
 

 

 
 

ء 2020یل،    اپر  14  

 پرست، اور سر نیمحترم والد

 
   ںینٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ماجب ہم ٹور

 
   ، توںیداخل ہوتے ہ  ںیکے ہفتے م  کھنےیس  سےور  د

 
ادا    ہی  آپ کا شکررکیلئے  شراکت اور صب  یآپ ک  ںیم

ور سے  سے  کی تعلیم  آمنے سامنے  یکہ ہم طلباء اور اساتذہ ک  وں یکرنا چاہتا ہوں ک
 
  ۔ںیمددکرتے ہ  ںیم  یمنتقل  ںیم  میتعلد

 

نا ہوگا کہ پر  ہیبہت سے لوگوں نے    ںیآپ م
 
ے کہ پہلےسیگے ج  ںیآئ  ںیکو اسکول واپس نہ  یمئ  4ہےکہ طلباء    ایڈگ فورڈ نے آج اعالن ک  ریمئی  س

 التیتفص  دی  مز  ںیآئندہ دنوں م  میتعل  ر  ی  ہے اور وز  ایسال منسوخ ہوگ  یمیہےکہ تعل  ںینہ  ہیانہوں نے زور دے کرکہا کہ اس کا مطلب  بتایاگیا تھا۔  

  گے۔    یں  ایسا کراورشیئرکرنے والی تفصیالت ملیں گی، ہم  معلومات    دی  مز  ںیہم  یہ  سےیج  گے۔  ںی  فراہم کر

 

جتنا ممکن ہو سکے  کا سامنا ہے اور ہمارا عملہ    مشکالت  اس وقت متعدد  ںیاور انہ  ںیسارے سواالت ہکے بہت  خاندانوں  کہ    ںیہم جانتے ہ

بوط ہوتے ہ  خاندانوں سے    قوںی  مختلف طر  اساتذہ،  ںیم  جےیاس کے نتمددگار بننا چاہتا ہے۔   فارم   ٹیپل    ئری  سافٹ وکہ  سےی، جںیسے مر

   ایون  ، فلیم  یا  ای،  سیبرائٹ اسپ  ایگوگل کالس روم  سےیج
 
 ۔عےی  کے ذر  لیراست م  کہ براہ    یحت

 

جانب سے قابل قدر آراء    یاور عملہ ک  خاندانوں طلباء،   ںیہم  ا،یل کر کام کم  یقہ کارکیلئے اکٹھے    طراس    ںیکہ ہم نے پچھلے دو ہفتوں م  سایج

ہمارے جواب میں مددکیلئے، جیسےجیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یز اورخدشات بڑے پیمانے پر مختلف ہیں۔    دی گئی تجاو  ۔ںیہ  یموصول ہوئ

  اپنےکام کی رہنمائی کیلئے ہمارے پانچ اصول ہیں:

 

 ںید  حیصحت اور فالح و بہبودکو ترج  ہر ایک کی 1.

 ںیکے تسلسل پر توجہ د  کھنےیسے س  قوںی  مختلف طر 2.

 ںیبط قائم رکھ  دوسرے سے تعلقات اور ر  کیا 3.

یخی اعتبار سے مستحق ہیں اور وہ جو ممکن ہےکہ متعدد   ان لوگوں کو جو تارخاص طور پر  ،  ںیتمام طلباء کو مشغول رکھ 4.

ور سے سیکھنے میں مؤثر طور پر حصہ لینےکے قابل نہ ہوں 
 
 وجوہات کی بناء پر د

 یں جو    عملےکی گنجائش کی تشکیل کر 5.
 
 ورکی جگہ پر مؤثر ہو۔اس د

 

 کیلئے  رکھنے کا موقع فراہم کرنے  یجار  کھنایسے س  قےی  کہ ہم ہر طالبعلم کو گھر سے دور اور محفوظ طر  ںیاس بات کو جان  یبان  براہ  مہر
 
 ۔ںیرعزم ہپ

یقوں   آپ کے بچوں کی نہایت مؤثرطروہ دور سے سیکھنے والے اس ماحول میں  تاکہ    ںیکرتے ہ  بھی معاونت  یوالے عملےک  خیال رکھنےہم اپنے  

 ین معلومات دیتے رہیں گے۔ نیچے آپ کو مندرجہ ذیل معلومات ملیں گے۔  طرح، ہم آپ کو ساتھ ساتھ تازہ تر کییں۔ ہمیشہ    سے خدمت کر

 

 سیکھنےکے آن الئن پلیٹ فارم •  حفاظتآن الئن    کیلئےطلباء   •

 ا تخمینہکلباء  ط  • میتقس  یآالت ک •

 صحت کے وسائل   ذہنی •  ونٹسیا  گریاور د  شنوایجی  پس، گر  ٹر  لڈیف •

  خدشات  ای: سواالت  بابت    کرنا  عملے سے رابطہ •

 آن الئن حفاظت   لئے ی طلباء ک 

 حد تک اہم ہے۔  نیقیکو مضبوط بنانا ناقابل    قوںی  طر  یتو آن الئن حفاظت  ں،یوقت گزارتے ہ  یاس وقت کے دوران جب بہت سے طلباء آن الئن اضاف

اس سے نوجوانوں کو سائبر دھونس،   کنیاور اس سے منسلک ہونےکے بہت سارے مواقع فراہم کرتا ہے، ل  کھنےیکو سکمیونٹیوں    یہمار  ٹیانٹرن

کے ساتھ آپ کے خاندان  آپ کو    ںیم  لیذ  پڑ سکتا ہے۔ ںیبہت کچھ خطرے م  یاور بھ  پوشیدگی کے مسائلکا نامناسب استعمال،    ایڈیسوشل م



 

 

 
 

پرست،   سر  /نیوالد   –  ںیل کر کام کرتے ہاگر ہم م    ۔یگ ںیمعلومات ملتائید میں مددکیلئے    یک  تاالیتبادلہ خ  ںیے مآن الئن حفاظت کے بار

  ۔ںیمدد کرسکتے ہ  ںیکو آن الئن خطرات سے محفوظ رکھنے م  اءہم اپنے طلب  –  اساتذہ  طلباء اور  

 
 ہدایات ہیں:  یآن الئن حفاظت  یدیکلکیلئے یہاں کچھ  پرستوں اور طلباء    سر  /نیوالد 

معلومات،   یمال  ای    ری  تصاو  ی، ذاتدائش یپ  خی  انشورنس نمبر، تار  سوشلان کا فون نمبر، پتہ،  ےکہ  سیمعلومات، ج  یذات  یبھ  یطلباء کو کبھ •

  یں کرنا چاہئیں؛نہ  ئریش  ریاجازت کے بغ  یکرگھرکے بالغ افرادپ  ٹیانٹرن

وہ بے   ای  یش میں ڈال دے  جو انہیں ان کی ذاتی حفاظت کیلئے تشو دیکھیںآن الئن    زیاور چ  یکوئ ای  یر    تصو، تبصرہ،  میسیج  ایسا  ر طلباءاگ •

 گھرکےکسی بالغ فردکی توجہ دالئیں؛ اور اس پر  طور پر  فوری  یں، تو  چینی محسوس کر

استعمال کر رہا آپ کا بچہ    نہیںج  ئےیکرنا چاہ  ینگران  یک  پسیااور    مزیوگیڈی  سائٹوں، و  بی  اور ان و  ئےیپرستوں کو باخبر رہنا چاہ  سر  /نیوالد  •

  یقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔    یقینی بنایا جاسکےکہ وہ مناسب ہیں اور انہیں محفوظ طر  واس بات کہے تاکہ  

 
 پر جائیں۔    پیج  بی  و  یفٹیآن الئن س  (TDSB) بی  سیا  یڈ  یٹ  بانی   مہر، براہ  کیلئے  معلومات  دی  مز

 

  کانفرنسنگ   ب ی   فارمز اور و   ٹ ی آن الئن لرننگ پل 

   وکانفرنسنگیڈی  فارم اور و  ٹیپل  کھنےکےیاساتذہ کو آن الئن س  یب  سیا  یڈ  یٹ
 
  ہی  جائے۔  ایور سے رابطہ ککے آپشنز فراہم کرتا ہے تاکہ طلباء سے د

 ں،ی  اور طلباء اور خاندانوں کو کس طرح بہتر طور پر مشغول کر  ںی  فارم )فارمز( استعمال کر  ٹیہےکہ وہ کون سا پل  صلہیفاساتذہ کا انفرادی طور پر

  نظر رکھنے پر ہے۔  
 
طلباء اور خاندانوں کیلئے یہ جس کی بنیاد ان کے اپنے علم اور سہولت کی سطح پر اورطالبعلم اور اس کے خاندانی حاالت کو مد

 
 
  ور سے دی جانی والی تعلیم مختلف ہوگی اور یہ استادکے پیشہ ورانہ قیاس پر مبنی ہے۔یاد رکھنا ضروری ہےکہ ہرکالس کیلئے د

 
ہے۔ ہمارا مشترکہ مقصد   ںیضرورت نہ  یکرنےک  سایا  ںیانہ  کنیل  ںیکہتے ہ  دیخوش آمد ںیاستعمال کرنے م  وکانفرنسنگیڈی  اساتذہ کرام کو و

 ہےکیا جائےگا۔ یکے استعمال س  زاور آن الئن ٹول  وں یسے اور مختلف حکمت عمل  قوں ی  بہت سے مختلف طر  ہی  تمام طلباءکو شامل کرنا ہے۔

ہوگا   قہی  طر کیکا ا  تیکے پاس اپنے تمام طلباء کے ساتھ باقاعدہ مشغول  نیبچپن کے معلم  یاساتذہ اور ابتدائ  ںیتوقع ہےکہ کنڈرگارٹن م  یہمار

  کو رائے  لباءطاور    ںیفالح و بہبود کا جائزہ ل  ی، طلباء کیں  رحاصل ک  یکےکاموں اور وسائل تک رسائکھنےیس  ءجاسکےکہ طلبا  ایبنا   ینیقی  ہیتاکہ  

 یں۔  فراہم کر

 
  منفرد  یک  میتعل  وان ک  ںیہ  طلباءوالے    کھنےیبان س  ز  یزی  انگر  ایوالے    اتی  ضرور  یک  میتعل  اسپیشل  ےکہ جن خاندانوں ک  ںیکرتے ہ  میہم تسل

 کیمدد کرنا ا  یوالوں ک  کھنےیمتنوع س  یہمارے سبھ  ںیم  یب  سیا  یڈ  یٹ  ہے۔  یسکتہو  ضرورت    یخاص توجہ کیدکیلئےتائ  یک  اتی  ضرور

کے   اتی  ضرور  یک  میتعل  اسپیشلعملےکے ساتھ مخصوص طاقتوں اور    گریعملہ اسکول کے د  لیا  لیا  یا  /لیا  سیا   یہے اور اساتذہ اور ا  حیترج

رکھے ہوئے   یتعاون جار  ےکیلئےنید  تینوع  یکو ذات  پروگراموں کے    اءطلبان  پر    ادیبن  یک  اتی  کردہ ضرور  ان یب  ںیم  یپ  یا  یآئ  کیلئےحامل طلباء  

سیکھنے والے ہیں۔ خاندانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہےکہ وہ سیکھنے میں  بان    ز  یزی  انگر  ایمتبادل نصاب    اینصاب    وی  اونٹار  جو  ںیہ

  یں۔  حظہ کرکے پیج مال  ای ایس ایل وسائلیا    اسپیشل تعلیم کے وسائلمددکیلئے وسائل اور تکمیلی ٹولز تک رسائی کیلئے  

 
 م ی تقس   ت کی آال   ں ی م   ء طلبا 

 
 
جیسےکہ    ۔ںیانتظامات کئے ہ  نےکےیہم نےطلباءکو قرض پر آلے د  لئے،یمددک  یضرورت والےطلباءک  یک  وائسیڈ  لئےیک  یتک رسائ  میتعل  یورکد

    تقر   —آپ تصورکر سکتے ہیں، ہمیں بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہوئی ہیں  
ً
لیکن    —خاندانوں کو آالت کی ضرورت ہے    29,000یبا

راست    اپنےطالب علموں کےگھروں تک براہ  آالت کو  ہم نے  عملہ ان آالت کو جلد سے جلد تیار اور تقسیم کرنےکیلئے دن رات کام کر رہا ہے۔  

  یہمار  کنیوقت لگےگا، ل  دی مز  ںیمآپشن  اس  رہیں۔  پر محفوظ    وں گھر  خاندان جاسکےکہ    ایبنا  ینیقی  اس بات کوہے تاکہ    ایک  صلہیانےکا فپہنچ

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


 

 

 
 

یں گے۔   اگر آپ کے بچےکوکوئی آلہ ملتا ہے، تو ہم ٹیکنیکل مسائل کیلئے خاندانوں کی مددکر  ہے۔  حیترج  نیاول  یحفاظت ہمار یک  کمیونٹیوں 

آلےکے مسائل کی اطالع دینےکیلئےطلباء اپنے اساتذہ سے بھی رابطہ کر سکتے    ۔ںیکے ساتھ شامل کرتے ہ  یفراہم  یمعلومات کو آلےکہم اس  

 ہیں۔

 
 ءطلبا  والے  اتی  ضرور  یک  میتعل  اسپیشلکہ    ںیبنانا چاہتے ہ  ینیقی  یبھ  ہیہم  

 
ایس ای  رقم )  یک  میتعل  یخصوص  سپورٹ کیلئے  یک  میتعل  یورککو د

 ںی  کے ساتھ تعاون کر  میٹ  یٹ  یاور آئ  میٹ  یٹ  یپ  /یٹ  ، اومیاے ٹ  یا  سیا  شنیجوکیا  شلیاور اسکول اسپ   فیملیز  حاصل ہو۔  یتک رسائ  آلے( کے  اے

 ۔ںیکو پہنچائے جائاءآالت طلب  یمخصوص اور خصوص  ایتوکروم بکس    ایجاسکےکہ    ایبنا  ینیقی  ہیگے تاکہ  

 
 ا تخمینہ طلباء ک 

   یضرور  ہی  کنی، لیںہ  یجا چک  یکئریش  یمعلومات آپ کے ساتھ پہلے بھ  ہیجانتا ہوں کہ    ںیم
 
کے  کھنےیس  سےور  ہےکہ آپ اور آپ کے بچے د

 :ںیکے عمل کو سمجھخمینےت

 
پر   شرفتیپ  یگے اور طلباء کو ان ک  ںی  نظر استعمال کر  لئےنقطہیثبوت اکٹھےکرنےک  کھنےکے یاساتذہ طلباء کے س  لئے،یک  طلباء  ی نٹر ی م ی ل ی ا 

یض کر رہے ہوں تو وہ بندش کی مدت کے دوران، سیکھنے میں نمایاں   یڈ تفو  جب استادکسی مضمون میں حتمی گر  گے۔  ںیرائے د  زیخ  یمعن

  نظر رکھ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر، گر
 
ل بند ہونے تک ان کی تعلیم اسکو  کو  2020مارچ،  13تک کےطلباء کو    8یڈ    سےگر  1یڈ    بہتری کے ثبوت کو مد

پورٹ کارڈ ملےگا۔  کیتک کے تمام طلباء کو جون کا ا  8  ڈی  کنڈرگارٹن سےگریض کئے جائیں گے۔  یڈ تفو  کی بنیاد پر حاصل کردہ گر  ر

 
 یآخر  ینےکیاطالع د  یک  ڈی  کوگر  (سیاے ا  ی)او سسروس    شنیک  یپلیکالج ا  وی  اور اونٹار  ( یاے س  وی)او    نٹریس  شنیک  یپلیکے ا  وں یورسٹیونی  وی  اونٹار

تک   2020مارچ،    13یہ نمبرز  گے۔    ںیمدت کے نمبر درج کئےجائ  یانیدرم  لئےیک  کے طلباء  12  ڈ ی   گر تک صرف    لی  اپر  27لئےیکو پورا کرنےک  خی  تار

بائی ر  کئے جانے والےکام کی عکاسی کر پورٹ   یں گے )سیمیسٹر اسکولوں کیلئے سیمیسٹرکے آغاز سے، یا غیر سیمیسٹرڈ اسکول کے آخری صو

یل کے بعد ایک اضافی اسائنمینٹ    اپر  6مارچ سے پہلے واجب الوصول تھیں اور    13  ں جواسائنمینٹس قبول کر سکتے ہیتاہم، اساتذہ وہ    کارڈ سے(۔

مارچ کے نمبروں کو بہتر بناتی ہیں، تو   13یہ ان کے      یض کر سکتے ہیں تاکہ طلباء کو اپنی تعلیم کے اظہارکے مواقع فراہم کئے جاسکیں۔ اگر  بھی تفو

   ۔جائےگا  ایغور ک  کیلئےنمبروں    یوسط مدتپر صرف      نٹسیان اسائنم

 
   لئے،یک  اسکول کے طلباء  ی ثانو 

 
گے؛  تاہم،    ںیگے اور رائے د  ںی  کر ضی  تفو  اں یسرگرم  یاور اختتام  کٹسیکے دوران کام، پراج  کھنےیور سے ساساتذہ د

 اس کام پرصرف اسی صورت میں حتمی نمبروں کیلئے غورکیا جائےگا اگر یہ طالبعلم کے نمبروں میں بہتری الئےگا۔ اگر نہیں، تو جون میں جمع

  یں گے۔    تک مکمل ہونے والےکام کی عکاسی کر  2020مارچ    13کرائےگئے حتمی نمبر

 
 
 
جب اسکول ان پیدا ہونے والے سیکھنے کے خالؤوں کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں۔  ور سے سیکھنےکے دورہم سمجھتے ہیں کہ خاندان د

کو سمجھنے اور جہاں ضرورت ہو وہاں   اتی  ضرور  یککھنےیس  ی، ہم ہر طالب علم کںیاور اگلے موسم خزاں م  یمدت ختم ہوجائےگ  یبندش ک  یک

 کرنے پر بہت توجہ دیں گے۔مناسب مداخلت فراہم  

 
اگلے چند مہینوں میں نمبروں کے جس   ۔ئےیحاصل کرنےکے قابل ہونا چاہ  یتک رسائ  کھنےیس  عےی  پرنٹ وسائل کے ذر  ایتمام طلباء کو آن الئن  

یقہ کار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کی روشنی میں ممکن ہےکچھ طلباء سیکھنےکو جاری رکھنے پر مائل نہ ہوں، لیکن ہم طلباء سےکہیں   طر

گےکہ وہ اپنی تعلیم میں جہاں تک ممکن ہو شامل رہیں۔ جب ہم باقاعدہ کالس روم سیٹنگ اور اسکول کے ماحول میں واپس جانےکے قابل ہوں 

سے قاصر محسوس کرتا ہے،   نےیحصہ ل  ںیکے تسلسل مکھنےیس  ںیطالب علم اپنےگھر م  یتک کہ اگرکوئ  ہاں یکی مددکرےگا۔  گےتو یہ طلباء

  اپنے استاد سے رابطے میں رہیں۔اپنے اسکول سے اور    یبھہ پھر  کہ وکہیں گےتو ہم ان سے

 

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


 

 

 
 

 
پس،گر   لڈ ی ف    نٹس ی   و ی ا   گر ی اور د   بات ی   تقر   ی ک   شن ی جوا ی   ٹر

اگلے ہفتوں    ۔ںیبہت سارے سواالت ہ  ںیکے بارے م  وںیسرگرم  گریپرومز اور متعدد د  بات،ی  تقر  یک شنیجوای  پس، گر  ٹر  لڈیوالے فہمارے پاس آنے  

کو منسوخ کرنے کا پس    ٹراور رات کے    سپ  ٹر  لڈیتمام ف  کیلئےسال    ینظر، ہم نے اسکول کے باق  شیصورتحال کے پ  ینیقی  ریغ  ںیکے بارے م

  قیبہت جلد تصد  یک  التیاور پرومز کے حوالے سے، ہم ان تفص  باتی  تقر  یک  شنیاجوی  گرکہ    سےیج وں یتمام سرگرم  گرید  ہے۔  ایک  صلہیمشکل ف

 ۔ںیکرنے کے لئےکام کر رہے ہ

 
  صحت اور وسائل   ی ذہن 

اگر   ۔ںیمتاثر ہوسکتے ہ  یصحت اور تندرست   یسے ذہن  یمشکل وقت ہے اور اس تنہائ  کیا  ہی  لئےیکہ بہت سے خاندانوں ک  ںیہم سمجھتے ہ

بانی  ضرورت ہو تو، براہ    یمتیکرنے والوں سے متعلق قفراہم  اور خدمت    لپیہ  لفیموجود س  پر  جیپ  بی  والے و  صحت اور بہبود  ذہنیہمارے    مہر

اکٹھے    کیلئےمدد  ںیکو سالمت رہنے م کمیونٹیوں   یپر اپن   طورذہنی  اور    یجسماندونوں  ہے کہ ہم    یضرور  ہی  ۔ںی  حاصل کر  یمعلومات تک رسائ

  ۔ںی  ل کر کام کرم  

 
  گے   ں ی   مددکر   ی ہم اپنے خاندانوں ک 

 
 
   اس بات پر زور دینا  ںیم

 
اور تمام    میتعل  یاپنے بچےک  ںینٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ماٹور  قدرکرتا ہوں۔  یکتن  یشراکت اور صبرک  یآپ ک  ںیچاہوں گاکہ م

ہم   کنی، لیہوں گ  سنٹیڈجسٹمیاور ا  مشکالت  ںیکہ راستے م  ںیہم جانتے ہ  ۔ہی  کا شکر  یمدد اور وابستگ  یجار یآپ ک  کیلئے میتعل  یکاءطلب

ہےکہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اس مشکل وقت کے   ہیاہم بات ہے وہ  یادہ    زاس وقت جو سب سے    گے۔  ںیپر قابو پال  مشکالتل کر ان  م  اکٹھے  

  ۔ںیدوران محفوظ رہ

 
بان  یاگر آپ کےکوئ اسکول کے پرنسپل سے رابطہ    و، توہدد درکار  م  دی  اگر مز  ۔ںی  کر  لیم  یاپنے بچےکے استاد کو براہ  راست ا  یسواالت ہوں، تو براہ  مہر

یں، ایک   بانی اپنے اسکول کو فون کر  اگر آپ کا اسکول سےمتعلقہ کوئی سوال ہے، لیکن آپ کو ای میل تک رسائی حاصل نہیں ہے، تو براہ  مہر  ۔ںی  کر

بانی اپنے    بنی سوال ہے، تو براہ  مہرمیسیج چھوڑ دیں اور وہاں سےکوئی جتنی جلدی ممکن ہو سکا آپ کو جو ابی کال کرےگا۔ اگر آپ کا سسٹم پر م

یں، ایک میسیج    کو فون کر  کے آفس  سپرنٹنڈنٹبانی اپنے    یں۔ اگر آپ کو ای میل تک رسائی حاصل نہیں ہے، تو براہ  مہر  کوای میل کر  سپرنٹنڈنٹ

 اپنا اسکول تالش   بانی  براہ  مہر، کیلئےمعلومات    یکےپنے اسکول سے رابطچھوڑ دیں اور وہاں سےکوئی جلد سے جلد آپ کو جوابی کال کرے گا۔ ا

 پر جائیں۔  سائٹ  بی  و  یک  یب  سیا  یڈ  یٹبانی     مہربراہ  کیلئے،  معلومات    نی  طرح، تازہ تر  یک  شہیہم پرجائیں۔  پیج  بی  و  ںی  کر

 
  ۔ںیرکھ  الیکا خاپنی فیملی  اپنا اور    بانی  ہ  مہربار پھر، برا  کیا

 
 مخلص،

  
 
 
 
 
 

 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19
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/Find-your/School
https://www.tdsb.on.ca/Find-your/School
https://www.tdsb.on.ca/
https://www.tdsb.on.ca/Find-your/School

