসরাধ করসব।
গত মবি কসেক েপ্তাি ধসর, টরসটাসত মকাপিি-19 মকইসের েিংখ্যা হ্রাে িাওো অবযািত রসেসে, এবিং
আমরা প্রাপ্তবেস্ক বযপিবগড এবিং 12-17 বের বেসের পিশুসের মসধয টিকােমূসির বযািাসর উসেখ্সোগয
অগ্রগপত মেসখ্পে। এটি উৎোিজন্ক খ্বর, এবিং আমরা 2021 োসলর মেসেম্বর মাসে েকল পিক্ষার্থীসক
তাসের পন্জ-পন্জ স্কু ল বা মিাম স্কু লেমূসির (home schools) োসর্থ িুন্রাে েুি করার এবিং তাসের
বযপিগতিাসব স্বাগত জান্াসন্ার প্রতযািা করপে।
েপেও িার্ুড োল পিক্ষসণর জন্য অন্ুসরাধেমূি েমন্বেোধন্ করা িসব মেখ্াসন্ প্রসোজন্, আমরা পিক্ষার্থীগণসক
বযপিগতিাসব-উিপিপতর পিক্ষণ (In-Person Learning) পন্বডার্ন্ করার জন্য প্রবলিাসব উৎোি প্রোন্
করপে। পিক্ষার্থীগণ পকিাসব েবসর্সে িাসলা পিখ্সেন্ মে বযািাসর তারা কী অন্ুিব কসরন্ মে েম্পসকড
আমাসের টিপিএেপবর উিাত্ত বা মিটা এবিং পিক্ষার্থীগসণর বযপিগতিাসব-উিপিপতর পিক্ষসণ মফরত আোর
োসর্থ েম্পপকড ত উিলিয উিাসত্তর উির পিপত্ত কসরই আমরা প্রতযসের োসর্থ পবশ্বাে কপর মে মেই বেরটি
একটি েমেযাবহুল বের পেল তার িরবতীসত এটিই িসে পিক্ষার্থীগসণর জন্য েবসর্সে িাসলা পবকল্প।
িপরবারবগড অন্লাইসন্ পেসলকিন্ ফমড ফর ইন্-িারেন্ অর িার্ুড োল লাপন্ডিংটি (Selection Form for InPerson or Virtual Learning) বৃহস্পতিবার, 5 আগস্ট থেকে 12 আগস্ট িাতরখ িেডন্ত েম্পন্ন করসত
িারসবন্।
বৃহস্পতিবার, 5 আগস্ট িাতরকখ পেসলকিন্ ফমডটির পলিংক েি একটি ইসমইল মপ্ররণ করা িসব। মেই েকল
িপরবারবসগডর েুই বা তার অপধক পিশু রসেসে তারা প্রসতযক পিক্ষার্থীর জন্য একটি কসর িৃর্থক ইসমইল এবিং
পলিংক িাসবন্। িপরবারবগডসক অবিযই প্রেত্ত পলিংকটি বযবিার কসর পেসলকিন্ ফমডটি েম্পন্ন করসত িসব।
োসের টিপিএেপবর ন্পর্থসত মকাসন্া ইসমইল ঠিকান্া মন্ই তারা 10 আগস্ট মর্থসক 12 আগস্ট তাপরসখ্র মসধয
পেসলকিন্ ফমডটি েম্পন্ন করার জন্য একটি মটপলসফান্ কল িাসবন্। েপে আমরা একটি েম্পন্নকৃ ত পেসলকিন্
ফমড 12 আগস্ট তাপরসখ্র মসধয ন্া িাই, পিক্ষার্থীগণসক বযপিগতিাসব-উিপিপতর পিক্ষসণ িািন্ করা িসব।
আমরা একসে কাজ কসর স্কু ল পিক্ষাবষডটি স্বেসে শুরু করার প্রস্তুপত গ্রিণ করাে আিন্ার েিসোপগতার জন্য
আিন্াসক ধন্যবাে।
আসরা তসর্থযর জন্য, অন্ুগ্রি কসর www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-Selection-Formএ োন্।

