
প্রিয় প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবকগণ, 
 
আিনারা জাননন যে েপ্রি িনিশ (িপ্রিন্স) এবং কাউপ্রন্সল অব ট্রাপ্রি  এযান াপ্র নয়শননর  ানে 
আলাি-আনলাচনার মাধ্যনম নতুন একটি  মপ্রিগত চুপ্রি না হয়, তনব কযানাডীয়ান ইউপ্রনয়ন অব 
িাবপ্রলক এমপ্লপ্রয়জ (প্র ইউপ্রিই-CUPE) য াষণা প্রিনয়নে যে স োমবোর, 7 অক্টোবর, 2019 তাপ্ররখ 
যেনক তার  ি যগণ আনরা কমম-প্রবরপ্রত কােমকলাি (জব অযাকশন-Job Action) গ্রহণ করনব। এই 
নতুন কমম-ববরবত কোর্মকলোপটিক্ত পবরক্েবো মূহ  ম্পরূ্মরূক্প প্রতযোহোর করো হক্ব র্ো অনযথোয় 
ধমমঘট বো সহেঁ ক্ট সবর হক্য় র্োওয়ো (ওয়োক-আউট-Walk-out) বহক্ ক্ব পবরবিত। 18,000-এরও 
যবপ্রশ কমমচারী ধ্মম ট চলাকালীন মনয় কমমস্থনল োকনবন না, োহা টরনটা প্রডপ্রিক্ট সু্কল যবানডম র 
কমমচারীর িায় অনধ্মক। এই কমমচারীনির অপ্রধ্কাংশই সু্কল মূনহ চাকুপ্রর কনরন। 
  
েপ্রি এই কমম-প্রবরপ্রত কােমকলািটি প্রনধ্মাপ্ররত  ময় পূ্রচ অনুোয়ী শুরু হয়, যবাডম  স োমবোর, 7 
অক্টোবর, 2019 তোবরখ সথক্ক   কমম-ববরবত কোর্মকলোপটি িলোকোলীন  কল বিক্ষোথীর ্নয  কল 
সু্কল বন্ধ কক্র সেক্ব। েপ্রিও আমরা বুপ্রি যে এটি একটি কঠিন  ম যার  ময়, প্রিতা-মাতানির 
তানির প্রশশুনির জনয প্রবকল্প বযবস্থা মূহ করার িনয়াজন হনব। এটি এমন একটি প্র দ্ধান্ত নয় ো 
আমরা হালকািানব গ্রহণ কনরপ্রে এবং সু্কল মূহ যখালা রাখার জনয আমরা িপ্রতটি  ম্ভাবয জরুপ্রর 
িপ্ররকল্পনা প্রবনেষণ কনরপ্রে। প্রশক্ষােীনির তত্ত্বাবধ্ান এবং প্রনরািত্তা হনে আমানির  নবমাচ্চ অগ্রাপ্রধ্কার 
এবং এই  কল সু্কল-প্রিপ্রত্তক কমমচারীনির গুরুত্বিূণম িপ্ররনষবা মূহ োড়া আমরা প্রনশ্চয়তা িিান 
করনত িারপ্রে না যে আমানির প্রশক্ষার িপ্ররনবশ মূহ  কল প্রশক্ষােীর জনয প্রনরািি এবং িপ্ররষ্কার 
োকনব।  
 
কমমচারীগণ, োরা প্র ইউপ্রিই (CUPE)-এর  ি য, তারা িাতযপ্রহক গুরুত্বিূণম প্রনম্নপ্রলপ্রখত 
িপ্ররনষবা মূহ (প্রকন্তু শুধ্ ুএগুনলানতই  ীমাবদ্ধ নয়) িিান কনরন: 

 িবন মূহ এবং সু্কনলর িূপ্রমর প্রনরািত্তা এবং  ুরক্ষা; 
 মধ্যাহ্ননিাজন কক্ষ তত্ত্বাবধ্ান; 
 িূণম-প্রিব  প্রকন্ডারগানটম ননর যেণীকক্ষ মূনহ প্রশক্ষা প্রবষয়ক  াহােয; 
 প্রবনশষ চাপ্রহিা  ম্পন্ন প্রশক্ষােীনির তত্ত্বাবধ্ান এবং  াহােয; 
 প্রনরািি জল  ম্পপ্রকম ত িরীক্ষা মূহ; 
 বােরুম এবং জনলর কল (ফাউনটইন) বযবস্থার িপ্ররষ্কার;  
 প্রহটিং বযবস্থা প্রিয়ািণালী; এবং 
 প্রনরািি আগমন প্রবষয়ক কমম ূপ্রচ মূহ। 

 
এই কমম-প্রবরপ্রত কােমকলাি চলাকানল  কল অ-প্র ইউপ্রিই (non-CUPE)  ি য সু্কল এবং 
িশা প্রনক যকন্দ্র মূনহ কনমম প্ররনিাটম  করা চাপ্রলনয় োনবন। 
  
প্রশক্ষােীনির জনয সু্কল বন্ধ হওয়া োড়াও, েপ্রি ধ্মম ট কােমকলািটি য ামবার শুরু হয় তাহনল  
প্রনম্নপ্রলপ্রখত কমম ূপ্রচ এবং িপ্ররনষবা মূহও িিাপ্রবত হনব: 
  



টিবিএ বব সু্কল মূক্হ-এ তৃতীয়-পক্ষ লোইক্ ন্স প্রোপ্ত  বিশু র্ত্ন পবরিোলনোকোরী মূহ 
(Third-Party Licensed Child Care Operators in TDSB Schools) 
িূণম ধ্মম ট চলাকানল েখন প্রশক্ষােীনির জনয সু্কল বন্ধ োকনব, টিপ্রডএ প্রব সু্কল মূনহ অবপ্রস্থত 
তৃতীয়-িক্ষ প্রশশু েত্ন িপ্ররচালনাকারী মূহনক যখালা রাখার অনুমপ্রত িিান করা হনব। প্রকন্তু, 
িপ্ররচালনা করার  ময় মহূনক  কোল 8টো সথক্ক ববকোল 4:45 বমবনট পর্মন্ত  ম্বনয় াধ্ন করা 
হনয়নে। এটি লক্ষয করো গুরুত্বপরূ্ম সর্ সখোলো রোখো বো বন্ধ করো  ংক্রোন্ত ব দ্ধোন্তটি স্বতন্ত্র বিশু র্ত্ন 
পবরিোলনোকোরী মূহ দ্বোরো গ্রহর্ করো হক্ব। বনবিত করক্ত এবং আক্রো তক্থযর ্নয অনুগ্রহ কক্র 
আপনোর বিশু র্ত্ন পবরিোলনোকোরীর  োক্থ  রো বর সর্োগোক্র্োগ করুন। 
  
লাইন ন্সিাপ্ত প্রশশু েত্ন িপ্ররচালনাকারীনির দ্বারা িিানকৃত অপ্রধ্কাংশ িপ্ররনষবাই প্র ইউপ্রিই-র ধ্মম ট 
দ্বারা  রা প্ররিানব িিাপ্রবত হনব না। তনব, প্রকেু প্রকেু টিপ্রডএ প্রব-র প্র ইউপ্রিই কমমচারীনির এই 
 কল প্রশশু েনত্নর স্থান মহূ যখালা এবং বন্ধ করা  ম্পপ্রকম ত িাপ্রয়ত্ব মূনহ রনয়নেন।  ীপ্রমত বযবস্থািনা 
কমমচারীনির  হ এই  কল িূপ্রমকা িূরণ করনত এই  কল প্রশশু েত্ন িপ্ররচালনাকারী মূহ যখালা 
রাখার জনয আমরা আমানির  াধ্যমত যচিা করপ্রে, প্রকন্তু  ীপ্রমত িপ্ররচালনা করার  ময়  হ। 
  
টিবিএ বব-র  ম্প্র োবরত বেবো কমম ূবি মূহ (TDSB Extended Day Programs) 
িূণম ধ্মম ট কােমকলািটি চলাকানল েখন প্রশক্ষােীনির জনয সু্কল বন্ধ োকনব,  কল িপ্ররবানরর জনয 
টিপ্রডএ প্রব-িপ্ররচাপ্রলত  ম্প্র াপ্ররত প্রিবা কমম ূপ্রচ মহূও বন্ধ োকনব। এই প্রশশু েত্ন িপ্ররনষবাটি 
প্র ইউপ্রিই কমমচারীনির দ্বারা িপ্ররচাপ্রলত। েপ্রমক প্রবনের  ময় যে যকাননা ধ্রননর বনন্ধর জনয প্রিতা-
মাতা/অপ্রিিাবকনিরনক অেম-িতযিমণ করা হনব। টিপ্রডএ প্রব-িপ্ররচাপ্রলত  ম্প্র াপ্ররত প্রিবা 
কমম ূপ্রচ মূনহর  মূ্পণম তাপ্রলকাটি যিখুন।  
  
অনুমবতপত্র মূহ 
িূণম ধ্মম ট কােমকলািটি চলাকানল, অনুনমাপ্রিত প্রচত্তপ্রবননািনমূলক কমম ূপ্রচ মূহ  হ  কল সু্কনলর 
অনুমপ্রতিত্র মূহ বাপ্রতল করা হনব। 
  
অবযোহত বিক্ষো (কবিবনউইং এিুক্কিন-Continuing Education) 
িূণম ধ্মম ট কােমকলািটি চলাকানল,  কল অবযাহত প্রশক্ষার ক্লাশ মূহ বাপ্রতল করা হনব। এটি এডাল্ট 
ইএ এল (Adult ESL), এডাল্ট হাই সু্কল  (Adult High Schools), কপ্রমউপ্রনটি 
যিাগ্রাম /লানম4লাইফ (Community Programs/Learn4Life), এবং ইটারনযাশনাল লাঙ্গনুয়জ  
এপ্রলনমটাপ্রর/আপ্রিকান যহপ্ররনটইজ (International Languages Elementary/African Heritage) 
অন্তিুম ি কনর। 
  
 ভো মূহ 
িূণম ধ্মম ট কােমকলািটি চলাকানল প্রনম্নপ্রলপ্রখত  িা মূহ বাপ্রতল করা হনব: সু্কল কাউপ্রন্সনলর 
 িা মূহ, অযাডিাইজপ্রর কপ্রমটির  িা মূহ এবং ওয়াডম  যফারাম মূহ। 
  

https://www.tdsb.on.ca/EarlyYears/Child-Care/Extended-Day-Programs/Registration-Information-and-Locations
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/
http://www.esltoronto.ca/
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Adult-Credit-Programs/Adult-High-Schools
http://www.learn4life.ca/
http://www.learn4life.ca/
http://www.ileprograms.ca/
http://www.ileprograms.ca/


েপ্রিও টিপ্রডএ প্রব (TDSB) িানিপ্রশক (িপ্রিপ্রন্সয়াল) আলাি-আনলাচনায়  রা প্রর  মৃ্পি নয়, তনব 
যবাডম  আশাবািী োকনব যে য ামবার, 7 অনক্টাবর, 2019 তাপ্ররনখর িূনবমই একটি নতুন চুপ্রি হনব। 
েপ্রি একটি নতুন চুপ্রি হয়, য ামবার সু্কল মূহ েোরীপ্রত যখালা োকনব। 
 
আমরা  কল প্রিতা-মাতা/অপ্রিিাবকনক  প্তাহানন্ত হালনাগাি িিানন অঙ্গীকারবদ্ধ। 
 
চলমান হালনাগাি এবং  বমনশষ তনেযর জনয, অনুগ্রহ কনর www.tdsb.on.ca/labour যিখনত োকুন 
এবং টুযইটানর @tdsb-যক অনু রণ করুন।  

http://www.tdsb.on.ca/labour
https://twitter.com/TDSB

