સપ્ટે મ્ બર 2020મ ાં સેકન્ડરી સ્કૂ લ્સ ફરીથી ખુલે તે
વખતે શુાં અપેક્ષ ર ખવી
ગ્રેડ 9 થી 12
COVID-19 રોગચાળાએ રજૂ કરેલા પડકારો હોવા છતાાં, અમે એકસાથે ભણવાના બીજા શાળા-વર્ષ માટે , તમારા
કકશોરનાં સ્વાગત કરવા માટે ઉત્સાકહત છીએ. શાળામાાં સલામત પરત આવવાની તૈયારીમાાં તમારી સહાય કરવા
માટે , શાળા વર્ષ 2020-21 માટે પનઃ ખોલવાનાાં અમારાાં આયોજનોની ઝાાંખી અહીાં આપવામાાં આવી છે .
વધ માકહતી www.peelschools.org/reopening પર ઉપલબ્ધ છે

અનકૂ ળ કરવામાાં આવેલ મોડેલની સમજણ: રૂબરૂ અને ઑનલાઇન કશક્ષણનાં કમશ્રણ
માધ્યકમક કવદ્યાથીઓ દરેક વગષના આશરે 15 કવદ્યાથીઓના કોહર્ટસષ (જૂ થો)માાં રૂબરૂ કશક્ષણ અને દૂ રસ્થ
કશક્ષણના કમશ્રણ સાથે અનકૂ ળ કરવામાાં આવેલ મોડેલ પર શાળામાાં પાછા ફરશે.

અન્ય કવકલ્પ: પીડીએસબી ઑનલાઇન સ્કૂ લ મારફત ઘરે ભણો
શાળા-વર્ષ 2020-21 માટે શાળામાાં રૂબરૂ હાજર રહેવાં મરકજયાત છે. જો પકરવારો તેમના બાળકોને કશક્ષણ માટે
શાળામાાં રૂબરૂ ન મોકલવાનાં પસાંદ કરે છે , તો તેઓ તેના બદલે ઘરેથી ફક્ત દૂ રસ્થ કશક્ષણ દ્વારા જ ભણી શકે છે.
આ કવદ્યાથીઓની નોાંધણી અમારી નવી પીડીએસબી ઑનલાઇન સ્કૂ લમાાં કરવામાાં આવશે.

પીડીએસબી ઑનલાઇન સ્કૂ લ, ઑનલાઇન અનભવો અને અનગામી પ્રવૃકિઓ દ્વારા ઓન્ટાકરઓનો સાંપૂણષ
અભ્યાસક્રમ લાઇવ આપશે, જેના પર કવદ્યાથીઓ ઘરેથી કામ કરશે. આ કશક્ષણ પીલ બોડષ ના કશક્ષકો દ્વારા
આપવામાાં આવશે, પરાં ત એ જરૂરી નહીાં હોય કે તે તમારા કકશોરની શાળાના જ કશક્ષક દ્વારા થાય.
માધ્યકમક શાળામાાં, ઑનલાઇન મયાષકદત કવર્યો પ્રસ્તત કરવામાાં આવશે. પીડીએસબી ઑનલાઇન સ્કૂ લ
ગ્રેજ્યએશન અને માધ્યકમક કશક્ષણ પછીના અગાઉથી આવશ્યક એવા અભ્યાસક્રમો માટે ના જરૂરી મખ્ય કવર્યોના
ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કે કન્િત કરશે.

કશક્ષણનાાં (અદ્યતન કરેલાાં) મોડેલ વચ્ચે ફે રબદલી કરવી
માધ્યકમક કવદ્યાથીઓ સ્કૂ લના પ્રથમ અઠવાકડયાના અાંત સધી દૂ રસ્થ શશક્ષણથી અનુકૂળ કરવ મ ાં આવેલ શશક્ષણ
મોડેલ તરફ બદલાવી શકે છે. તે પછી, જો કવદ્યાથીઓએ સાંપૂણષ દૂ રસ્થ કશક્ષણની પસાંદગી કરી હોય, તો તેઓ તે
ક્વાડમેસ્ટર દરકમયાન, પી.ડી.એસ.બી. ઑનલાઇન સ્કૂ લમાાં રહેશે (અમારા ક્વાડમેસ્ટર મોડેલ કવશે વધ જાણવા માટે
હવે પછીનાં પાનાં જઓ).
જો કવદ્યાથીઓએ રૂબરૂમ ાં શ ળ એ જવ નુાં પસાંદ કર્ુું હોર્ અને તે પીડીએસબી ઑનલ ઇન શ ળ મ ાં જવ
મ ાંગે છે , તો જ્યાાં સધી એ અભ્યાસક્રમ ઑનલાઇન ઓફર કરાતો હશે, ત્યાાં સધી તેઓ તેમ કરી શકશે. આ
બદલાવથી પકરવારોને મદદ કરવા શાળાઓ કવદ્યાથીઓ સાથે કાયષ કરશે.

નવાં અનૂકળ કરવામાાં આવેલાં મોડેલ:
રૂબરૂ અને દૂ રસ્થ કશક્ષણનાં કમશ્રણ
શાળાનાાં સમયપત્રકો અને કોહર્ટસષ
શાળા-વર્ષને ચાર ક્વાડમેસ્ટરમાાં વહેંચવામાાં આવશે. દરેક ક્વાડમેસ્ટરમાાં, કવદ્યાથીઓ લગભગ 10 અઠવાકડયામાાં બે
અભ્યાસક્રમો પર ધ્યાન કે કન્િત કરશે.
કવદ્યાથીઓ વચ્ચે કક્રયા-પ્રકતકક્રયા મયાષકદત થાય તેમાાં મદદ કરવા, દરેક રૂબરૂમાાં હાજર વગષના માધ્યકમક
કવદ્યાથીઓને ફરતા સમયપત્રક પર, કોહટટ એ અથવ બીમાાં કનયત કરવામાાં આવશે. ‘કોહટષ એ’ના કવદ્યાથીઓ એક
અઠવાકડયે સોમવાર, માંગળવાર, બધવાર અને તે પછીના અઠવાકડયે સોમવાર તથા માંગળવારે શાળામાાં હાજર રહેશે
(ચાટષ જઓ).

રૂબરૂમાાં હાજર રહેનાર માધ્યકમક કવદ્યાથીનાં સમયપત્રક
આ પત્રક દશાષવે છે કે કોહટષ એ અને બી કયા કદવસોએ શાળામાાં રૂબરૂ હાજરી આપશે, તેમજ એ કદવસે કયા
અભ્યાસક્રમ શીખવવામાાં આવશે.
સોમવાર

મંગળવાર

બુધવાર

ગુરૂવાર

શુક્રવાર

સપ્ત હ 1

કોહટટ એ
શપશરઅડ 1
ક્લ સ

કોહટટ એ
શપશરઅડ 2
ક્લ સ

કોહટટ એ
શપશરઅડ 1
ક્લ સ

કોહટટ બી
શપશરઅડ 1
ક્લ સ

કોહટટ બી
શપશરઅડ 2
ક્લ સ

સપ્ત હ 2

કોહટટ એ
શપશરઅડ 1
ક્લ સ

કોહટટ એ
શપશરઅડ 2
ક્લ સ

કોહટટ બી
શપશરઅડ 1
ક્લ સ

કોહટટ બી
શપશરઅડ 1
ક્લ સ

કોહટટ બી
શપશરઅડ 2
ક્લ સ

સપ્ત હ 3

કોહટટ એ
શપશરઅડ 1
ક્લ સ

કોહટટ એ
શપશરઅડ 2
ક્લ સ

કોહટટ એ
શપશરઅડ 2
ક્લ સ

કોહટટ બી
શપશરઅડ 1
ક્લ સ

કોહટટ બી
શપશરઅડ 2
ક્લ સ

સપ્ત હ 4

કોહટટ એ
શપશરઅડ 1
ક્લ સ

કોહટટ એ
શપશરઅડ 2
ક્લ સ

કોહટટ બી
શપશરઅડ 2
ક્લ સ

કોહટટ બી
શપશરઅડ 1
ક્લ સ

કોહટટ બી
શપશરઅડ 2
ક્લ સ

નોાંધ: કવદ્યાથીઓ 5 કપકરઅડના કદવસ માટે (પીલ કડકસ્ટિ ક્ટ સ્કૂ લ બોડષ માાં માત્ર થોડીક જ છે એવી) શાળામાાં હાજરી
આપશે, તેમનાં સમયપત્રક ઉપર બતાવ્યા કરતાાં થોડાં ક અલગ હશે. આ શાળાઓ પોતાનાં સમયપત્રક પકરવારો સાથે સીધાં
શૅર કરશે.

શાળાઓ શરૂ થવાનો સમય (મોટાભાગના કકસ્સાઓમાાં) સરખો રહેશે
કનયત કરવામાાં આવેલા કદવસે સ્કૂ લમાાં આવતા કવદ્યાથીઓ, 150 કમકનટ રૂબરૂ ભણતર માટે આવશે, અને તે પછી
ઑનલાઇન ભણવાનાં ચાલ રાખવા માટે ઘરે પરત જશે. જો કવદ્યાથીએ શાળાએ ન જવાનાં નક્કી કયું હોય, તો તેમણે
શાળા-કદવસ દરકમયાન ઘરે દૂ રસ્થ કશક્ષણમાાં વ્યસ્ત રહેવાની જરૂર રહેશે.

જેમને રૂબરૂ ભણવા માટે શાળાએ આવવાનાં છે એવા ‘કોહટષ એ’ના કવદ્યાથી માટે ના દૈ કનક સમયપત્રકનો આ એક નમૂનો
છે . શાળા શરૂ થવાના સમય બદલાઇ શકશે.
નમૂનાનો સમય
સવારના 8:30 થી
સવારના 11
(150 કમકનટ)

સવારના 11

કોહટટ એ
શાળામાાં

કોહટટ બી
દૂ રસ્થ કશક્ષણ
(ઘરે)

કવદ્યાથીને જવા દે વા
કોહટટ એ દૂ રસ્થ કશક્ષણ ચાલ રાખવા ઘરે પરત આવે છે

સવારના 11 થી
બપોરના 12

કશક્ષકનો ભોજન કવરામ

બપોરના
12 થી 1:15
(75 કમકનટ)

કોહટટ એ અને બી
દૂ રસ્થ કશક્ષણ (ઘરે) મદદ અને સ્વતાંત્ર અભ્યાસ

બપોરના
1:15
થી 2:30
(75 કમકનટ)

કોહટટ એ અને બી
વગષખાંડના કશક્ષક સાથે વાસ્તકવક સમયનાં (ઘરે) દૂ રસ્થ
કશક્ષણ

આરોગ્ય અને સલામતીનાાં વધારવામાાં આવેલાાં પગલાાં
કસ્ક્રકનાંગ અને ક્યારે ઘરે રહેવાં
સલામત શાળા એ હાં મશ
ે ાાં સાંપૂણષ હાજરીના રેકોડષ કરતાાં વધ મહત્વપૂણષ હોય છે.
પકરવારોએ બસ સ્ટોપ પર અને સ્કૂ લે પહોાંચતા પહેલાાં પોતાના કકશોરનાં દૈ કનક કસ્ક્રકનાંગ કરવા માટે આ ચેકકલસ્ટનો
ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. જો તમારાં કકશોર સાંતાન કોઈ લક્ષણો અનભવી રહ્ાં હોય, તો કૃ પા કરીને તેને ઘરે રાખો
અને જરૂકરયાત અનસારની તબીબી સહાય મેળવો. જો કવદ્યાથીઓ સ્કૂ લમાાં હોય ત્યારે COVID-19નાાં લક્ષણો
દશાષવે છે , તો તેઓ ઘરે પરત જશે અથવા ઘરે લઈ જવાય તેની રાહ જોવા માટે એક કવકશષ્ટ એકાાંત (આઇસોલેશન)
રૂમમાાં જશે. ચેકકલસ્ટ જઓ: https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/

માસ્ક અને/અથવા ચહેરાનાં આવરણ પહેરો
કશક્ષણ માંત્રાલય દ્વારા ફરકજયાત કરાયા અનસાર, ધોરણ 1 થી 12ના વગષના કવદ્યાથીઓએ બોડષ ના પકરવહન (દા.ત.
બસો)માાં અને શાળાની અાંદર (દા.ત. વગષ અને હૉલવેઝ દરકમયાન) માસ્ક અને/અથવા ચહેરાના આવરણનો ઉપયોગ
કરવો જરૂરી છે . વાજબી અપવાદો લાગ થશે. ઓન્ટાકરઓ સરકારની આ માગષદકશષકાઓ (Government of
Ontario’s guidelines)ની સમીક્ષા સાથે મળીને કરીને તમારા કકશોરને માસ્ક પહેરવાની ટેવ પાડવામાાં મદદ કરો.
જો તમારી કોઇ કચાંતાઓ હોય, તો કૃ પા કરીને તમારી શાળાના આચાયષ સાથે વાત કરો.

હાથની સ્વચ્છતાનાં આચરણ કરો
હેન્ડ સેકનટાઈઝર શાળાના પ્રવેશ પર અને દરેક વગષખાંડમાાં ઉપલબ્ધ રહેશે. કવદ્યાથીઓ અને સ્ટાફને, જ્યારે તેઓ
શાળાના મકાનમાાં અને વગષખાંડમાાં, જમતા પહેલાાં અને પછી, વૉશરૂમનો ઉપયોગ કયાષ પછી અને કદવસ દરકમયાન
અન્ય સમયે પ્રવેશ કરશે; ત્યારે હાથને સ્વચ્છ (સેકનટાઇઝ) કરવા માટે જણાવવામાાં આવશે. તમામ વગો માટે
વૉશરૂમના અને હાથ ધોવાના નક્કી કરવામાાં આવેલા કવરામ હશે.

બીજાઓથી સરકક્ષત અાંતર રાખો
કવદ્યાથીઓ અને અન્ય કોહર્ટસષ/વગો વચ્ચે શક્ય તેટલા અાંતરને પ્રોત્સાકહત કરવા માટે શાળાની નવી કદનચયાષ
ગોઠવાયેલી હશે.
આમાાં, એક જ કદશામાાં જતા હૉલ-વે, કોહકટું ગ, બાળકોને મૂકી જવાના અને લઈ જવા માટે ના સધારેલ કનત્યક્રમ,
સકહયારી કરીને વપરાતી બાંધ જગ્યાઓ (જેવી કે લાયબ્રેરી, ઓકડટોકરયમ, કાફે ટેકરયા અને ચેન્ જ-રૂમ્સ), બેસીને
કરવાનાાં એસાઇન્મેન્ર્ટસ, સમગ્ર શાળામાાં વગષની આવન-જાવનનાં સાંકલન અને બીજાં ઘણાં સામેલ છે. અન્ય લોકો
સાથેના સાંપકષ ને મયાષકદત કરવા માટે , કવદ્યાથીઓ આરોગ્ય અને શારીકરક કશક્ષણના અપવાદ કસવાયના, તમામ
કવર્યો માટે પોતાના જ વગષખાંડમાાં રહેશે.

વધારવામાાં આવેલી સફાઇ અને જીવાણાં નાશકકક્રયાની કદનચયાષઓ
જાહેર આરોગ્ય એજન્સીઓ અને કશક્ષણ માંત્રાલયના માગષદશષનના આધારે શાળાની કદનચયાષનાાં તમામ પાસાાંમાાં
આરોગ્ય અને સલામતીનાાં નવાાં વધારવામાાં આવેલ પગલાાં ઉમેરવામાાં આવ્યાાં છે. જે સપાટીને વારાં વાર સ્પશષ
કરવામાાં આવતી હોય તે સકહત માટે , સફાઇ કમષચારીઓ શાળાની દૈ કનક સફાઇ અને જીવાણાં નાશકકક્રયા માટે
હોકસ્પટલ-ગ્રેડનાાં જીવાણનાશકોનો ઉપયોગ કરશે. જદાાં જદાાં જૂ થો -કોહર્ટસષ- દ્વારા સકહયારી કરવામાાં આવેલી
જગ્યાઓ ઉપયોગ પહેલાાં અને પછી સાફ અને જાં તમક્ત કરવામાાં આવશે.

બસની નવી કદનચયાષઓ
સ્કૂ લ બસમાાં, કવદ્યાથીઓને વગષખાંડનાાં કોહર્ટસષ અને એક જ ઘરના ભાઈ-બહેનને ધ્યાનમાાં રાખીને બેઠકો કનયત
કરવામાાં આવશે. જે સપાટીને વારાં વાર સ્પશષ કરવામાાં આવતી હશે, તેને બસની આવન-જાવન વચ્ચે વચ્ચે, ડિ ાઈવર
દ્વારા સાફ કરવામાાં આવતી રહેશે. 1 થી 12 ગ્રેડના કવદ્યાથીઓ માટે માસ્ક અને/અથવા ચહેરાનાં આવરણ આવશ્યક
છે. વાજબી અપવાદો લાગૂ પડશે.
જો તમારાં બાળક બોડષ દ્વારા પ્રદાન કરવામાાં આવતા પકરવહનનો ઉપયોગ કરવાનાં ન હોય, તો કૃ પા કરીને આ ફોમષ
Student Transportation of Peel Region Opt-out Form ભરો.

કવકશષ્ટ કશક્ષણ
કવકશષ્ટ કશક્ષણની આવશ્યકતા ધરાવતા માધ્યકમક કવદ્યાથીઓ, જે ઘરેથી અભ્યાસ કરવામાાં અસમથષ હોય, તેઓને
દરરોજ હાજરી આપવાની અને ભણવાની માંજૂરી આપવામાાં આવશે. વ્યકક્તગત કશક્ષણ યોજનાઓ એવા
કવદ્યાથીઓ માટે સમથષન આપવાનાં ચાલ રાખશે જેઓ રૂબરૂ અને ઘરે શીખી રહ્ા છે. કવકશષ્ટ કશક્ષણના
કવદ્યાથીઓને લગતી અમારી યોજનાઓ જઓ.

માનકસક આરોગ્ય અને સામદાકયક સમથષનો
આ પડકારજનક સમય દરકમયાન, પીલ બોડષ પાસે કવદ્યાથીઓ અને પકરવારો માટે માનકસક આરોગ્ય અને
સખાકારીનાાં સમથષન અને સાંસાધનો તેમજ માનકસક આરોગ્ય, ખોરાક, નાણાાંકીય અને આશ્રય જરૂકરયાતો માટે
સમદાયની મદદની એક કવસ્તૃત સૂકચ ઉપલબ્ધ છે.

અદ્યતન રહો
2020-21 માટે પનઃ આરાં ભ કરવાની બોડષ ની યોજનાઓ કવશે વધ જાણવા માટે ,
www.peelschools.org/reopeningની મલાકાત લો. આ વેબપેજને, નવી માકહતી ઉપલબ્ધ થતાાંની સાથે, અદ્યતન
કરવામાાં આવશે.

વ્યાખ્યાઓ:
કોહર્ટસષ: કવદ્યાથીઓ સમગ્ર શાળા-કદવસ દરકમયાન, ઘણા કશક્ષકો અથવા પોતાના વગષના કવકવધ પ્રકારના સાથી
કવદ્યાથીઓના મયાષકદત સાંપકષ માાં રહે એ માટે , તેમને નાના જૂ થમાાં રાખવાની પ્રથા એ ‘કોહકટું ગ’ છે , આ પ્રથા એક કવદ્યાથી
સાથેના સાંપકષ માાં આવતા અન્ય કવદ્યાથીઓની સાંખ્ યાને મયાષકદત કરે છે .
કડસ્ટન્સ લકનુંગ: દૂ રસ્થ કશક્ષણમાાં પ્રવેશ મેળવતા કવદ્યાથીઓ, પીલ બોડષ ના કશક્ષક દ્વારા પ્રદાન કરવામાાં આવતા
ઑનલાઇન કશક્ષણ દ્વારા ઘરે ભણશે. આમાાં લાઇવ, રીઅલ-ટાઇમ ભણતર તેમજ ફોલો-અપ પ્રવૃકિઓનાં કમશ્રણ સામેલ
છે , જેના પર તેઓ ઘરે કામ કરશે.
ક્વાડમેસ્ટર: માધ્યકમક શાળા-વર્ષને ક્વાડમેસ્ટર તરીકે ઓળખાતા ચાર સમયગાળામાાં કવભાકજત કરવામાાં આવશે. દરેક
ક્વાડમેસ્ટર લગભગ 10 અઠવાકડયાાં લાાંબાં હોય છે . દરેક કવદ્યાથી ક્વાડમેસ્ટર ઉપરના બે અભ્યાસક્રમો પર ધ્યાન કે કન્િત
કરશે.

