
 

 

મે 19, 2020 

પ્રિય માતાપ્રિતા / વાલીઓ, 

  

ઓન્ટારિઓ સિકાિે આજે જાહેિાત કિી છે કે ટોિન્ટો રિપ્રરિક્ટ રકૂલ બોિડની શાખાઓ સપ્રહત ઓન્ટારિઓમાાં જાહેિ 

ભાંિોળ મેળવનાિી તમામ શાળાઓ, વર્ડ 2019 -2020ના શાળા-વર્ડના બાકીના સમય માટે બાંધ િહેશે અને દૂિરથ 

પ્રશક્ષણ જૂનના અાંત સુધી ચાલ ુિહેશે. અમે જાણીએ છીએ કે બાંધ વધુ લાંબાવવાના સમાચાિ કેટલાક લોકો માટ ે

િિકાિજનક હોઈ શકે છે, િિાંતુ આ પ્રનણડય પ્રવદ્યાથીઓ, રટાફ અને શાળા સમુદાયોની સલામતીને ધ્યાનમાાં િાખીને 

કિવામાાં આવ્યો છે. 

 

સિકાિ ેપ્રવરતૃત ઉનાળુ પ્રશક્ષણ આયોજનની િણ જાહેિાત કિી છે. જુલાઈ અને ઓગરટમાાં ઉનાળુ પ્રશક્ષણ કાયડક્રમ 

યોજવામાાં આવશે અને તેમાાં ઉનાળાની શાળાઓ, અભ્યાસક્રમ સુધાિણા, અને નબળા પ્રવદ્યાથીઓ માટેના લક્ષયાાંરકત 

કાયડક્રમો, પ્રવશેર્ પ્રશક્ષણ અથવા માનપ્રસક રવાર્ય આવશ્યકતાઓવાળા પ્રવદ્યાથીઓ, અને રવદેશી પ્રવદ્યાથીઓ સપ્રહતના 

નવા અને હાલના ક્રેરિટ અને નોન-ક્રેરિટ સિોટડનો સમાવેશ કિવામાાં આવશે. પ્રશક્ષણ માંત્રાલય રકૂલ બોિડને ઉનાળાના 

પ્રશક્ષણને દૂિરથ ભણાવવા અને ભણવાની યોજના બનાવવા માટ ેકહે છે, જો કે ઉનાળા દિપ્રમયાન કટોકટીનાાં િગલાાંન ે

હળવાાં કિવામાાં આવે અથવા ઉઠાવી લેવામાાં આવે તો રૂબરૂ ભણાવવા અને ભણવાનુાં શક્ય બની શકે. આજની ઘોર્ણા 

સાથે, ટીિીએસબી હવે તેની ઉનાળુ પ્રશક્ષણ યોજનાને અાંપ્રતમ રવરૂિ આિી શકે છે અને નજીકના ભપ્રવષ્યમાાં તે જણાવશ.ે 

 

ટીિીએસબી રકૂલોમાાં આવેલાાં બાળ સાંભાળ કેન્રોને ધીમે ધીમે ખોલવાનુાં ત્યાિ ેિાિાંભ થવાની ધાિણા છે જ્યાિે િાાંત 

આિણા િાાંતન ેફિીથી ખોલવા માટે તેના ફે્રમવકડના તબક્કા 2 માાં તબદીલ કિશ ેઅને જાહેિ આિોગ્ય અપ્રધકાિીઓની શ્રેષ્ઠ 

સલાહ િિ આધારિત હશ ેઅને તેમાાં કિક સુિક્ષા શિષ્ટાચાર સામેલ હશે. ટીિીએસબી ‘પ્રવરતૃત રદવસ કાયડક્રમ ઉનાળુ 

પ્રશપ્રબિો’ પ્રવશ,ે પ્રશક્ષણ માંત્રાલય કહે છે કે, અગત્યના આિોગ્ય સૂચકાાંકોના વલણોમાાં સુધાિો ચાલુ હોવાનુાં ધાિીન,ે તેઓન ે

આ વર્ડના જુલાઈ અને ઓગરટમાાં કિક આિોગ્ય અને સલામતી માગડદર્શડકા સાથે કદાચ માંજૂિી આિવામાાં આવી શકે છે. 

 

અમે જાણીએ છીએ કે કેટલાક પ્રવદ્યાથીઓ અને િરિવાિો અમાિી શાળાઓમાાં િહેલ વ્યપ્રક્તગત સિસામાન િિત લેવા 

આતુિ છે. કૃિા કિીન ેખાતિી િાખશો કે આ સલામત િીતે કેવી િીતે થઈ શકે તે પ્રનધાડરિત કિવાની યોજનાઓ ચાલ ુછે. 

અમે ટોિોન્ટો િપ્રલલક હેલ્થ સાથે આગળનાાં િગલાાં િિ કામ કિી િહ્યા છીએ અને યોજનાન ેઅાંપ્રતમ રવરૂિ અિાતાાંની 

સાથે જ જણાવીશુાં. 

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/health-and-safety-top-priority-as-schools-remain-closed.html
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario-stages


 

 

 

હુાં અમાિા તાજેતિના માતાપ્રિતા / વાલી સવેક્ષણમાાંના તમાિા માંતવ્ય બદલ ફિીથી આભાિ માનુાં છુાં, જેમાાં લગભગ 

40,000 લોકો તેમના પ્રવચાિો સપ્રહયાિા કિવા માટ ેઓનલાઇન વાતચીતમાાં જોિાયા હતા. પ્રશક્ષણ જેવુાં દેખાય છે તેની 

અિેક્ષાઓ મોટા િમાણમાાં બદલાઇ છે, િિાંતુ અમે જે સવડસામાન્ય પ્રવર્ય-વરતુ સાાંભળી છે તે એ છે કે પ્રવદ્યાથીઓ 

િોતાના પ્રશક્ષકો અને સાથીદાિો સાથે જે જોિાણ અને સાંકલન અનુભવે છે તેન ેમાણે છે. જેમ પ્રનયપ્રમત વગડખાંિમાાં 

રક્રયાિપ્રતરક્રયા થતી હોય છે એવી જ પ્રવપ્રવધ િીતે રક્રયાિપ્રતરક્રયા થાય છે અને અમે પ્રવદ્યાથીઓના પ્રશક્ષણ, સાંકલન અન ે

સુખાકાિીને ટેકો આિવા માટે કમડચાિીઓ અને ભાગીદાિો સાથે કામ કિવાનુાં ચાલુ િાખીએ છીએ. 

 

અંતમા,ં તમાિામાાંના ઘણા લોકો શવચારી રહ્યા છે કે પ્રવદ્યાથીઓ ક્યાિે શાળાએ િરત ફરિે અને જ્યાિે એમ થિે ત્યાિે તે કેવુાં 

લાગશ.ે તો સિકાિે કહ્યુાં છે કે તે સપ્ટેમ્બિમાાં શાળા ફિી શરૂ કિવા સાંદભે િછીની તાિીખે એક યોજનાની ઘોર્ણા કિશ ેઅને 

દિેકન ેસલામત અને રવરથ િાખવા વગડખાંિો અને શાળા-રદવસના તાલમેલ સાથે જરૂિી અનુકૂલન કિવામાાં આવશે. 

 

 આપનો શવશ્વાસુ, 

 

 

 

 

John Malloy જહોન મેલોય 

Director of Education ડિરેક્ટર ઓફ એજ્યૂકેિન 

 

 

 

 


