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YRDSB Virtual School ٹرانسفر فارم 

 (فیمیلز)معزز خاندان، 
امید کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے مارچ کی چھٹیاں پرلطف اور محفوظ انداز میں گزاری ہوں گی۔ ہم فعال طور پر اگلے ہم

اسکول جا رہے ہیں، ( آمنے سامنے)تعلیمی سال کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور جب کہ زیادہ تر طلباء اب ذاتی طور پر 
نے بچے کے لیے آن الئن تعلیم جاری رکھنے کے خواہشمند ہو سکتے ہیں۔ اونٹاریو تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ خاندان اپ

(Ontario ) کے تعلیمی سال کے لیے طلباء  2023-2022کی حکومت نے حال ہی میں اعالن کیا ہے کہ اسکول بورڈز کے لیے
کے تعلیمی سال کے لیے  2023-2022کو ورچوئل لرننگ کی پیشکش کرنا جاری رکھنا، ایک امر الزم ہے۔ اسی طرح سے، 

YRDSB  ایلیمنٹری ورچوئل اسکول(EVS ) اور سیکنڈری ورچوئل اسکول(SVS ) کے ذریعے آمنے سامنے(F2F ) اور
 ورچوئل لرننگ فراہم کر رہا ہے۔ آئندہ سال ہمارے منصوبوں میں ہائبرڈ لرننگ شامل نہیں ہے۔

 .جائے گا تو کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔اسکول ( آمنے سامنے)اگر آپ کا بچہ اگلے سال بذات خود 

میں چاہتے ہیں کہ آپ کا ورچوئل اسکول میں شرکت کرے، یا ہمارے ورچوئل اسکول کے بارے  2023-2022اگر تعلیمی سال 
 میں مزید جاننا چاہتے ہیں، تو براہ مہربانی مزید پڑھیں۔

 ایلیمنٹری ورچوئل اسکول

 :ے طلباءآن الئن اسکول میں شرکت کرنے وال
اور دوپہر کے کھانے کا وقت ( بریک)طلباء کو روزانہ کا شیڈول ملے گا جس میں اسکول کے ایک عام دن کے بعد چھٹی  ●

 شامل ہے۔  
کے نصاب مطابق ہو گی اور معمول کے کالس روم کی طرح تدریسی نمونوں کے ( Ontario)تدریس و تعلیم، اونٹاریو  ●

مطابق ہو گی جیسا کہ چھوٹے اور بڑے گروپ کے سیکھنے کے مواقع، طلباء اپنے استاد اور ہم جماعت کے ساتھ مشغول 
 ہوں۔ 

منٹ ہوں گے، کا تفویض شدہ  180منٹ کے ریئل ٹائم میں سے کم از کم  300کے پاس روزانہ کے   کے طلباء کندر گارڈن ●
سیکھنے کا ( ہم وقت ساز)کے ساتھ الئیو (Designated Early Childhood Educator (DECE ))ابتدائی بچپن معلم 

 سیکھنے واال ہوگا۔ ( الئیو نہیں)وقت ہوگا۔  کوئی بھی باقی وقت غیر مطابقت پذیر 
ہم وقت )منٹ ہوں گے، الئیو لرننگ  225ں سے کم از کممنٹ کے ریئل ٹائم می 300روزانہ  تک کے طلباء 8سے  1گریڈ  ●

 سیکھنے واال ہوگا۔ ( الئیو نہیں)سیکھنے کا وقت ہوگا۔ کوئی بھی باقی وقت غیر مطابقت پذیر ( ساز
-2022خاندان کی دلچسپی اور عملے کی ضروریات کی بنیاد پر فرانسیسی امرشن پروگرامنگ /اگر ممکن ہو تو طالب علم ●

م کی جا سکتی ہے۔ جب تک منتقلی کا فارم بند نہیں ہوتا، ہم ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ اختیاری پروگرام میں فراہ 2023
( 2024-2023)فراہم کیا جائے گا۔ اس صورت میں کہ فرانسیسی امرشن عملی طور پر دستیاب نہ ہو، آپ کا بچہ اگلے سال 

 پروگرام میں دوبارہ داخل ہو سکے گا۔ FIمیں آمنے سامنے 
پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں انگریزی زبان کی معاونت تک ( ESL)جن طلبا کو انگریزی بطور سیکنڈ لینگوئج  ●

 رسائی حاصل ہوگی۔
دونوں تعلیمی طریقہ کار میں ترجیح حاصل ہے۔ دونوں طریقہ کار کی معاونت کوخصوصی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ●

والے طلباء کے خاندانوں سے ان کے بچے  IEPsمیں خصوصی تعلیمی عملہ طلباء کا تعاون جاری رکھے گا۔  ستمبر میں، 
ٹی کے بارے میں مشاورت کے لیے ورچوئل اسکول کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا۔ سپیشل ایجوکیشن کمیون IEPکے 

کالسز میں طلباء کے خاندانوں سے ان کے ورچوئل سکول، گوگل کالس روم اور آن الئن میٹنگ کی تفصیالت کے بارے 
 میں رابطہ کریں گے۔

 برائے فیمیلیز وزٹ کریں۔ورچوئل اسکول کے عمومی سوالنامہ مزید معلومات کے لئے، براہ مہربانی ہمارے

  lسیکنڈری ورچوئل اسکول

منٹ کے وقفوں اور ایک عام دوپہر کے کھانے کے  75کے طلباء کو روزانہ ایک شیڈول ملتا ہے جو کہ چار  12-9گریڈ  ●
 دورانیے کے عام چار پیریڈ کے شیڈول کے مطابق ہوتا ہے۔

 پڑھائی شامل ہوگی۔/لرننگ( مطابقت پذیر)منٹ الئیو  60منٹ کی مدت میں کم از کم  75ہر  ●

https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
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کے نصاب مطابق ہو گی اور معمول کے کالس روم کی طرح تدریسی نمونوں کے ( Ontario)تدریس و تعلیم، اونٹاریو  ●
م جماعت کے ساتھ مشغول مطابق ہو گی جیسا کہ چھوٹے اور بڑے گروپ کے سیکھنے کے مواقع، طلباء اپنے استاد اور ہ

 ہوں۔
سے محدود تعداد میں اختیاری کورسز دستیاب ہیں۔  یہ  12-9سے پیش کیے جاتے ہیں اور گریڈ  12-9الزمی کورسز گریڈ  ●

نوٹ کرنا ضروری ہے، کسی بھی اسکول کی طرح، طلباء کی طلب جاری کورس کی منصوبہ بندی کو متاثر کرے گی اور 
پیش نہ کیے جا سکیں۔ سیکنڈری ورچوئل اسکول اسی کورس کی منصوبہ بندی اور شیڈولنگ ہو سکتا ہے کہ کچھ کورسز 

 کی ٹائم الئنز پر عمل کرے گا جیسا کہ اسکول کے ایک عمومی تعلیمی سال کیلنڈر میں ہوتی ہیں۔
کا جائزہ لیں چونکہ اختیاری  وہ ثانوی ورچوئل اسکول کورس کیلنڈرخاندان اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ●

، فرانسیسی ARTS، SHSMخصوصی پروگرامنگ دستیاب نہیں ہے، بشمول ایڈوانس پلیسمنٹ، انٹرنیشنل بکلوریٹ، 
 تک دستیاب ہیں۔ 12ے گریڈ س 9امرشن۔ تمام اسپیشل ایجوکیشن کالسز گریڈ 

دونوں تعلیمی طریقہ کار میں ترجیح حاصل ہے۔ دونوں طریقہ کار کی معاونت کوخصوصی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ●
والے طلباء کے خاندانوں سے ان کے بچے  IEPsکھے گا۔  ستمبر میں، میں خصوصی تعلیمی عملہ طلباء کا تعاون جاری ر

کے بارے میں مشاورت کے لیے ورچوئل اسکول کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا۔   سپیشل ایجوکیشن کمیونٹی  IEPکے 
بارے کالسز میں طلباء کے خاندانوں سے ان کے ورچوئل سکول، گوگل کالس روم اور آن الئن میٹنگ کی تفصیالت کے 

 میں رابطہ کریں گے۔
بورڈ الگن کے ذریعہ مزید معلومات  مائی پاتھ وے پالنر اکاؤنٹگریڈ تک طلباء کورس کے بارے میں اپنے 12سے  9 ●

حاصل کر سکتے ہیں۔   یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کا تمام کورس دستیاب نہیں ہوں گے اور یہ کہ تمام کورسز سارے 
عرصے میں پیش نہیں کیے جاتے ہیں کیونکہ کورس کی پیشکشیں متعدد تبدیلیوں پر منحصر ہوتی ہیں جن میں طالب علم کی 

 مانگ بھی شامل ہے۔
ثانوی کے بعد کے اختیارات کے بارے میں سواالت رکھنے والے طلباء اور خاندانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ  ●

اپنے موجودہ اسکول کے گائیڈنس اسٹاف سے رابطہ کریں۔  تمام طلباء کسی بھی کورس کے انتخاب کے پاتھ وے کے 
 کے ساتھ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ سواالت کے بارے میں بات کرنے کے لیے گائیڈنس کے عملے

جیسا کہ وزارت نے واضح کیا ہے، ورچوئل اسکولوں میں لیے گئے کورسز کو گریجویشن کے لیے درکار دو ای لرننگ  ●
کریڈٹس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔  تمام خاندانوں کو اس تقاضا کے بارے میں مزید معلومات اس موسم بہار میں 

 گی۔بتائی جائیں 
 ہم نصابی کلبوں اور تقریبات کو عملی طور پر پیش کیا جائے گا۔ ●
کے سیکنڈری ورچوئل اسکول کے ذریعے  YRDSBیونیورسٹی یا کالج میں درخواست دینے والے گریجویٹ طلباء ایسا  ●

 ڈپلومہ پر لکھا جائے گا۔" YRDSB's Secondary Virtual School"کریں گے اور اسکول کا نام 
 نے والے طلباء سیکنڈری ورچوئل اسکول گریجویشن میں شرکت کر سکیں گے۔گریجویشن کر ●

 برائے فیمیلیز وزٹ کریں۔ورچوئل اسکول کے عمومی سوالنامہ مزید معلومات کے لئے، براہ مہربانی ہمارے

 مورچوئل اسکول ٹرانسفر فار

تعلیمی  2023-2022ورچوئل اسکول کی منتقلی کا فارم یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کے طلباء کے لیے ہے جو پورے 
سرپرستوں کو مکمل کرنا ہے /سال کے لیے ایلیمنٹری یا سیکنڈری ورچوئل اسکول میں ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں اس فارم والدین

رخواست کرنے والے ہر بچے کے لیے ایک علیحدہ ٹرانسفر فارم کو مکمل کرنا ورچوئل اسکول میں ٹرانسفر کی د YRDSBاور 
 چاہیے۔ اس ورچوئل اسکول ٹرانسفر جمع کرنے سے پہلے براہ کرم اپنے بچے سے بات کریں۔

اس  جن فیمیلیز میں فیصلہ سازی کی ذمہ داریاں مشترکہ ہیں انہیں اس فارم کو مکمل کرنے سے پہلے ایک معاہدے پر آنا ہوگا۔
لرننگ ماڈل کا انتخاب کرتے وقت، طلباء اور خاندانوں کو پورے تعلیمی سال کے لیے منتخب ماڈل میں رہنے کی توقع رکھنی 

چاہیے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا خاندانوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، تاہم یہ معلومات ایک مؤثر اور معاون 
 کے لیے ضروری ہے۔اسکول کا ٹائم ٹیبل بنانے 

تعلیمی سال کے لیے ابتدائی یا ثانوی ورچوئل اسکول میں شرکت کرے تو براہ  2023-2022آپ کا بچہ /اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ
 کو پُر کریں۔ ورچوئل اسکول ٹرانسفر فارمکرم درج ذیل 

https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
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 گا۔ رہے کھال تک لیاپر 7 سے مارچ 31  فارم ٹرانسفر اسکول ورچوئل: باتاہم 

تعلیمی سال  2022-2023 موصول ہو گی کہ آپ نےای میل تصدیقورچوئل اسکول ٹرانسفر فارم جمع کرنے کے بعد، آپ کو ایک 
کے ورچوئل لرننگ کے لیے ورچوئل اسکول ٹرانسفر فارم جمع کرا دیا ہے۔  اگر آپ کو اپنی تصدیقی ای میل موصول ہونے پر 

کو بند ہونے سے پہلے ایک نیا ورچوئل سکول ٹرانسفر فارم دوبارہ  2022اپریل  7خرابی نظر آتی ہے، تو براہ کرم /کوئی نقص
 جمع کرائیں۔

تعلیمی سال کے لیے آپ کے حتمی فیصلے کے طور پر استعمال کیا  2023-2022تازہ ترین جمع کرنے کو پورے  :اہم بات
 جائے گا۔

تعلیمی سال کے لیے آمنے سامنے حاضر ہونے کے لیے کچھ جمع کرانے کی  2023-2022کسی طالب علم کو پورے  :اہم بات
کے اسکول واپسی کے بارے میں بہت سے سواالت ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خاندانوں 

معلومات کا اشتراک کرنا جاری رکھیں گے جیسے ہی یہ دستیاب ہو گی اور معلومات، ویڈیوز اور وسائل کا اپنے بورڈ کی ویب 
 پر اشتراک کرنا جاری رکھیں گے۔ eopeningr-www.yrdsb.ca/schoolسائٹ

، کے اختیار کے تحت جمع کیا گیا ہے اور اسے یارک ریجن R.S.O. 1990, c E.2, s.8.1اس فارم پر جمع کی گئی معلومات کو ایجوکیشن ایکٹ **

ئی تمام ذاتی معلومات میونسپل فریڈم آف انفارمیشن ہمارے اسکولوں کی عام انتظامیہ کے لیے استعمال کرے گا۔ اس فارم پر جمع کی گ, ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ

اس فارم پر معلومات جمع کرنے کے بارے . M.56, s .29، سی کے مطابق برقرار رکھی جائیں گی۔ 1990اینڈ پروٹیکشن آف پرائیویسی ایکٹ، آر ایس او، 

 پر بھیجے جا سکتے ہیں۔rch.services@yrdsb.careseaمیں کوئی بھی سواالت 
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