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અમારા D63 પિરવારો: 
 
આપણ ેશાળાના આ અનોખા અન ેપડકાર�પ વષ�ના ЎА� БЈ Ехύ  ώЕЉ ρН , અમ ે�ણીએ છીએ કે માતા-
િપતાઓન ેએવા પ્ર�ો હશે કે વષ� 2021-2022 દરિમયાન આપણા િડિસ્ટ� ક્ટની શાળાઓનુ ંસચાલન કેવી રીતે 
કરવામા ંઆવશ.ે હવ ેઅમ ે�ણીએ છીએ તે આ મજુબ છે; સ્વાભાિવક રીતે છેલ્લા એક વષ� દરિમયાન આપણ ે
બધાએ �ણ્�ુ ંછે કે સંજોગોમા ંઝડપથી બદલાવ આવી શકે છે. 
 

● અત્યાર,ે બધી શાળાઓને તેની સંપૂણ� �મતા સાથ ેફરી િનયિમત સમયપત્રક પર પાછા ફરવાની 
યોજના છે. ગ્રેડ કે-8ના બધા િવ�ાથ�ઓએ દરરોજ આખો િદવસ શાળામા ંહાજરી આપવાની રહેશ ે
અન ેસ્ટેટ બોડ�ના િનયમો હેઠળ િરમોટ (ઘરથેી શીખવુ)ં લિન�ગમા ંરહેવાના હકદારના હોય તો, પ્રીસ્કૂલના 
િવ�ાથ�ઓએ તેમના અડધા િદવસના સમયપત્રક અનસુાર �બ�મા ંહાજરી આપવાની રહેશ.ે  
 

● જૂન 1, 2021 ના રોજ અપડેટ કરો: મેના છેલ્લા અઠવાિડયામા,ં ઇિલનોઇસ સ્ટેટ એ�ુકેશન બોડ� 
ઓફ િરમોટ લિન�ગ માટે �ોિલફાઇ થવા સંબંિધત તેની માગ�દિશ�કા સુધારી અન ેસંકુિચત કરી. નવી 
સૂિચત િદશાિનદ�શો હેઠળ, ફ� અંતગ�ત તબીબી િસ્થિત હોવાથી િવ�ાથ� દૂરસ્થ િશ�ણ માટે યોગ્ય 
રહેશ ેનહી.ં રા� અિધ�ક �ારા મજૂંરી બાકી, ISBE ની નવી માગ�દિશ�કા વાંચો: 

 
".... દૂરસ્થ સૂચના એવા િવ�ાથ�ઓ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવી શકે છે કે જઓે COVID-19 
રસી માટે પાત્ર નથી અન  ેસ્થાિનક �હેર આરોગ્ય િવભાગ અથવા �હેર આરોગ્ય િવભાગના 
ઇિલનોઇસ િવભાગ �ારા �ોરને્ટાઇન ઓડ�ર હેઠળ છે." 
 
આ ઉપરાંત, આ નવી માગ�દિશ�કા હેઠળ, જ ેિવ�ાથ�નો કુટંુબનો સભ્ય રસી માટે અયોગ્ય છે અન ે
સંસગ�િનષેધના હુકમ હેઠળ તે િવ�ાથ� દૂરસ્થ િશ�ણ માટે લાયક ઠેરવશ ેનહી.ં 
 

● શાળાના આગામી વષ� દરિમયાન પણ શારીિરક અંતર �ળવી રાખવા અન ેમાસ્ક પહેરવા જવેા 
આરોગ્ય અન ેસુર�ા સંબંધી િનયમો પાળવા જ�રી હોઇ શકે છે. શાળાના વષ�ની શ� થવાનો 
સમય આવતા વધુ માિહતી ઉપલબ્ધ કરિવમા ંઆવશ.ે હંમેશાની જમે, િડિસ્ટ� ક્ટન ેઇિલનોઇસ 
િડપાટ�મને્ટ ઓફ પિબ્લક હેલ્થ અન ેકૂક કાઉન્ટી િડપાટ�મેન્ટ ઓફ પિબ્લક હેલ્થ �ારા માગ�દશ�ન પૂ�ં 
પાડવામા ંઆવશ.ે 

 
કોિવડ વેિક્સન હવે બહોળા પ્રમાણમા ંઉપલબ્ધ છે - અન ે12-15 વષ�ના બાળકો માટેની ફાઇઝરની વેિક્સનને 
મજૂંરી મળી ગઇ છે. એવું પણ સંભવ છે કે નાના બાળકોની વેિક્સનન ેઆ ઋતુની શ�આતમા ંમજૂંરી આપી 
દેવામા ંઆવ.ે આ કારણોન ેલીધે અમન ેઆશા છે કે અમ ે16 ઑગસ્ટથી શાળાઓન ેસુરિ�ત અન ેસંપૂણ� રીતે 
ફરી ચાલુ કરી શકીએ છીએ. અમ ેઅમારા D63ના બધા માતા-િપતાઓ અન ેયોગ્યતા ધરાવતા િવ�ાથ�ઓને 
શ� તેટલુ ંજલ્દી વેિક્સન લઇ લેવા માટે પ્રોત્સાિહત કરીએ છીએ. તમને પોતાન,ે તમારા પિરવારન,ે 
આપણી શાળાઓને અને તમારી કમ્યુિનટીન ેસુરિ�ત અન ેતંદુરસ્ત રાખવામા ંમદદ�પ થવા માટેનો તે 
એક શ્રે� માગ� છે. 
 
શાળાના આગામી વષ� િવષ ેઅપડેટ અન ેવાધારાની માિહતી માટે ઉનાળા દરિમયાન અમારા સંપક�મા ંરહો. અમ ે
તમારા માટે સ્વસ્થ અન ેસુંદર ઉનાળાની કામના કરીએ છીએ અન ેઑગ્સટમા ંઅમારા બધા િવ�ાથ�ઓન ેફરી 
આવકારવાની પ્રિત�ા કરીએ છીએ. 
 
આભાર સહ, 



ડૉ. સ્કોટ �લે 
સુિપ્રન્ટેન્ડન્ટ 
 


