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 3ستمبر 2021
اونٹاریو ےس تعلق رک ے
ھن واےل مح رتم والدین،
ہم امید کر رت ہی کہ آپ کا موسم گرما اچھا گزر رہا ہو گا۔ آ ے
ن واےل ماہ ستم رت م ںی بالمشافہ طور پر تدرییس عمل پر واپس
ں
آ ے
ن ےک موقع پر ،تدریس ےک ایک مزید معمول ےک مطابق تجر رت ےک ل ںی طلبا کو – ا ےپن دوستوں اور اساتذہ ےک ساتھ کالس
ُ
رومز می واپس آ ر
ن ہو ےت دیک ے
ھن ےک ل ںی ہم نہایت پرجوش ہ ںی۔ ہم جان ری ہ ںی کہ بالمشافہ تدرییس عمل ہمارے نوجوان
ں
ے
ے
ے
افراد یک دماغ اور جسمان صحت ،تعلییم کامیا رن ،اور مجموغ بہبود ےک ل ںی ضوری ےہ۔
ط رب ماہرین ،بشمول صو رت ےک چیف ط رب افرس برا ےت صحت یک مشاورت ےس تیار کردہ اور صوبا ےن سائنس ٹیبل رپورٹ ےک
ی
زیر جائزہ ،جو اقدامات ہم کر ر ےہ ہ ںی انہ ںی طلبا کو اسکول م ںی ان یک موجودیک ےک دوران ہر ممکن حد تک محفوظ
رک ے
ھن ےک ل ںی ڈیزائن کیا گیا ےہ۔
اسکول ےک سال  22-2021م ںی ،پورے صو رت ےک طلبا:
•
•
•
•

اسکول کے مکمل دن کے لیے بالمشافہ تدریسی عمل کی طرف واپس آئیں گے ،تاہم ہم آہنگ انداز میں فاصالتی طور پر
تدریس کا اختیار موجود رہے گا؛
جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے ،اور اضافی صفائی کی معاونت کے ساتھ کالس رومز میں پڑھیں گے؛
غیر نصابی سرگرمیوں ،کلبز ،موسیقی ،اور آرٹس ،نیز اسکول کے اندر کھیلوں کی تمام اقسام اور کچھ ترامیم کے ساتھ
انٹر اسکول کھیلوں کی سرگرمیوں کے ذریعے حصہ لینے کے قابل ہوں گے؛ اور
بہتر بنایا گیا ہوا کی ترسیل کا نظام اور ہوا کے معیار کے انفراسٹرکچر کی دیگر اپ گریڈز سے فائدہ اٹھائیں گے ،بشمول
تمام کنڈرگارڈن کالس رومز اور تمام تدریسی مقامات پر  HEPAیونٹس جو میکانیکی نکاسی ہوا کے سسٹمز کے ساتھ
مربوط نہیں ہیں۔

پالن یک مزید تفصیالت وزارت تعلیم یک ویب سائٹ پر دستیاب ہ ںی۔
مزید برآں ،ہماری حکومت  COVID-19کا مقابلہ جاری رک ے
ھن ےک ل ںی اسکولز م ںی یا قرب و جوار ےک اسکولز ےک اندر
ے
ے
حت عامہ ےک یونٹس اور عوایم طور پر فنڈ کردہ اسکول
رضاکارانہ ویکسینیشن کلینکس کا پالن اور م ں ےتبان کرت ےک ل ںی ص ِ
بورڈز ےک ساتھ کام کر ریہ ےہ۔ کلینکس اسکول ےک آغاز ےس پہےل اور اسکول ےک پہےل کچھ ہفتوں ےک دوران متوقع طور پر
کام کریں یےک۔ پروگرام صوت یک آخری مرحےل یک حکمت عمیل کا حصہ ہ تاکہ ان افراد کو ہدف بنایا جا ے
ن جنہ ںی پہیل یا
ے
رر
دورسی خوراک ملنا ابیھ باق ےہ اور اہل طلبا اور ان ےک اہل خانہ ،ن ں ےت اس موسم خزاں م ںی اسکول واپس لو ےٹن واےل تدرییس
اور اسکول ےک عمےل کو رضاکارانہ ویکسی ے ےت تک باسہولت اور آسان رسا ےن فراہم کرے گا۔
طلبا یک دما ےغ صحت یک معاونتوں ےک لی فنڈنگ یک مد م ںی ہم  80$مل ں ے
ی ےس زیادہ مختص کر ر ےہ ہ ںی۔ یہ 18-2017
ں
می گزشتہ حکومت ےک تحت یک جا ے
ن وایل رسمایہ کاریوں ےس چار گنا زیادہ ےہ۔
ں
اونٹاریو ےک طلبا ےک اسکول واپس لو ےٹن کو ہر ممکن حد تک محفوظ بنا ے
ن یک معاونت اہم رسمایہ کاریوں یک جانب ےس یک
گ ےب ہ ،بشمول  COVID-19یک ہدف شدہ معاونتوں یک مد م ںی  1.6$بل ں ے
ی ،اور تدرییس عمل یک بحایل اور تجدید ےک ل ںی
ے
 $85.5مل ں ے
ی رکھے گ ےی ہ ںی تاکہ عالیم وبا یک وجہ ےس بن ےن واےل تدرییس عمل ےک کیس بیھ خال کو ُپر کر ےت م ںی طلبا یک مدد
یک جا سےک۔
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اسکول کمیونٹ ں ےت کو  COVID-19ےس محفوظ رک ے
ھن ےک ل ںی اسکولز م ںی ہوا ےک معیار کو بہ رت بنانا اشد ےضوری ےہ۔ اس ل ںی
ے
ے
مجھے یہ مزید کہ رن ہو ےت فخر محسوس ہو رہا ےہ کہ ہماری حکومت ن پوری عالیم وبا ےک دوران سام ےی آن واےل سائنیس
مشورے پر عمل کر رت ہو ےت ،اسکول ےک ہوا ےک ترسییل نظاموں کو بہ رت بنا ے
ن ےک لی  600$مل ں ے
ی ےس زیادہ یک رسمایہ کاری
ں
یک ہ۔ یہ اس  1.4$بل ں ے
ی یک ساالنہ فنڈنگ ےک عالوہ ےہ جو ہم اسکول بورڈز کو اسکول یک سہولیات یک تجدید ،بشمول
ے
ر
 HVACاور کھڑکیوں یک مد م ںی فراہم کرت ہ ںی۔
ہوا ےک ترسییل نظام م ںی بہ رتیاں اونٹاریو ےک تمام اسکولز اور تمام بورڈز م ںی یک گ ےب ہ ںی۔ مجموغ طور پر ،ہم کالس رومز
کو محفوظ رک ے
ھن ےک ل ںی  70,000ےس زائد خود مختار  HEPAفل رتیشن یونٹس اور ہوا یک دیگر ترسییل ڈیوا ے
ئرس فراہم
ی
کریں ےک۔
ہوا یک میکانییک ترسیل یک مدد ےس اسکولز می ہوا ےک معیار کو بہ رت بنا ے
ن ےک ل ںی ،ہم بورڈز کو جہاں ممکن ہو ،بہ رتین
ں
گریڈز فل رتز ےک حامل  MERV-13 -ےک استعمال  -مزید متواتر طور پر فل رت تبدیل کر ےت ،ہوا ےک سسٹمز کو دیر تک
چال ے
ن ،اور ہوا ےک زیادہ ےس زیادہ بہاؤ اور تازہ ہوا م ںی سانس ل ےین ےک ل ںی  HVACسسٹمز کو پیمانہ بند کر ےت یک ہدایت دے
ے
ے
ے
ر ےہ ہ ںی۔ جونیت اور سینیت کنڈرگارڈن م ںی موجود ا ےپن سب ےس کم عمر طلبا ےک ل ںی ،ہم  -تحفظ یک ایک اضاق حد ےک
طور پر اس بات ےس باالتر ہو کر کہ آیا اسکول م ںی ہوا کا میکانییک ترسییل نظام موجود ےہ یا نہ ںی  -ان ےک کالس رومز م ںی
خود مختار  HEPAفل رت رکھ رہ ہ ںی۔ شفافیت ےک مفاد کو مدنظر رک ر
ھن ہو ےت ،ہم ہوا ےک ترسییل نظام م ںی بہ رتیوں ےک
ے
ی
متعلق اسکول بورڈز کو معیاری عوایم رپورٹنگ کا ٹول فراہم کریں ےک۔
ہماری حکومت طلبا ےک تحفظ ،بہبود ،اور تعلییم کامیان کو پہیل اور مرکزی حیثیت د ےین کو برقرار رک ے
ھن ےک ل ںی تعلییم
ر
شعی اور طب ماہرین ےک ساتھ باہم مل کر کام کرنا جاری رکھے ییک۔ اس عزم ےک حےص ےک طور پر ،چیف طب افرس براتے
ر
ر
ر
صحت ےک دف رت ے
ن  COVID-19ک ے
یرس ،رابطوں ،اور اس ےک پھیالؤ ےک نظم ےک متعلق مقایم عوایم صحت ےک یونٹس کو
ایک اپ ڈیٹ کردہ رہنما ےن جاری یک ےہ۔ رہنما ےن اسکول یک جگہوں پر  COVID-19ےک نظم ےس متعلق کلیدی
یرس ،اور مشتبہ اور مصدقہ پھیالؤ ےک نظم کرتے
موضوعات ،بشمول عالمتوں کا اظہار کر ےت واےل افراد ،ممکنہ اور مصدقہ ک ے
کا احاطہ کر رن ےہ۔
ہماری ویکسین کی فراہمی جاری ہے۔  COVID-19اور اس کی اقسام کے خالف ویکسینز ہمارا بہترین دفاع ہیں ،اور ہمارے
طلبا ،ہمارے عزیز و اقارب ،اور ہماری کمیونٹیز کو بیماری سے محفوظ رکھنے میں مدد دیں گی۔ اور اونٹاریو کا وزیر تعلیم ہونے
کے ناطے ،میری اولین ترجیح صوبے کے طلبا ،تدریسی عملے ،اور والدین کی صحت اور تحفظ ہو گی۔ میں انتہائی مشکل حاالت

کے دوران آپ لوگوں کی طرف سے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے پر آپ سب کا مشکور ہوں۔ یقینی بنانے کے لیے
کہ ہمارے بچے محفوظ ہیں ،جیسا کہ وہ اسکول کے ایک مزید معمول کے مطابق سال سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جس
کے وہ مستحق ہیں ،آئیں اپنی مثبت کاوشیں اور مل کر کام کرنا جاری رکھیں۔
م ںی اسکول واپیس پر ،ہر ایک یک حفاظت اور خو یش ےک ل ںی دعاگو ہوں۔
مخلص،
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معزز جناب اسٹیفن لیچہ ()Stephen Lecce
 ،وزیر تعلیم
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