
 

 

 
 

એપ્રિલ 14, 2020 

પ્રિય માતાપ્રિતા અને વાલીઓ, 

આિણે ટોરન્ટો ડિપ્રરિક્ટ રકૂલ બોિડમાાં ઘેર બેઠા પ્રિક્ષણના બીજા અઠવાડિયામાાં દાખલ થઈએ છીએ ત્યારે, હ ાં તમારી ભાગીદારી અને 

ધીરજ બદલ આભાર માનવા માગ ાં છ ાં,  કારણ કે આિણે પ્રવદ્યાથીઓને અને પ્રિક્ષકોને રૂબરૂ પ્રિક્ષણથી દરૂરથ -દૂરથી અિાતા- પ્રિક્ષણ 

તરફ વળવામાાં મદદ કરી રહ્યા છીએ. 

 

તમારામાાંથી ઘણાએ સાંભવતઃ સાાંભળય ાં હિે કે િીપ્રમયર િગ ફોિે આજે જાહેરાત કરી હતી ક ેઅગાઉ જણાવ્યા મ જબ 4 મેના રોજ 

પ્રવદ્યાથીઓ િાળામાાં િાછા નહીં આવે. તેમણે ભારિૂવડક જણાવ્ય ાં હત ાં ક ેઆનો અથડ એ નથી કે િાળા-વર્ડ રદ થયલે છે અને એ કે 

આગામી ડદવસોમાાં પ્રિક્ષણ માંત્રી વધ  પ્રવગતો આિિે. અમને જેટલી ઝિિથી જાણ થિે અને સપ્રહયારી કરવા યોગ્ય પ્રવગતો િાપ્ત થિે, 

અમે તેની જાણ કરીિ ાં. 

 

અમે જાણીએ છીએ કે િડરવારો િાસે ઘણા િશ્નો છે તથા અત્યારે અનેક િિકારોનો સામનો કરવો િિે છે અને અમારો રટાફ િક્ય 

એટલો સહાયક બનવા માાંગે છે. િડરણામે, િડરવારો સાથ ેપ્રિક્ષકો જ દી જ દી રીતે જોિાય છે, જેમ કે ગૂગલ ક્લાસરૂમ અથવા 

બ્રાઇટ્સરિેસ જેવા સૉફ્ટવેર પ્લેટફોમડ િર કે ઇમેઇલ, ફોન અથવા સીધા િત્ર દ્વારા. 

 

આિણે છેલલાાં બે સપ્તાહમાાં આ િડિયામાાં સાથે મળીને કામ કય ું હોવાથી, અમને પ્રવદ્યાથીઓ, િડરવારો અને રટાફ તરફથી મૂલયવાન 

િપ્રતસાદ મળયો છે. આિવામાાં આવેલ સૂચનો અને ચચાંતાઓ વ્યાિકિણે અલગ અલગ છે. આિણ ેઆગળ વધીએ છીએ ત્યારે, અમારા 

િપ્રતસાદમાાં સહાય થાય તે માટે, અમારા કાયડને માગડદિડન આિવાના િાાંચ પ્રસદ્ધાાંતો છે: 

1. દરેકના આરોગ્ય અને સ ખાકારીને િાધાન્ય આિવ ાં. 

2. પ્રવપ્રવધ રીતે ભણવાન ાં ચાલ  રાખવા િર ધ્યાન કેપ્રન્િત કરવ ાં. 

3. એક બીજા સાથેના સાંબાંધો અને જોિાણ જાળવી રાખવાાં. 

4. તમામ પ્રવદ્યાથીઓને વ્યરત રાખવા, ખાસ કરીને જેઓ ઐપ્રતહાપ્રસક રીતે ઓછી સેવા િામ્યા છે અને જેઓ પ્રવપ્રવધ કારણોસર 

દૂરથી અિાતા પ્રિક્ષણમાાં અસરકારક રીતે ભાગ લઈ િકતા ન હોય. 

5. આ દૂર પ્રરથત જગ્યામાાં અસરકારક બનવા માટે રટાફની ક્ષમતાન ાં પ્રનમાડણ કરવ ાં. 

 

મહેરબાની કરીને જાણો કે અમે દરેક પ્રવદ્યાથીને દૂર રહીને અને સ રપ્રક્ષત રીતે ઘરે િીખવાની તક િૂરી િાિવા માટે િપ્રતબદ્ધ છીએ. આ 

દૂરરથ ભણતર વાતાવરણમાાં િક્ય તેટલી અસરકારક રીતે તમારા બાળકોની સેવા કરવા માટે, અમ ેઅમારા સાંભાળ રાખનારા 

કમડચારીઓને િણ ટેકો આિીએ છીએ. હાંમેિની માફક, અમ ેતમને અદ્યતન માપ્રહતી આિવાન ાં ચાલ  રાખીિ ાં. આ પ્રવિેની માપ્રહતી 

તમને નીચે મળિે: 

   

• પ્રવદ્યાથીઓ માટે ઑનલાઇન સલામતી                  

• ઉિકરણોન ાં પ્રવતરણ                
• ફીલિ ડિપ્સ, ગે્રજ્ય એિન અને અન્ય િસાંગો             



 

 

 
 

• રટાફ સાથે સાંિકડ: િશ્નો અથવા ચચાંતાઓ  

• ઑનલાઇન લર્નુંગ પ્લેટફોમડ 

• પ્રવદ્યાથી મૂલયાાંકન 

• માનપ્રસક આરોગ્ય સાંસાધનો 

 

પ્રવદ્યાથીઓ માટ ેઑનલાઇન સલામતી 

આ સમય દરપ્રમયાન જ્યારે ઘણા પ્રવદ્યાથીઓ ઑનલાઇન સમય ઘણો વધારે િસાર કરે છે, ત્યારે ઑનલાઇન સલામતી િદ્ધપ્રતઓને 

મજબૂત કરવી એ અત્યાંત અગત્યન ાં છે. ઇન્ટરનેટ આિણા સમ દાયોને િીખવાની અને એક બીજાથી જોિાવાની ઘણી તકો િૂરી િાિે કરે 

છે, િરાંત  તે ય વાઓને સાયબર સતામણી, સોપ્રિયલ મીડિયાનો અયોગ્ય ઉિયોગ, ગોિનીયતાની સમરયાઓ વગેરે માટે જોખમમાાં િણ 

મ કી િકે છે. તમારા િડરવાર સાથે ઑનલાઇન સલામતી પ્રવિેની ચચાડઓને ટેકો આિવા માટેની માપ્રહતી તમને નીચ ેમળી રહેિ.ે જો 

આિણે - માતાપ્રિતા/વાલીઓ, પ્રવદ્યાથીઓ અને પ્રિક્ષકો - સાથે મળીને કામ કરીએ, તો આિણ ેઆિણા પ્રવદ્યાથીઓને ઑનલાઇન 

જોખમોથી સ રપ્રક્ષત રાખવામાાં મદદ કરી િકીએ છીએ. 

 

આ રહી માતાપ્રિતા/વાલીઓ અને પ્રવદ્યાથીઓ માટે સલામતીની કેટલીક ચાવીરૂિ સલાહો:  

• પ્રવદ્યાથીઓએ અાંગત માપ્રહતી, જેવી કે તેમનો ફોન નાંબર, સરનામ ાં, સોશ્યલ ઇન્શ્યોરન્સ નાંબર, જન્મ તારીખ, અાંગત તસવીરો 

અથવા નાણાાંકીય પ્રવગતો, િ ખ્ત વયની વ્યપ્રક્તની િરવાનગી પ્રવના ઇન્ટરનેટ િર િૅર કરવી જોઈએ નહીં; 

• જો પ્રવદ્યાથીઓ કોઈ સાંદેિ, કોમેન્ટ, ફોટો અથવા બીજ ાં  કાંઈિણ ઑનલાઇન જ એ છે જે તેમને િોતાની વ્યપ્રક્તગત સલામતી 

માટે ચચાંતા ઉભી કરે છે અથવા અરવરથ કરે છે, તો તઓેએ તેને તરત જ િ ખ્ત વયની વ્યપ્રક્તના ધ્યાન િર લાવવ ાં જોઈએ; 

અને 

• માતાપ્રિતા/વાલીઓએ જાગૃત રહેવ ાં જોઈએ અને દેખરેખ રાખવી જોઇએ કે તમારાં બાળક જે વેબસાઇટ્સસ, પ્રવિીયો ગેમ્સ 

અને એપ્રપ્લકેિન્સનો ઉિયોગ કરે છે તે યોગ્ય છે અન ેતેનો ઉિયોગ સલામત રીતે કરે છે.  

 

વધ  માપ્રહતી માટે કૃિા કરીને TDSB Online Safety web page ની મ લાકાત લો.  

 

ઑનલાઇન લર્નુંગ પ્લટેફોમડ અન ેવબે કોન્ફરચન્સાંગ 

TDSB પ્રવદ્યાથીઓ સાથે દૂરથી જોિાવા માટે પ્રિક્ષકોને ઑનલાઇન પ્રિક્ષણ પ્લેટફોમડ અને પ્રવિીયો કોન્ફરચન્સાંગના પ્રવકલિો િૂરા િાિે 

છે.  એ પ્રિક્ષકનો અાંગત પ્રનણડય હોય છે કે કયા પ્લેટફોમડ (ઓ)નો ઉિયોગ કરવો અને પ્રવદ્યાથીઓ તથા િડરવારોને કેવી રીતે સમાવવાાં. તે 

િોતાના જ્ઞાન અને અન કૂળતા તેમજ પ્રવદ્યાથી અને કૌટ ાંપ્રબક સાંજોગોને ધ્યાનમાાં રાખીને કરતા હોય છે. પ્રવદ્યાથીઓ અને િડરવારો માટે 

એ યાદ રાખવ ાં અગત્યન ાં છે કે દરેક વગડ માટે દૂરથી અિાત ાં પ્રિક્ષણ અલગ અલગ હિે અન ેતે પ્રિક્ષકના વ્યાવસાપ્રયક પ્રનણડય િર 

આધાડરત હિે. 

 

પ્રવિીયો કોન્ફરચન્સાંગનો ઉિયોગ કરવા માટે પ્રિક્ષકોન ાં રવાગત છે, િરાંત  તેમ કરવ ાં આવશ્યક નથી. અમારાં સામાન્ય ધ્યેય તમામ 

પ્રવદ્યાથીઓને સામેલ કરવાન ાં છે. આ ઘણી રીતે તથા પ્રવપ્રવધ વ્યૂહરચનાઓ અને ઑનલાઇન સાધનોનો ઉિયોગ કરીને િડરિૂણડ થિે. 

આિણી અિેક્ષા છે કે ડકન્િરગાટડનમાાં પ્રિક્ષકો અને િારાંપ્રભક બાળિણના પ્રનમાયેલા પ્રિક્ષકો િાસે તેમના બધા પ્રવદ્યાથીઓ સાથે પ્રનયપ્રમત 

જોિાવાની એક િદ્ધપ્રત હિે કે જેનાથી એ સ પ્રનપ્રશ્ચત થાય કે પ્રવદ્યાથીઓ પ્રિક્ષણ કાયડ અને સાંસાધનોને સ લભ કરી િક,ે પ્રવદ્યાથીઓની 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Digital-Learning-Tools/Online-Safety


 

 

 
 

સ ખાકારીને તે ચકાસી િકે અન ેપ્રવદ્યાથીઓને િપ્રતડિયા આિી િકે. 

 

અમે સમજીએ છીએ કે જે િડરવારોના પ્રવદ્યાથીઓ પ્રિક્ષણની પ્રવપ્રિષ્ટ જરૂડરયાતવાળા હોય અથવા અાંગે્રજી ભાર્ા િીખનારા હોય તેમની 

પ્રવપ્રિષ્ટ પ્રિક્ષણ આવશ્યકતાઓન ેટેકો આિવા માટે ખાસ ધ્યાન આિવાની જરૂર િિી િકે છે. ટીિીએસબીમાાં પ્રવપ્રભન્નતાવાળા અમારા 

બધા િીખનારાઓને સમથડન આિવ ાં એ એક અગ્રતા છે. પ્રિક્ષકો તથા ઇ.એસ.એલ./ઇ.એલ.એલ. રટાફ િોગ્રામને વ્યપ્રક્તગત કરવા 

પ્રવદ્યાથીઓની પ્રવપ્રિષ્ટ િપ્રક્તઓ અને જરૂડરયાતોને આધારે વ્યપ્રક્તગત કાયડિમ ઘિવા માટે િાળાના અન્ય કમડચારીઓ સાથે સહયોગ 

કરવાન ાં ચાલ  રાખે છે, જે ખાસ પ્રિક્ષણની આવશ્યકતાઓ ધરાવતા પ્રવદ્યાથીઓ માટે આઇ.ઇ.િી.માાં દિાડવેલ છે જેઓ ઓન્ટારીઓ 

અભ્યાસિમ અથવા વૈકપ્રલિક અભ્યાસિમ અથવા અાંગે્રજી ભાર્ા િીખનારા છે. પ્રિક્ષણને ટેકો આિવા માટે િડરવારોને સાંસાધનો અને 

િૂરક સાધનોને સ લભ કરવા માટે પ્રવિેર્ પ્રિક્ષણ સાંસાધનો Special Education Resources   અથવા ઇએસએલ સાંસાધનો 

ESL Resources િેજની મ લાકાત લેવા િોત્સાપ્રહત કરવામાાં આવે છે. 

 

પ્રવદ્યાથીઓન ેઉિકરણ પ્રવતરણ 

દૂરરથ પ્રિક્ષણને સ લભ કરવા માટે ઉિકરણની જરૂર હોય તેવા પ્રવદ્યાથીઓને ટેકો આિવા માટે, અમે પ્રવદ્યાથીઓને ઉિકરણો લોન િર 

આિવાની વ્યવરથા કરી છે. તમે કલિના કરી િકો છો એમ, અમને મોટી સાંખ્યામાાં પ્રવનાંતીઓ મળી છે - આિર ે29,000 િડરવારોને 

ઉિકરણોની જરૂર િિે છે - િરાંત  રટાફ આ ઉિકરણોને િક્ય તેટલી વહેલી તકે તૈયાર કરવા અને વહેંચવા માટે રાત-ડદવસ કાયડરત છે. 

િડરવારો ઘરે સ રપ્રક્ષત રહી િકે ત ેસ પ્રનપ્રશ્ચત કરવા અમારાાં ઉિકરણો સીધા અમારા પ્રવદ્યાથીઓના ઘરે િહોંચાિવાનો અમે પ્રનણડય લીધો 

છે. આ પ્રવકલિ વધ  સમય લેિે, િરાંત  આિણા સમ દાયોની સલામતી એ અમારી અગ્રતા છે. જો તમારાં બાળક કોઈ ઉિકરણ િાપ્ત કરે 

છે, તો તકનીકી સમરયાઓવાળા િડરવારોને અમે ટેકો િૂરો િાિીિ ાં. ઉિકરણની ડિપ્રલવરી સાથે િણ અમે આ માપ્રહતી સામેલ કરીએ 

છીએ. ઉિકરણની સમરયાઓની જાણ કરવા માટે પ્રવદ્યાથીઓ તેમના પ્રિક્ષકોનો િણ સાંિકડ કરી િક ેછે. 

 

અમે એ િણ સ પ્રનપ્રશ્ચત કરવા માાંગીએ છીએ કે પ્રવપ્રિષ્ટ પ્રિક્ષણની જરૂડરયાતવાળા પ્રવદ્યાથીઓ િાસે દૂરરથ પ્રિક્ષણને ટેકો આિવા માટે 

પ્રવિેર્ પ્રિક્ષણ રકમ (એસઇએ) Special Education Amount (SEA) સાધનની સ લભતા હોય. પ્રવદ્યાથીઓને િોમબ ક અથવા 

ચોક્કસ અને પ્રવપ્રિષ્ટ ઉિકરણો િહોંચાિવામાાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે િડરવારો અને િાળાઓ પ્રવિેર્ પ્રિક્ષણ Special 

Education SEA ટીમ, OT/PT ટીમ અને IT ટીમ સાથે સહયોગ કરિ.ે 

 

પ્રવદ્યાથી મલૂયાાંકન 

હ ાં જાણાં છ ાં કે આ માપ્રહતી તમારી સાથે અગાઉ િૅર કરવામાાં આવી છે, િરાંત  એ અગત્યન ાં છે કે તમે અને તમારાં બાળક દૂરરથ પ્રિક્ષણની 

મૂલયાાંકન િડિયાને સમજો: 

 

િારાંપ્રભક (એપ્રલમને્િી) પ્રવદ્યાથીઓ માટે, પ્રવદ્યાથી-પ્રિક્ષણના િ રાવા એકઠા કરવા માટ ેપ્રિક્ષકો પ્રવપ્રવધ અપ્રભગમોનો ઉિયોગ કરિે અને 

પ્રવદ્યાથીઓને તેમની િગપ્રત િર અથડિૂણડ િપ્રતસાદ આિિે. કોઈ પ્રવર્યના ક્ષેત્રમાાં અાંપ્રતમ ગે્રિ આિતી વખતે િૂણાડહ પ્રતના સમયગાળા 

દરપ્રમયાન, ભણતરમાાં નોંધિાત્ર સ ધારણાના િ રાવા, પ્રિક્ષક દ્વારા ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવી િક ેછે. અન્યથા, ગે્રિ 1 થી 8 ના 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Special-Education-Resources-for-Families
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Resources/ESL-Resources


 

 

 
 

પ્રવદ્યાથીઓને 13 માચડ, 2020 ના રોજ િાળાઓ બાંધ થઈ ત્યાાં સ ધીમાાં તેમના ભણતરના આધારે મેળવેલ ગે્રિ આિવામાાં આવિે. 

ડકન્િરગાટડનથી ગે્રિ 8 સ ધીના તમામ પ્રવદ્યાથીઓ જૂનન ાં ડરિોટડ કાિડ મેળવિે. 

 

ઓન્ટારીઓ ય પ્રનવર્સડટીઝ એપ્રપ્લકેિન સેન્ટર (ઓય એસી) Ontario Universities’ Application Centre (OUAC) અને 

ઓન્ટારીઓ કોલેજ એપ્રપ્લકેિન સર્વડસ (ઓસીએએસ) Ontario College Application Service (OCAS) ને ગે્રિ ડરિોટડ 

તૈયાર કરવા માટેની અાંપ્રતમ તારીખને િહોંચી વળવા માટે 27 મી એપ્રિલ સ ધીમાાં ફક્ત ગ્રિે 12 ના પ્રવદ્યાથીઓ માટે મીિ-ટમડ માક્સડ 

દાખલ કરવામાાં આવિે. માક્સડ 13 માચડ, 2020 સ ધીના કામને (સેમેરટર રકૂલના સમેેરટરની િરૂઆતથી અથવા નોન-સેમેરટર 

રકૂલના છેલલા િાદેપ્રિક ડરિોટડ કાિડમાાંથી) િપ્રતચબાંપ્રબત કરિ.ે તેમ છતાાં, પ્રિક્ષકો તે એસાઇન્મેન્ટ્સસ રવીકારી િકે છે જે 13 માચડ િહેલાાં 

બાકી હતાાં અને તેઓ પ્રવદ્યાથીઓને તેમન ાં પ્રિક્ષણ દિાડવવાની તકો િૂરી િાિવા માટે 6 એપ્રિલ િછી વધારાનાાં એસાઇન્મેન્ટ્સસ સોંિી 

િકે છે. આ એસાઇન્મેન્ટ્સસ જો 13 માચડના તેમના માકડને સ ધારે તો જ મીિ-ટમડના માકડ માટે ધ્યાનમાાં લવેામાાં આવિે. 

 

સકેન્િરી રકલૂના પ્રવદ્યાથીઓ માટ,ે પ્રિક્ષકો દૂરરથ પ્રિક્ષણ દરપ્રમયાન ટારક, િોજેક્ટ્સસ અને અાંપ્રતમ િવૃપ્રિઓ સોંિિે અને િપ્રતસાદ 

આિિે; તેમ છતાાં, આ કાયડ ફક્ત ત્યારે જ અાંપ્રતમ ગ ણ માટે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવિ ેજ્યાર ેતે પ્રવદ્યાથીના માકડમાાં સ ધારો કર.ે જો નહીં, 

તો જૂનમાાં િરત ત કરવામાાં આવેલા અાંપ્રતમ ગ ણ, 13 માચડ, 2020 સ ધીમાાં િૂણડ થયેલા કાયડને િપ્રતચબાંપ્રબત કરિ.ે 

 

અમે સમજીએ છીએ કે િડરવારો દરૂરથ પ્રિક્ષણ દરપ્રમયાન ઉભી થતી પ્રિક્ષણની અિચણો પ્રવિે ચચાંતાત ર હોઈ િકે છે. જ્યારે િાળા બાંધ 

થવાનો સમયગાળો સમાપ્ત થિે અને િછી િાનખરમાાં જિ,ે ત્યારે અમે દરેક પ્રવદ્યાથીની િીખવાની આવશ્યકતાઓને સમજવા તથા 

જરૂર િિે ત્યાાં ખૂબ હેત િૂવડક યોગ્ય હરતક્ષેિ કરીિ ાં. 

 

તમામ પ્રવદ્યાથીઓ ઑનલાઇન અથવા પ્રિન્ટ સ્રોતો દ્વારા િીખવાન ાં સ લભ કરવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. કેટલાક પ્રવદ્યાથીઓને 

આવતા થોિા મપ્રહનાઓ સ ધી અમે કઈ રીતે માકડ આિવામાાં આગળ વધીએ છીએ તેને લીધે િીખવાન ાં ચાલ  રાખવા િેરણા ન મળી 

િકે, િરાંત  અમે પ્રવદ્યાથીઓને, જ્યાાં િણ િક્ય હોય ત્યાાં, તેમના પ્રિક્ષણમાાં સામેલ રહેવાન ાં જણાવીએ છીએ. આ જ્યાર ેઅમે પ્રનયપ્રમત 

વગડખાંિની વ્યવરથામાાં અને િાળાના વાતાવરણમાાં િરત ફરવા સક્ષમ થઈિ ાં ત્યારે પ્રવદ્યાથીઓને મદદ કરિે. જો કોઈ પ્રવદ્યાથી ઘરે 

િીખવાન ાં ચાલ  રાખવા ભાગ લેવામાાં અસમથડ લાગે, તો િણ અમે કહીએ છીએ કે તઓે હજી િણ તેમની િાળા સાથે અને તેમના 

પ્રિક્ષક સાથ ેજોિાયેલા રહે. 

 

ડફલિ િીપ્સ, રનાતક સમારોહ અન ેઅન્ય િસાંગો 

અમારી િાસે આગામી ફીલિ ડિપ્સ, ગે્રજ્ય એિન સમારોહ, િોમ્સ અને અન્ય ઘણી િવૃપ્રિઓ પ્રવિે ઘણા િશ્નો છે. હવે િછીનાાં 

અઠવાડિયાાં પ્રવિેની અપ્રનપ્રશ્ચતતાને જોતાાં, અમે િાળા-વર્ડની બાકીની બધી ડફલિ ડિપ્સ અને રાત રોકાવાની યાત્રાઓને રદ કરવાનો 

https://www.ouac.on.ca/guidance/counsellor-resources/schedule-of-dates-2020/
https://www.ocas.ca/


 

 

 
 

મ શ્કેલ પ્રનણડય લીધો છે. અન્ય તમામ િવૃપ્રિઓ, જેમ કે ગે્રજ્ય એિન સમારોહ અને િોમના સાંદભડમાાં, અમ ેખૂબ જ ટૂાંક સમયમાાં આ 

પ્રવગતોની િ પ્રષ્ટ કરવા માટે કામે લાગેલા છીએ. 

 

માનપ્રસક આરોગ્ય અન ેસાંસાધનો 

અમે સમજીએ છીએ કે ઘણા િડરવારો માટે આ એક િિકારજનક સમય છે અને તે અલગતા માનપ્રસક રવાર્ય અન ેસ ખાકારીને અસર 

કરી િક ેછે. જો જરૂર હોય તો, કૃિા કરીને અમારા માનપ્રસક આરોગ્ય અને સ ખાકારી Mental Health and Well-being વેબ 

િેજ િર ઉિલબ્ધ રવ-સહાય અને સેવા િૂરી િાિનારાઓ િરની મૂલયવાન માપ્રહતી મેળવો. િારીડરક અને માનપ્રસક રીતે આિણા 

સમ દાયોને સલામત રાખવામાાં મદદ કરવા માટે આિણે સાથે મળીને કાયડ કરવ ાં મહત્વિૂણડ છે. 

 

અમ ેઅમારા િડરવારોન ેટકેો આિીિ ાં 

હ ાં તમારી પ્રહરસેદારી અને ધીરજની કેટલી બધી િિાંસા કરાં છ ાં તે ફરીથી ભારિૂવડક કહેવા માાંગ ાં છ ાં. તમારા બાળકના પ્રિક્ષણ િત્યેના 

સતત સમથડન અન ેિપ્રતબદ્ધતા માટે અને ટોરન્ટો ડિપ્રરિક્ટ રકૂલ બોિડના તમામ પ્રવદ્યાથીઓના પ્રિક્ષણ બદલ આભાર. આિણે જાણીએ 

છીએ કે રરતામાાં મ શ્કેલીઓ અને સમાયોજનો થિ,ે િરાંત  આિણે આ િિકારોને એક સાથે મળીને િાર કરીિ ાં. અત્યારે જે સૌથી 

અગત્યન ાં છે તે એ છે કે તમે અને તમારા િડરવારજનો આ મ શ્કલે સમયમાાં સલામત રહો. 

 

જો તમારા કોઈ િશ્નો હોય, તો કૃિા કરીને તમારા બાળકના પ્રિક્ષકને સીધા જ ઇમેઇલ કરો. જો વધ  મદદની જરૂડરયાત હોય, તો કૃિા 

કરીને િાળાના આચાયડનો સાંિકડ કરો. જો તમારી િાસે િાળા-આધાડરત િશ્ન હોય, િરાંત  ઇમેઇલની સવલત ન હોય તો, કૃિા કરીને 

તમારી િાળાને ફોન કરો, એક સાંદેિ મૂકો અન ેકોઈ તમને િક્ય એટલી વહેલી તકે િરત ફોન કરિ.ે જો તમારી િાસે પ્રસરટમ આધાડરત 

િશ્ન હોય, તો કૃિા કરીને તમારા અપ્રધક્ષકને ઇમેઇલ કરો. જો તમારી િાસે ઇમેઇલની સવલત  ન હોય, તો કૃિા કરીને તમારા 

અપ્રધક્ષકની ઓડફસ Superintendent’s Officeને ફોન કરો, સાંદેિ મૂકો અને કોઈ િક્ય એટલી વહેલી તકે તમન ેિરત ફોન કરિે. 

તમારી િાળા માટેની સાંિકડ માપ્રહતી માટે, કૃિા કરીને તમારી િાળા િોધો  Find Your School વેબિેજની મ લાકાત લો. હાંમિેની 

જેમ, નવીનતમ જાણકારીઓ માટ,ે કૃિા કરીને ટીિીએસબી વેબસાઇટ TDSB website ની મ લાકાત લો. 

 

ફરીથી એકવાર, તમારી અને તમારા િડરવારની કાળજી રાખિો. 

 

આિનો પ્રવશ્વાસ , 

 

 

https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Director-of-Education/Senior-Team/School-Superintendents
https://www.tdsb.on.ca/Find-your/School
https://www.tdsb.on.ca/
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19

