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 دوسر ے صفحے پراردو میں بھی مو جو د ہے یہ ڈا کیو مینٹ ا نگلش  کے سا تھ نیچے  

 

 

Dear Families,  

The Ministry of Education has instructed Ontario school boards to prepare for the 

2020/2021 academic school year by developing plans to support the following 

scenarios: 

1. Normal school day routine with enhanced public health protocols - Students going 

to school every day, in classes that reflect standard class size regulations. 

2.  Modified school day routine - Based on public health advice, an adapted delivery 

model to allow for physical distancing and cohorts of students. Under this model, a limit 

of 15 students would be maintained in a typical classroom at one time. 

 

3.  At-home learning - Should the school closure be extended, or some parents choose 

not to send their child back to school, remote education will be available.   

The York Region District School Board (YRDSB) would like your feedback, which will be 

used alongside recommendations from our Public Health Agencies, the Ministry of 

Education, and Regional and Provincial agencies to inform learning plans for the 

2020/2021 academic year.  

This survey is voluntary and anonymous. No information you provide will identify you or 

your children. Please skip any questions you do not want to answer. 

If you experience any technical difficulties in completing the survey, please contact the 

Research Department by sending an email to research.services@yrdsb.  

 

The YRDSB family survey can be found at: https://bit.ly/YRDSB2020Family  

 

  

mailto:research.services@yrdsb
https://bit.ly/YRDSB2020Family


 

 2020،  25جون -خاندانی سروے

 

 

 پیارے خاندانوں ،

وزارت تعلیم نے اونٹاریو کے اسکول بورڈز کو ہدایت کی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل منظرنامے کی حمایت کرنے کے 

 تعلیمی اسکول کا سال تیار کریں: 2020/2021منصوبوں کو فروغ دینے کے لئے 

  عام اسکول کے دن کی معمول کے ساتھ بہتر پبلک ہیلتھ پروٹوکول .4

 .ے مطابق ہوںکالس معیاری کالس کے سائز کے قواعد و ضوابط ک کیالب علموں ہرروزسکول جانےوالےط

  کے دن کا معمول نظر ثانی شدہ اسکول .5

ایک م کے تحت کی اجازت  cohortsاور طالب علموں کے  یدورعوامی صحت کے مشورہ کی بنیاد پر ، جسمانی 

 طالب علموں کو ایک وقت میں ایک عام کالس روم میں برقرار رکھا جائے گا. 15. اس ماڈل کے تحت,  ہوگا ماڈل

 

 گھر پر تعلیم سیکھنے .6

بعض والدین اپنے بچے کو اسکول واپس بھیجنے کا انتخاب نہیں کرتے ، اگراسکول کی بندش کو بڑھایا جانا چاہئے ، 

 ریموٹ تعلیم دستیاب ہوگی.  تو

ہماری پبلک ہیلتھ ایجنسیوں ، وزارت تعلیم  س کویارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ آپ کی رائے کو پسند کرے گا ، ج

تعلیمی سال کے  2020/2021اور عالقائی اور صوبائی ایجنسیوں کی سفارشات کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تاکہ وہ 

 لئے سیکھنے کے منصوبوں کو مطلع کریں.

نہیں  پ کے بچوں کی شناخت یا آ کی آپ بھی کوئی معلومات ردہفراہم ک ییہ سروے رضاکارانہ اور گمنام ہے. آپ ک

 آپ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں ۔ س کا کرے گی. براہ کرم کوئی بھی سوال چھوڑ دیں ج

اگر آپ سروے مکمل کرنے میں کسی بھی تکنیکی مشکالت کا سامنا کرتے ہیں تو ، براہ مہربانی تحقیق کے لئے ایک 

 .services@yrdsb. ای میل بھیج کر ریسرچ ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کریں 

 

 https://bit.ly/YRDSB2020Familyپر پایا جا سکتا ہے: اس ویب سایٹ سروے ی خاندان ہی
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