
પ્રિય માતાપ્રિતા/વાલીઓ, 

 
તમે જાણો છો એમ, કેનેડિયન યુપ્રનયન ઑફ િપ્રલલક એમ્પ્લોઇઝ (CUPE)એ એવી જાહેરાત કરી છે કે િાાંત અને ‘કાઉન્સીલ 

ઓફ ટ્રસ્ટીઝ એસોપ્રસએશન્સ’ વચ્ચે વાટાઘાટો દ્વારા જો સામૂપ્રહક કરાર નહીં થાય તો તેમના સભ્યો સોમવાર 7 

ઓક્ટોબર, 2019થી નોકરી અાંગે આગળની કાયયવાહી કરવાના છે. નોકરી અાંગનેુાં નવુાં િગલુાં સવેાઓથી સાંિણૂયિણ ેિાછા 

હટી જવાનુાં હશ,ે જે અન્યથા હિતાળ અથવા સભાત્યાગ તરીક ે ઓળખાય છે. હિતાળ દરપ્રમયાન 18,000થી વધુ 

કમયચારીઓ કામ િર નહીં હોય, જે ‘ટોરન્ટો ડિપ્રસ્ટ્રક્ટ સ્કૂલ બોિય’ના કમયચારીઓની સાંખ્યાના લગભગ અિધો અિધ થાય 

છે. આ કમયચારીઓ મોટેભાગે શાળાઓમાાં કામ કરે છે. 

 

જો નોકરી અાંગેની આ આગળની કાયયવાહી સમયિત્રક અનુસાર શરૂ થશે, તો બોિય તમામ શાળાઓ તમામ પ્રવદ્યાથીઓ 

માટ ેસોમવાર 7 ઓક્ટોબર, 2019ના રોજ અન ેનોકરી અાંગનેી કાયયવાહીના સમયગાળા માટ ેબાંધ કરશ.ે અમે એ સમજીએ 

છીએ કે આ િિકારરૂિ સમય છે, વાલીઓએ િોતાનાાં સાંતાનો માટે વૈકપ્રપિક વ્યવસ્થાઓ કરવાની આવશ્યકતા રહેશે. આ 

એવો પ્રનણયય નથી જે અમે હળવાશથી લીધો છે અને અમે શાળાઓ ખુપલી રાખવાના સાંભપ્રવત આકપ્રસ્મક આયોજન 

તિાસ્યાાં છે. પ્રવદ્યાથીઓની દેખરેખ અને સલામતી અમારી સવોચ્ચ િાથપ્રમકતા છે અને શાળા-આધાડરત કમયચારીઓની 

અગત્યની સેવાઓ પ્રવના, અમે ખાત્રી નથી આિી શકતા કે તમામ પ્રવદ્યાથીઓ માટે અમારાં શૈક્ષપ્રણક વાતાવરણ સલામત 

અને સ્વચ્છ રહી શકશે.  

 
કમયચારીઓ, જેઓ CUPEના સભ્યો છે, તેઓ કટોકટીભરી દૈપ્રનક સેવાઓ િૂરી િાિે છે જેમાાં સમાપ્રવષ્ટ છે (િણ એટલા 

િૂરતી મયાયડદત નથી) 

 મકાન અને શાળાની સલામતી અને સુરક્ષા; 

 લાંચરૂમની દેખરેખ; 

 ડકન્િરગાટયનના આખા ડદવસના વગયખાંિોના શૈક્ષપ્રણક સહાયકો  

 પ્રવપ્રશષ્ટ આવશ્યકતાવાળા પ્રવદ્યાથીઓ માટે દેખરેખ રાખનાર અને સહાયક  

 સલામત િાણીની ચકાસણીઓ; 

 શૌચાલયો અને િાણીના ફુવારાની સફાઇ; 

 પ્રહટીંગ પ્રસસ્ટમનુાં સાંચાલન અને  

 સલામત આગમન કાયયક્રમો 

  
આ િગલાની કાયયવાહી દરપ્રમયાન, CUPEના પ્રબન-સભાસદ કમયચારીઓ શાળાઓ અને વહીવટી કેન્રોએ કામ િર હાજર 

રહેવાનુાં ચાલુ રાખશે. 

 
જો હિતાળનુાં િગલુાં સોમવારે શરૂ થાય તો પ્રવદ્યાથીઓ માટે શાળાઓ બાંધ રહેવા ઉિરાાંત નીચે જણાવેલ કાયયક્રમો અને 

સેવાઓ િણ અસર િામશે: 

 
TDSB શાળાઓમાાં ‘થિય-િાટી ચાઇપિ કરે’ સાંચાલકો  

આખી હિતાળના િગલા દરપ્રમયાન જ્યારે શાળાઓ પ્રવદ્યાથીઓ માટે બાંધ હશે, TDSB શાળાઓ પ્રસ્થત ‘થિય-િાટી 

ચાઇપિ કેર’ સાંચાલકોને ખુપલા રહેવાની િરવાનગી હશે. છતાાં, કામકાજના કલાકોને સવાર ે8  વાગ્યાથી સાાંજના 4:45 

સુધી સમાયોપ્રજત કરવામાાં આવ્યા છે. એ નોંધવુાં અગત્યનુાં છે કે ત ેખપુલા રાખવા ક ેબાંધ એ અાંગનેો પ્રનણયય વ્યપ્રક્તગત 

‘ચાઇપિ કરૅ’ સાંચાલકો દ્વારા કરાશ.ે િુપ્રષ્ટ કરવા અન ેવધ ુમાપ્રહતી માટ ેમહરેબાની કરીન ેતમારા બાળકના ‘ચાઇપિ કરૅ’  

સાંચાલક સાથ ેસીધો સાંિકય કરશો. 



’ચાઇપિ કેર’  સાંચાલકો દ્વારા અિાતી મોટાભાગની સેવાઓ CUPEની હિતાળથી સીધી અસર િામતી નથી. તેમ છતાાં, 

કેટલાક TDSB CUPE કમયચારીઓની જવાબદારીઓ આ ‘ચાઇપિ કૅર’ સુપ્રવધાઓ ખોલવા અને બાંધ કરવા અાંગેની હોય છે. 

િબાંધનના મયાયડદત કમયચારીઓ વિે આ કામગીરીઓ પ્રનભાવવાના હોઇ, અમે ‘ચાઇપિ કૅર ઓિરેશન્સ’ને ખુપલાાં રાખવા 

શક્ય એટલા શ્રેષ્ઠ િયત્ન કરી રહ્યા છીએ, િરાંતુ મયાયડદત કામના કલાકો સાથે.   

 

TDSB Extended Day Programs (ટીિીએસબી એક્સટને્િેિ િ ેિોગ્રામ) 
સાંિૂણય હિતાળના િગલા દરપ્રમયાન જ્યારે શાળાઓ પ્રવદ્યાથીઓ માટે બાંધ છે, ‘ટીિીએસબી એક્સટેન્િેિ િે િોગ્રામ્પસ’ 

(TDSB-operated Extended Day Programs) િણ તમામ િડરવારો માટે બાંધ રહેશે. બાળકોની સાંભાળ લેતી આ 

સેવાનુાં સાંચાલન CUPE કમયચારીઓ દ્વારા થાય છે. મજુર પ્રવક્ષેિન દરપ્રમયાન બાંધ રહેવા બદલ માતાપ્રિતા/વાલીઓને 

િરત ચુકવણી કરવામાાં આવશે.  

  TDSB- સાંચાપ્રલત Extended Day Programsની સાંિૂણય યાદી જુઓ  

  
િરવાનગીઓ - Permits  

સાંિૂણય હિતાળના િગલા દરપ્રમયાન, તમામ શાળાઓની અપ્રધકૃત મનોરાંજન કાયયક્રમો સપ્રહતની િરમીટ્સ (િરવાનગીઓ) 

રદ કરવામાાં આવી છે. 

  
સતત પ્રશક્ષણ - Continuing Education 

સાંિૂણય હિતાળના િગલા દરપ્રમયાન, સતત પ્રશક્ષણના તમામ વગો રદ કરવામાાં આવ્યા છે. તેમાાં આનો સમાવેશ થાય છે 

Adult ESL (એિપટ ઈએસએલ), Adult High Schools (એિપટ હાઈ સ્કૂપસ), Credit Programs (કે્રડિટ િોગ્રામ્પસ), 

Community Programs/Learn4Life(કૉમ્પયુપ્રનટી િોગ્રામ્પસ/લનય 4લાઈફ), અને International Languages 

Elementary/African Heritage (ઇન્ટરનેશનલ લેન્ગ્વેજ એપ્રલમેંટરી/આડિકન હેડરટેજ).  

  
બઠેકો    

સાંિૂણય હિતાળના િગલા દરપ્રમયાન નીચે જણાવેલી બેઠકો રદ થશે: ‘સ્કૂલ કાઉપ્રન્સલ’ની બેઠકો, સલાહકાર સપ્રમપ્રતની 

બેઠકો અને ‘વોિય ફોરમ્પસ’.  

  
જો કે િાદેપ્રશક વાટાઘાટોમાાં TDSB સીધુાં સામેલ નથી હોતુાં, છતાાં બોિય આશાવાદી રહે છે કે સોમવાર  7 ઓક્ટોબર, 

2019 િહેલાાં નવો કરાર થઈ જશે. જો કરાર થઈ જશે તો સોમવારે શાળાઓ રાબેતા મુજબ ખુલી હશે. 

  
અમે સ્તાહના અાંતમાાં માતાપ્રિતા/વાલીઓને અદ્યતન માપ્રહતી િૂરી િાિવા િપ્રતબધ્ધ છીએ.  

 

િવતયમાન અદ્યતન પ્રવગતો અન ેનપ્રવનતમ માપ્રહતી માટ ેમહેરબાની કરીને www.tdsb.on.ca/labour ચકાસવાનુાં અને ટ્વીટર 

િર @tdsbને અનસુરવાનુાં ચાલુ રાખશો.  

 
 

https://www.tdsb.on.ca/EarlyYears/Child-Care/Extended-Day-Programs/Registration-Information-and-Locations
https://www.tdsb.on.ca/Community/Permits
http://www.esltoronto.ca/
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Adult-Credit-Programs/Adult-High-Schools
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School
http://www.learn4life.ca/
http://www.ileprograms.ca/
http://www.ileprograms.ca/
http://www.tdsb.on.ca/labour
https://twitter.com/TDSB

