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પરિવાિો માટે અગત્યની સૂચના:
પીલના માધ્યપ્રમક પ્રિક્ષકો દ્વાિા સંભપ્રવત જૉબ ઍક્િન
આ પત્રનો હેતુ પીલ રિપ્રરિક્ટ રકૂલ બોિડના પરિવાિોને રકૂલના માધ્યપ્રમક પ્રિક્ષકો સાથે ચાલતી મજદૂિ વાટાઘાટોની હાલની પ્રરથપ્રત
પ્રવિે અદ્યતન માપ્રહતી આપવાનો છે . અમે જાણીએ છીએ કે, માતા-પ્રપતાઓ તિીકે, આપના માટે આ પરિપ્રરથપ્રત આપના રકિોિ
વયના સંતાનને કેવી અસિ કિિે એ જાણવું અગત્યનું છે તેથી હુ ં આ પત્ર આપને અદ્યતન માપ્રહતી આપવા લખી િહી છુ ં .
પીલ બોિડને હવે ‘નો બોિડ રિપોટડ’ મળ્યો છે . ઓન્ટેરિઓ લેબિ રિલેિન્સ એક્ટ િમાણે ઓન્ટેરિઓ સેકન્િિી રકૂલ ટીચસડ’ ફૅિિેિન
કાયદેસિની હિતાળનું પગલું જાહેિ કિી િકે તે પહેલાં ‘નો બોિડ રિપોટડ’ મેળવવો અપ્રનવાયડ છે . અપ્રિપ્રનયમ અનુસાિ, હિતાળનું કોઇ
પણ પગલું લઈ િકાય તે પહેલાં રકૂલ બોિડને ઓછામાં ઓછી પાંચ રદવસની નોરટસ આપવી પિે. આમ તો, પીલ સેકન્િિી રકૂલ
ટીચસડ વહેલામાં વહેલા

25, 2015ના િોજ હિતાળ પિ જઈ િકે. આવી જ જૉબ ઍક્િન હાલમાં સમગ્ર ઓન્ટેરિઓમાં

સાત રકૂલ બોર્ડસડમાં - િહડમ, હાલ્ટન, લેકહૅિ, ઓટાવા-કાલડટન, િેઇન્બો અને વૉટિલૂ િીજીયનમાં લેવામાં આવી િહી છે .
અમાિી ચચતા અમાિા પ્રવદ્યાથીઓની સલામતીની છે . જો પીલ સેકન્િિી રકૂલ્સમાં હિતાળ પિે તો અમાિી િાળાઓની પ્રરથપ્રતને
આપ રપષ્ટ િીતે સમજો એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ. અમે એ ખાતિી કિવા માગીએ છીએ કે પરિવાિોને િક્ય એટલી વિુ સૂચના
મળે.
જો હિતાળ પિે, તો તમામ પીલ સેકન્િિી રકૂલ્સ પ્રવદ્યાથીઓ માટે બંિ િહેિ.ે આનો અથડ એ થાય કે:


ગ્રેિ 9થી 12નાં પ્રવદ્યાથીઓ માટે પ્રનયપ્રમત પ્રિક્ષણ સંબંિી કાયડક્રમો િદ થાય.



અભ્યાસેતિ િવૃપ્રિઓ, અભ્યાસ િવાસો અને િાળાના કાયડક્રમો િદ થાય.



માધ્યપ્રમક પ્રવદ્યાથીઓ માટેની બસો નહીં ચલાવાય. બસો ફક્ત િાથપ્રમક પ્રવદ્યાથીઓ માટેના રૂટ ચાલુ િાખિે.



પ્રિક્ષકો પીલ સેકન્િિી રકૂલ્સની બહાિ િિણા-દેખાવો કિતા હોઇ િકે. િિણા-દેખાવો પીલ િાથપ્રમક િાળાઓની બહાિ કિવામાં
આવે તેવી અપેક્ષા િાખવામાં આવતી નથી.

જો આપને િશ્નો હોય, અથવા પીલ રકૂલ બોિડની િાળાઓ સંબંપ્રિત વાટાઘાટોના સંદભે િું થઈ િહ્ું છે એ જાણવા માગતા હો તો:


અદ્યતન માપ્રહતી માટે સોશ્યલ મીરિયા જુ ઓ — પ્રવવટિ પિ @PeelSchools ને પ્રવવટિ પિ ફોલો કિો અને/અથવા ફેસબુક પિ
અમાિા પેજ www.facebook.com/peelschools.org ને લાઇક કિો.



પીલ બોિડ વેબસાઇટની અત્રે મુલાકાત લો www.peelschools.org/labour

કોઇપણ જૉબ ઍક્િન દિપ્રમયાન અમાિી િાથપ્રમકતા અમાિા પ્રવદ્યાથીઓની સુિક્ષા છે . અમે પરિપ્રરથપ્રત પિ તથા તેની પીલ બોિડના
પ્રવદ્યાથીઓ પિ પિતી અસિ અંગે દેખિેખ ચાલુ િાખીિું. અમે આપને માપ્રહતગાિ િાખવા કરટબદ્િ છીએ અને

www.peelschools.org/aboutus/labour ને અદ્યતન કિીિું તેમજ જે મ જે મ પરિપ્રરથપ્રત બદલાિે તેમ, આપની સાથે
સીિો સંપકડ કિીિું.
એક બોિડ તિીકે, અમે અમાિા માધ્યપ્રમક પ્રિક્ષકોનો આદિ કિીએ છીએ અને પ્રવદ્યાથીઓ સાથેના તેઓના કાયડનું સન્માન કિીએ
છીએ. અમે અમાિા તમામ કમડચાિી જુ થો સાથે એક ન્યાયી, વાટાઘાટોવાળી સંમપ્રત પિ પહોંચવા કરટબદ્િ છીએ. આપની િીિજ,
ટેકો અને સમજ દેખાિવા બદલ આપનો આભાિ.

જે નેટ મૅકિગાલ્િ
ચૅયિ, પીલ રિપ્રરિક્ટ રકૂલ બોિડ

