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YRDSB વર્ચ્યુઅિ સ્કૂિ ટર ાન્સફર ફૉર્ ુ

લિ્ પલરવારો, 

અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમારા બાળકોનો માર્ચ બ્રકે સલામત અને આનદંપ્રદ હતો. અમે આગામી શાળા-

વર્ચ માટે સક્રિયપણે આયોજન કરી રહ્યા છીએ, અને જ્યાર ેમોટાભાગના ક્રવદ્યાર્થીઓ હવે શાળામાં રૂબરૂ 

(સન્મુખ) હાજરી આપી રહ્યા છે, ત્યાર ેઅમે માન્ય કરીએ છીએ કે કેટલાંક પક્રરવારો તેમના બાળક માટે 

ઑનલાઇન ક્રશક્ષણ ર્ાલ ુરાખવા ઈચ્છતા હોઇ શકે છે. ઑન્ટાક્રરયો સરકાર ેતાજતેરમાં જાહેરાત કરી હતી કે સ્કૂલ 

બોરે્ડ 2022-2023 શાળા-વર્ચ માટે ક્રવદ્યાર્થીઓને વચ્યુચઅલ ક્રશક્ષણની ઑફર કરવાનું ર્ાલ ુરાખવું જોઈએ. 

તદનુસાર, 2022-2023 શાળા-વર્ચ માટે YRDSB એક્રલમેન્ટરી વચ્યુચઅલ સ્કૂલ (EVS) અને સેકન્ર્ડરી વચ્યુચઅલ સ્કૂલ 

(SVS) દ્વારા રૂબરૂ (F2F) અને વચ્યુચઅલ ક્રશક્ષણ પ્રદાન કર ેછે. અમારી યોજનાઓમાં આવતા વર્ે ક્રમશ્ર 

ક્રશક્ષણનો સમાવેશ ર્થતો નર્થી. 

જો તર્ારું  બાળક આવતા વર્ષ ેરૂબરૂ (સન્ર્યખ) શાળાએ જવાનયું હશે, તો કોઈ પગિાુંની જરૂર નથી. 

જો તમે ઇચ્છતા હોવ કે તમારં બાળક 2022-2023 શાળા વર્ચ માટે વચ્યુચઅલ શાળામાં જાય, અર્થવા અમારી 

વચ્યુચઅલ શાળાઓ ક્રવશે વધ ુમાક્રહતી ઇચ્છતા હોવ, તો કૃપા કરીને આગળ વાંર્ો. 

િાથલર્ક વર્ચ્યુઅિ શાળા 

ઑનલાઇન શાળામાં જતા ક્રવદ્યાર્થીઓ માટે: 

● ક્રવદ્યાર્થીઓને દૈક્રનક સમયપત્રક પ્રાપ્ત ર્થશે જ ેસામાન્ય શાળાના ક્રદવસને અનસુર ેછે જમેાં ક્રરસેસ (ક્રવરામ) 

અને બપોરના ભોજનનો સમય સામેલ છે.   

● ક્રશક્ષણ ઓન્ટાક્રરયો  અભ્યાસિમને અનસુરશે અને ક્રનયક્રમત વગચખંર્ડ જવેી જ ક્રશક્ષણ પદ્ધક્રતને અનુસરશે 

જમે કે નાના અને મોટા જૂર્થમાં ભણવાની તકો, ક્રવદ્યાર્થીઓ તેમના ક્રશક્ષક અને સહપાઠીઓ સાર્થે 

સંકળાયેલા હોય.  

● લકન્ડરગાટુનના લવદ્યાથીઓ પાસે 300-ક્રમક્રનટના વાસ્તક્રવક સમયના ક્રદવસમાં ઓછામાં ઓછી 180 

ક્રમક્રનટ, એક ક્રશક્ષક અને ક્રનયુક્ત પ્રારંક્રભક બાળપણ ક્રશક્ષક - રે્ડક્રિગ્નેટેર્ડ અલી ર્ાઇલ્ર્ડહુર્ડ એજુ્યકેટર 

(DECE) સાર્થે જીવંત (સુમેળયકુ્ત) ક્રશક્ષણ હશે.  બાકી રહેલો કોઈપણ સમય અસુમળે (જીવંત નહી)ં 

શીખવાનો હશે.  

● ધોરણ 1-8ના લવદ્યાથીઓ પાસે ક્રશક્ષક સાર્થે વાસ્તક્રવક સમયના, 300-ક્રમક્રનટના ક્રદવસમાં ઓછામાં ઓછી 

225 ક્રમક્રનટ જીવંત (સુમેળયકુ્ત) ક્રશક્ષણ હશે. બાકી રહેલો કોઈપણ સમય અસમુેળ (જીવંત નહી)ં શીખવાનો 

હશે.  

● ક્રવદ્યાર્થી/કુટંુબની રક્રર્ અને સ્ટાફની જરૂક્રરયાતોને આધાર ેજો શક્ય હોય તો 2022-2023માં ફે્રન્ર્ ક્રનમજ્જન 

પ્રોગ્રાક્રમગં પ્રદાન કરવામાં આવી શકે છે. જો ઓફર કરવામાં આવે તો, ફે્રન્ર્ ઇમસચન વગોમાં બહુક્રવધ 

ધોરણના ક્રવદ્યાર્થીઓ સામેલ હોઈ શકે છે. ફે્રન્ર્ ઇમસચન વચ્યુચઅલ રીતે ઉપલબ્ધ ન હોય એવા પ્રસંગ,ે 

ક્રવકલ્પોની ર્ર્ાચ કરવા માટે તમારી વતચમાન શાળા દ્વારા તમારો સપંકચ  કરવામાં આવશે. ટર ાન્સફર ફૉમચ બંધ ન 

ર્થાય ત્યાં સુધી, અમે ખાતરી આપી શકતા નર્થી કે આ વૈકક્રલ્પક પ્રોગ્રામ પ્રદાન કરવામા ંઆવશે. ફે્રન્ર્ ઇમસચન 

FI વચ્યુચઅલ રીતે ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા સજંોગોમાં, તમારં બાળક આવતા વર્ે (2023-2024) રૂબરૂ FI 

પ્રોગ્રામમાં ફરીર્થી પ્રવેશ કરી શકશે. 

● ક્રદ્વતીય ભાર્ા તરીકે અંગ્રજેી (ESL) કાયચિમની આવશ્યકતા ધરાવતા ક્રવદ્યાર્થીઓને અગં્રજેી ભાર્ાની સહાયની 

સુલભતા હશે. 
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● ક્રવક્રશષ્ટ ક્રશક્ષણની જરૂક્રરયાતો ધરાવતા ક્રવદ્યાર્થીઓને સહાય કરવી એ બનંે ક્રશક્ષણ મોર્ડલમાં પ્રાર્થક્રમકતા 

છે. સ્પેક્રશયલ એજુ્યકેશન સ્ટાફ બંને મોર્ડલમાં ક્રવદ્યાર્થીઓને સહાય આપવાનું ર્ાલ ુરાખશે.  સપ્ટેમ્બરમાં, 

વચ્યુચઅલ સ્કૂલ દ્વારા, IEP ધરાવતા ક્રવદ્યાર્થીઓના પક્રરવારોનો તેમના બાળકના IEP પર પરામશચ માટે સપંકચ  

કરવામાં આવશે. સ્પેક્રશયલ એજુ્યકેશન કોમ્યુક્રનટી ક્લાસમાં ક્રવદ્યાર્થીઓના પક્રરવારોનો તેમની વચ્યુચઅલ 

સ્કૂલ દ્વારા ગૂગલ ક્લાસરૂમ અને ઑન-લાઈન મીક્રટંગની ક્રવગતો સાર્થે સપંકચ  કરવામાં આવશે. 

વધ ુમાક્રહતી માટે કૃપા કરીને પક્રરવારો માટે અમારા વચ્યુચઅલ સ્કૂલ FAQs ની મુલાકાત લો. 

ર્ાધ્્લર્ક વર્ચ્યુઅિ શાળા  

● ધોરણ 9-12ના ક્રવદ્યાર્થીઓન ેદૈક્રનક સમયપત્રક પ્રાપ્ત ર્થાય છે જ ે75 ક્રમક્રનટના ર્ાર સમયગાળાના સામાન્ય 

રીતે ર્ાર પીક્રરયર્ડના સમયપત્રકને અને સામાન્ય લંર્ ક્રપક્રરયર્ડને અનુસર ેછે. 

● દરકે 75 ક્રમક્રનટના સમયગાળામાં ઓછામાં ઓછા 60 ક્રમક્રનટનું જીવંત (સુમેળયુક્ત) ક્રશક્ષણ સામેલ હશ.ે 

● ક્રશક્ષણ ઓન્ટાક્રરયો  અભ્યાસિમને અનસુરશે અને ક્રનયક્રમત વગચખંર્ડ જવેી જ ક્રશક્ષણ પદ્ધક્રતને અનુસરશે 

જમે કે નાના અને મોટા જૂર્થમાં ભણવાની તકો, ક્રવદ્યાર્થીઓ તેમના ક્રશક્ષક અને સહપાઠીઓ સાર્થે 

સંકળાયેલા હોય. 

● ફરક્રજયાત અભ્યાસિમો ધોરણ 9-12માં ઑફર કરવામાં આવે છે અને ધોરણ 9-12માં મયાચક્રદત સંખ્યામાં 

વૈકક્રલ્પક અભ્યાસિમો ઉપલબ્ધ છે.  એ નોધંવું અગત્યનું છે કે, કોઈપણ શાળાની જમે, ર્ાલ ુઅભ્યાસિમ 

આયોજનને ક્રવદ્યાર્થીઓની માંગ પ્રભાક્રવત કરશે અને કદાર્ કેટલાક અભ્યાસિમો ઑફર કરવામાં ન આવે. 

માધ્યક્રમક વચ્યુચઅલ શાળા ક્રનયક્રમત શાળા-વર્ચ કેલેન્ર્ડર ધરાવતી શાળાઓની જમે જ અભ્યાસિમ આયોજન 

અને સમયરખેાનું પાલન કરશે. 

● પક્રરવારો અને ક્રવદ્યાર્થીઓને સેકન્ર્ડરી વચ્યુચઅલ સ્કૂલ કોસચ કેલેન્ર્ડર ની સમીક્ષા કરવા પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં 

આવે છે કારણ કે એર્ડવાન્સ પ્લેસમેન્ટ, ઇન્ટરનેશનલ બેકલોરરટે, ARTS, SHSM, ફે્રન્ર્ ઇમસચન સક્રહતના 

વૈકક્રલ્પક ક્રવક્રશષ્ટ કાયચિમો ઉપલબ્ધ નર્થી. તમામ ક્રવક્રશષ્ટ ક્રશક્ષણ વગો ધોરણ 9 -12માં ઉપલબ્ધ છે. 

● ક્રવક્રશષ્ટ ક્રશક્ષણની જરૂક્રરયાતો ધરાવતા ક્રવદ્યાર્થીઓને સહાય કરવી એ બનંે ક્રશક્ષણ મોર્ડલમાં પ્રાર્થક્રમકતા 

છે. સ્પેક્રશયલ એજુ્યકેશન સ્ટાફ બંને મોર્ડલમાં ક્રવદ્યાર્થીઓને સહાય આપવાનું ર્ાલ ુરાખશે.  સપ્ટેમ્બરમાં, IEP 

ધરાવતા ક્રવદ્યાર્થીઓના પક્રરવારોનો વચ્યુચઅલ સ્કૂલ દ્વારા તેમના બાળકના IEP પર પરામશચ માટે સંપકચ  

કરવામાં આવશે.   સ્પકે્રશયલ એજુ્યકેશન કોમ્યુક્રનટી ક્લાસમાં ક્રવદ્યાર્થીઓના પક્રરવારોનો તેમની વચ્યુચઅલ 

સ્કૂલ દ્વારા ગૂગલ ક્લાસરૂમ અને ઑન-લાઈન મીક્રટંગની ક્રવગતો સાર્થે સપંકચ  કરવામાં આવશે. 

● ધોરણ 9 - 12 ના ક્રવદ્યાર્થીઓ તેમના MyPathway Planner Account  દ્વારા બોર્ડચ  લૉક્રગન દ્વારા સુલભ 

કરાયેલા અભ્યાસિમની માક્રહતીને વધ ુસુલભ કરી શકે છે.  એ નોધંવું અગત્યનું છે કે તમામ અભ્યાસિમો 

ઉપલબ્ધ રહેશે નહી ંઅને તમામ સમયગાળામાં તમામ અભ્યાસિમો ઑફર કરવામાં આવતા નર્થી કારણ કે 

અભ્યાસિમો ક્રવદ્યાર્થીઓની માંગ સક્રહતની સખં્યાબંધ પક્રરવતચનશીલતા પર આધાક્રરત છે. 

● પોસ્ટ-સકંેર્ડરી ક્રવકલ્પો ક્રવશે પ્રશ્નો ધરાવતા ક્રવદ્યાર્થીઓ અને પક્રરવારો કે જનેે ર્ોક્કસ અભ્યાસિમોની જરૂર 

હોય છે તેઓને તેમના વતચમાન શાળાના માગચદશચક સ્ટાફનો સપંકચ  કરવા પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવે છે.  

કોઈપણ અભ્યાસિમ પસંદગીના માગચના પ્રશ્નોની ર્ર્ાચ કરવા માટે તમામ ક્રવદ્યાર્થીઓ માગચદશચન સ્ટાફ સાર્થે 

એપોઈન્ટમને્ટ લઈ શકે છે. 

● મંત્રાલય દ્વારા દશાચવ્યા મજુબ, વચ્યુચઅલ શાળાઓમાં લેવાયેલા અભ્યાસિમોનો ઉપયોગ ગ્રજુે્યએશન માટે 

જરૂરી બે ઇ-લક્રનિંગ િેક્રર્ડટ્સ માટે કરી શકાતો નર્થી.  આ જરૂક્રરયાત ક્રવશે વધ ુમાક્રહતી આ વસંતઋતુમાં 

તમામ પક્રરવારોને જણાવવામાં આવશે. 

● કો-ક્યકુ્રરક્યુલર ક્લબ અને ઇવેન્ટ્સ વચ્યુચઅલ રીતે ઑફર કરવામાં આવશે. 

https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
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://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
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● યુક્રનવક્રસચટી અર્થવા કૉલજેમા ંઅરજી કરતા સ્નાતક ર્થયેલા ક્રવદ્યાર્થીઓ YRDSBની સેકન્ર્ડરી વચ્યુચઅલ સ્કૂલ 

દ્વારા તેમ કરશે અને ક્રર્ડપ્લોમા પર શાળાનું નામ “YRDSBની સેકન્ર્ડરી વચ્યુચઅલ સ્કૂલ” દેખાશે. 

● સ્નાતક ર્થયેલા ક્રવદ્યાર્થીઓ સકેન્ર્ડરી વચ્યુચઅલ સ્કૂલ ગ્રજુે્યએશનમાં હાજરી આપી શકશે. 

વધ ુમાક્રહતી માટે કૃપા કરીને પક્રરવારો માટે અમારા વચ્યુચઅલ સ્કૂલ FAQs ની મુલાકાત લો. 

વર્ચ્યુઅિ સ્કૂિ ટર ાન્સફર ફૉર્ુ 

વચ્યુચઅલ સ્કૂલ ટર ાન્સફર ફૉમચ યોકચ  ક્રરજન ક્રર્ડક્રસ્ટર ક્ટ સ્કૂલ બોર્ડચના ક્રવદ્યાર્થીઓ માટે છે જઓે સમગ્ર 2022-2023 

શાળા-વર્ચ માટે પ્રાર્થક્રમક અર્થવા માધ્યક્રમક વચ્યુચઅલ સ્કૂલમાં બદલી કરાવવા  માંગે છે. આ ફૉમચ માતા-

ક્રપતા/વાલીઓએ ભરવા માટે બનાવાયેલ છે અને YRDSB વચ્યુચઅલ સ્કૂલમાં ટર ાન્સફરની ક્રવનંતી કરતા દરકે 

બાળક માટે અલગ ટર ાન્સફર ફૉમચ ભરવું આવશ્યક છે. આ વચ્યુચઅલ સ્કૂલ ટર ાન્સફર ફૉમચ રજૂ કરતા પહેલાં કૃપા 

કરીને તમારા બાળક સાર્થે ર્ર્ાચ કરશો. 

જ ેપક્રરવારોએ ક્રનણચય લેવાની જવાબદારીઓ વહેંર્ી છે તેઓએ આ ફૉમચ ભરતા પહેલાં સંમક્રત પર આવવાનું છે. 

ક્રશક્ષણનું મોર્ડલ પસંદ કરતી વખતે, ક્રવદ્યાર્થીઓ અને પક્રરવારોએ સંપણૂચ શાળા-વર્ચ માટે પસદં કરલે મોરે્ડલમાં 

રહેવાની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. અમે માન્ય કરીએ છીએ કે આ સમયે આ ક્રનણચય લવેો પક્રરવારો માટે 

પર્ડકારરૂપ હોઈ શકે છે, તેમ છતાં અસરકારક અને સહાયક શાળા સમયપત્રક બનાવવા માટે આ માક્રહતી જરૂરી 

છે. 

જો તમે ઇચ્છતા હો કે તમ/ેતમારં બાળક 2022-2023 શાળા વર્ચ માટે પ્રાર્થક્રમક અર્થવા માધ્યક્રમક વચ્યુચઅલ 

શાળામાં હાજરી આપે તો કૃપા કરીને નીર્ેનું વચ્યુચઅલ સ્કૂલ ટર ાન્સફર ફૉમચ ભરો. 

અગત્્નયું: વચ્યુચઅલ સ્કૂલ ટર ાન્સફર ફૉમચ 31 માર્ચર્થી 7 એક્રપ્રલ સુધી ખુલ્લુ ંરહેશે. 

વચ્યુચઅલ સ્કૂલ ટર ાન્સફર ફૉમચ સબક્રમટ કયાચ પછી, તમે 2022-2023 શાળા-વર્ચ માટે વચ્યુચઅલ લક્રનિંગ માટે 

વચ્યુચઅલ સ્કૂલ ટર ાન્સફર ફૉમચ સબક્રમટ કયુિં છે તેની પકુ્રષ્ટ કરતો એક ઇમેઇલ પ્રાપ્ત ર્થશે.  જો તમને તમારો 

કન્ફમશેન ઈમેલ મળે ત્યાર ેતમને કોઈ ભૂલ જણાય, તો કૃપા કરીને 7 એક્રપ્રલ, 2022ના રોજ બંધ ર્થાય તે પહેલાં 

નવું વચ્યુચઅલ સ્કૂલ ટર ાન્સફર ફૉમચ ફરીર્થી સબક્રમટ કરશો. 

અગત્્નયું: સૌર્થી તાજતેરના સબક્રમશનનો ઉપયોગ સમગ્ર 2022-2023 શાળા વર્ચ માટે તમારા અકં્રતમ ક્રનણચય 

તરીકે કરવામાં આવશે. 

અગત્્નયું: સમગ્ર 2022-2023 શાળા વર્ચ માટે રૂબરૂ હાજરી આપનાર ક્રવદ્યાર્થી માટે કોઈ સબક્રમશનની જરૂર 

નર્થી. અમે જાણીએ છીએ કે પક્રરવારો પાસે શાળામાં પાછા ફરવા ક્રવશે ઘણા પ્રશ્નો છે, અને જમે જમે તે ઉપલબ્ધ 

ર્થશ ેતેમ અમે તમારી સાર્થે માક્રહતી સક્રહયારી કરવાનું ર્ાલ ુરાખીશું અને www.yrdsb.ca/school-reopening 

પર અમારી બોર્ડચની વેબસાઇટ પર માક્રહતી, વીક્રર્ડયો અને સંસાધનો શૅર કરવાનું ર્ાલ ુરાખીશું.  

**આ ફૉમચ પર એકક્રત્રત કરવામાં આવેલી માક્રહતી ક્રશક્ષણ અક્રધક્રનયમ R.S.O.ની સત્તા હેઠળ એકક્રત્રત કરવામાં આવી છે. 

1990, c E.2, s.8.1, અને અમારી શાળાઓના સામાન્ય વહીવટ માટે યોકચ  ક્રરજન ક્રર્ડક્રસ્ટર ક્ટ સ્કૂલ બોર્ડચ  દ્વારા ઉપયોગમાં 

લેવાશ.ે આ ફૉમચ પર એકક્રત્રત કરવામાં આવેલી તમામ વ્યક્રક્તગત માક્રહતી મ્યુક્રનક્રસપલ ફ્રીર્ડમ ઑફ ઇન્ફોમેશન એન્ર્ડ 

https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://docs.google.com/document/d/1RoqK5PzQS39mYRNnMYtanfa5xWWbc0k72BVSmrm3OaU/edit
http://www.yrdsb.ca/school-reopening
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પ્રોટેક્શન ઑફ પ્રાઇવસી એક્ટ, R.S.O., 1990, c અનુસાર જાળવવામાં આવશે. M.56, s. 29. આ ફૉમચ પરની માક્રહતીના 

સંગ્રહન ેલગતા કોઈપણ પ્રશ્નો research.services@yrdsb.ca પર મોકલી શકાય છે. 

mailto:research.services@yrdsb.ca

