
 

 
 

 

1 ਮਈ, 2020 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤੋ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰੋ, 
 

 ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਪ਼ਿ਼ਿ਼ਾਂ ਦੇ ਪ ਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਪਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਿਬਪਲਕ ਫੂੰ ਪਡਡ ਸਕ ਲ਼ਾਂ ਦਾ ਬੂੰਦ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱਟ 31 

ਮਈ, 2020 ਤਿੱਕ ਵਧਾ ਪਦਿੱਤਾ ਪਿਆ  ੈ।  ਾਲ਼ਾਂਪਕ ਇਸ ਬੂੰਦ ਦਾ ਪਵਸਥਾਰ ਚੁਣੌਤੀਿ ਰਨ ਅਤੇ ਪਨਰਾ਼ਿਾਜਨਕ  ,ੈ ਮੈਂ ਇ  ਅਵਸਰ 

ਤੁ ਾਡਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾ ੁੂੰ ਦਾ  ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇ  ਮੂੰਨਦਾ  ਼ਾਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਵਿੱਚ 

ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਿਾ ਕੇ ਪਕੂੰ ਨੇ ਼ੁਿਕਰਿੁਜਾਰ  ਼ਾਂ। 
 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ  ਼ਾਂ ਪਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਜ ੜੀਆਂ ਵਾਧ  ਪਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰ ੇ  ੋ, ਉ ਨ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਪਰਮੋਟ 

ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਨਾਲ ਤੁ ਾਡੇ ਬਿੱਚੇ (ਬਿੱ ਪਚਆਂ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੂੰਮ ਨ ੀਂ  ੈ। ਇ  ਤਜੁਰਬਾ  ਰ ਪਕਸੇ ਲਈ ਨਵ਼ਾਂ  ੈ। 
ਅਸੀਂ  ਰ ਪਦਨ ਪਵਚ ਪਮਲ ਕੇ ਪਸਿੱਿ ਰ ੇ  ਼ਾਂ। ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਇ  ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ  ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਨ ੂੰ   ੋਰ ਜੋਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾ ੁੂੰ ਦਾ  ਼ਾਂ ਪਕ ਇ ਨ਼ਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਪਥਤੀਆਂ ਪਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕ ਲ ਦੇ ਿ ਰੇ ਪਦਨ ਪਵਿੱਚ ਪ ਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨ ੀਂ 
ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਂ ਇ  ਪਕ ਅਪਧਆਿਕ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਿਏ ਪਸਿੱਿਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੁ ਰਾਉਣਿੇ ਜੋ ਪਕ ਇਿੱਕ ਭੌਪਤਕ ਕਲਾਸਰ ਮ 

ਪਵਿੱਚ ਕੀ  ਰ ਪਦਨ ਆਮ  ੁੂੰਦਾ  ੈ।  
 

ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ  ਾਲੀਆ ਿਿੱਤਰ ਪਵਿੱਚ, ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਮੂੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੇਚੇ ਨੇ ਇਿੱਕ  ਫ਼ਤੇ ਪਵਿੱਚ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਅਤੇ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਐਜ ਕੇਟਰ ਕਈ ਤਰੀਪਕਆਂ 

ਨਾਲ ਇ ਨ਼ਾਂ ਉਮੀਦ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ  ਨ। ਸਾਡੇ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇ  ਿਤਾ ਲਿਾਉਣ ਦੇ 

ਤਰੀਪਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਿ ਰ ੇ  ਼ਾਂ ਪਕ ਪਕਵੇਂ ਅਪਧਆਿਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਪਨੂੰ ਿ 

ਿਲੇਟਫਾਰਮ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰ ੇ  ਨ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਬ ਤਰ ਸ ਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। 

ਅਪਧਆਿਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉ ਨ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਪਵਿੱਚ  ਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰਨਿੇ। ਇ  ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸ, ਅਪਧਆਿਕ ਤੋਂ ਅਪਧਆਿਕ, ਅਤੇ  ਰੇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 

ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਿਰਾ ਪਦਿਾਈ ਦੇਵੇਿਾ। ਸਾਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਪਭੂੰਨ  ਾਲਾਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਪਬਆਂ 'ਤੇ 

ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾ ੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ  ੈ। ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਿੋ ਵਿੱਿਰੇ ਿਿੱਧਰ ਦੇ ਉਿਲਬਧ 

ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲ  ਪਸਿਲਾਈ ਦੇ ਅਨੌਿੇ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮ ਿੱਤਵਿ ਰਣ ਿਿੱਲ ਇ   ੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਵਅਸਤ ਰਿੱਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਦੇ  ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਦੀ ਪਸ ਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ 

ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ  ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਘਰ ਪਵਿੱਚ ਪਸਿੱਿਣ ਲਈ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰਦੇ  ਼ਾਂ। 
 

ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਅਿੱਿੇ ਵੇਿਦੇ  ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਿਲੇ ਪਦਨ਼ਾਂ ਅਤੇ  ਫ਼ਪਤਆਂ ਲਈ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਵਚ ਤੁ ਾਡੀ 
ਸ ਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਿੇਤਰ਼ਾਂ ਪਵਚ ਅਿਡੇਟ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾ ੁੂੰ ਦੇ  ਼ਾਂ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਅਪਧਆਿਕ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰਦੇ ਰ ੋ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਰ ੋ ਅਤੇ ਆਿਣਾ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ 

https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education


 

 
 

 

ਪਿਆਲ ਰਿੱਿੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਇਕਿੱ ਠੇ  ਼ਾਂ! 
 

• ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਲਈ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਸੈ਼ਿਨ 

 

• ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਰੁਝਾਨ 

 

• ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ  ਿਰਾਿਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਲ਼ਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿੋਰਟ 

ਕਰਨਾ  
 

• ਿਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋ , ਿਰੌਮ ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਸਮਾਿਮ 

 

• ਆਿਣੀ ਿਿੱਲ ਰਿੱਿੋ  
 

• ਸਮਰ ਪਵਿੱਚ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਦੇ ਮੌਕੇ  
 

• ਸਿੈ਼ਿਲ ਐਜ ਕੇ਼ਿਨ ਪਰਮੋਟ IPRC/SEPRC/IEP 

 

• ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਲਈ ਫਰੈਂਚ ਐਜ ਏ ਸੈਪਕੂੰਡ ਲੈਂਿਵੇਜ (FSL) 

ਸਰੋਤ 

 

 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਿਪਿਵਾਿਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਿਖਲਾਈ ਿੈਸ਼ਨ 

 ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਕੁਝ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ  ਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੂੰ  
ਨੇਵੀਿੇਟ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਤੁ ਾਡੀ ਸ ਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ  ਼ਾਂ। ਪਵ਼ੇਿ਼ਿ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਸੈ਼ਿਨ ਦੋ ਿਰਮੁਿੱ ਿ ਿਲੇਟਫਾਰਮ਼ਾਂ: ਬਰਾਈਟਸਿੇਸ ਅਤੇ 

ਿ ਿਲ ਕਲਾਸਰ ਮ ਦੀ ਸੂੰਿੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਲਬਧ  ਨ।  
 

ਬਰਾਈਟਸਿੇਸ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਛਾਣ 

ਇ  ਸੈ਼ਿਨ ਬਰਾਈਟਸਿੇਸ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਿੇ਼ਿ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਇ  ਼ਿਾਮਲ ਕਰੇਿਾ: ਪਕਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ  ੈ, ਪਕਵੇਂ 
ਲੌਿਇਨ ਕਰਨਾ  ੈ ਅਤੇ ਅਪਧਆਿਕ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਿ ਪਵ਼ੇਿ਼ਿਤਾਵ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਜਾਿਰ 

ਕਰੇਿਾ। ਇਿੱਕ ਸੈ਼ਿਨ ਪਵਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ  ੋਣ ਲਈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੂੰ ਕ ਤੇ ਕਪਲਕ ਕਰੋ।  
• ਸੋਮਵਾਰ, 4 ਮਈ ਦੁਿਪ ਰ 3 ਵਜੇ  
• ਮੂੰਿਲਵਾਰ, 5 ਮਈ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ  

 

ਿ ਿਲ ਕਲਾਸਰ ਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਛਾਣ  

ਇ  ਸੈ਼ਿਨ ਿ ਿਲ ਕਲਾਸਰ ਮ ਨ ੂੰ  ਿੇ਼ਿ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਇ  ਼ਿਾਮਲ ਕਰੇਿਾ: ਪਕਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ  ੈ, ਪਕਵੇਂ ਲੌਿਇਨ ਕਰਨਾ  ੈ 
ਅਤੇ ਅਪਧਆਿਕ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਿ ਪਵ਼ੇਿ਼ਿਤਾਵ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਜਾਿਰ ਕਰੇਿਾ। ਇਿੱਕ ਸੈ਼ਿਨ 

ਪਵਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ  ੋਣ ਲਈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੂੰ ਕ ਤੇ ਕਪਲਕ ਕਰੋ। 
• ਮੂੰਿਲਵਾਰ, 5 ਮਈ ਦੁਿਪ ਰ 3 ਵਜੇ  
• ਬੁਿੱ ਧਵਾਰ, 6 ਮਈ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ  

 

https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning


 

 
 

 

ਤੰਦਿੁਿਤੀ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਿਥੀ ਿੁਝਾਨ 

ਸਾਡੀ ਮੁਿੱ ਿ ਤਰਜੀ  ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸ ਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ  ੈ। ਸਕ ਲ ਸਟਾਫ ਪਰ਼ਿਤੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸ ਤ ਅਤੇ 

ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਰ ੇ  ਨ ਪਜਵੇਂ ਉ  ਪਰਮੋਟ ਪਸਿਲਾਈ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੇ  ਨ। ਅਪਧਆਿਕ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਵਅਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਪਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ  ਨ।  
 

ਪਵਪਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਿਰਾਿਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਿੁਿਤੀ ਦਾ ਿਮਿਥਨ ਕਿਨਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਪਿਿੋਿਟ ਕਿਨਾ 
ਇ   ਰ ਇਕ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਪਰਆ ਸਮ਼ਾਂ  ੈ ਪਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ 

 ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਨਦੇ  ਼ਾਂ ਪਕ ਸਾਡੇ ਪਸਸਟਮ ਅੂੰਦਰ ਬ ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵ਼ਾਂ  ਨ ਜੋ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਉਿਲਬਧੀ ਨ ੂੰ  
ਿਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ  ਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿ ੁੂੰਚ, ਸਰੋਤ਼ਾਂ ਦੀ ਉਿਲਬਧਤਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਐਿਲੀਕੇ਼ਿਨ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ   ੋਣਾ 
ਅਤੇ ਪਸਿੱਿਣ ਲਈ ਸ ਾਇਤਾ ਼ਿਾਮਲ  ੈ। ਅਪਧਆਿਕ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਧਆਨ ਪਵਿੱਚ ਰਿੱਿਣਿੇ, ਪਜਵੇਂ ਪਜਵੇਂ ਉ  ਸਾਰੇ 
ਪਸਪਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਉਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਿਾਠਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥਿ ਰਨ ਪਸਿਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 

 ਨ, ਜੋ ਜ ਨ ਪਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਿੀਰਲੀ ਪਰਿੋਰਟ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਿ ੁੂੰਚਾਉਂਦਾ  ੈ।  
 

ਇ  ਸਾਡੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ  ੈ ਪਕ ਮੁਲ਼ਾਂਕਣ, ਇਵੈਪਲਊਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪਰਿੋਰਪਟੂੰਿ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਨਰਿਿੱਿ, ਿਾਰਦਰ਼ਿੀ ਅਤੇ 

ਇਕਸਾਰ  ੋਵੇਿੀ ਅਤੇ ਪਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਿੀ।  ਮੇ਼ਿ਼ਾਂ ਵ਼ਾਂਿ, ਜੇ ਤੁ ਾਡੇ ਕੋਈ ਿਰ਼ਿਨ ਜ਼ਾਂ ਪਚੂੰਤਾਵ਼ਾਂ  ਨ, ਤ਼ਾਂ 
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਅਪਧਆਿਕ ਅਤੇ/ਜ਼ਾਂ ਿਰ਼ਿਾਸਨ ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮੁਲ਼ਾਂਕਣ 

ਅਤੇ ਪਰਿੋਰਪਟੂੰਿ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਸ ਵੇਰਪਵਆਂ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਿਪਰਵਾਰਕ ਮੁਲ਼ਾਂਕਣ ਪਨਊਜਲੈਟਰ 

ਨ ੂੰ  ਿੜਹ।ੋ 
 

ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਿਮਾਿੋਹ, ਿਰੌਮ ਅਤੇ ਹੋਿ ਿਮਾਗ੍ਮ 

ਪਜਵੇਂ ਪਕ 14 ਅਿਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਤਰ ਪਵਿੱਚ ਦਿੱ ਪਸਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਕ ਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਟਪਰਿੱਿ ਅਤੇ ਓਵਰਨਾਇਟ ਟਪਰਿੱਿ 

ਰਿੱਦ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤੇ ਿਏ  ਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਕ ਇਸ ਸਾਲ ਿਰੋਮ, ਿਰੈਜ ਏ਼ਿਨ ਸਮਾਰੋ ਼ਾਂ ਅਤੇ  ੋਰ ਸਮਾਿਮ਼ਾਂ ਲਈ ਅਿੱਿੇ ਵਧਣਾ 
ਸੂੰਭਵ  ੋਏਿਾ ਿਰ  ਾਲੀਆ ਿਬਰ ਨਾਲ ਪਕ ਸਕ ਲ  ੁਣ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱਟ 31 ਮਈ ਤਿੱਕ ਬੂੰਦ ਰਪ ਣਿੇ, ਇ  ਸੂੰਭਵ ਨ ੀਂ  ੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ 
ਿਿੱਲ  ੈ ਪਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱਟ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤਿੱਕ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਿਰੋਿਰਾਮ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ  ੈ। ਪਕਉਂ ਪਕ ਅਜੇ ਵੀ 
ਬ ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਣਿਛਾਤੀਆਂ  ਨ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤ ੇਿਏ ਸਮਾਿਮ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਼ਿਪਡਊਪਲੂੰ ਿ ਸਥਾਨਕ ਸਪਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਸਕ ਲ ਿਿੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਿੱਿੋ ਪਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰੈਜ ਏ਼ਿਨ ਸਮਾਰੋ  ਦੌਰਾਨ ਪਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜੀਫ਼ੇ 
ਿਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਰਪ ਣਿੇ, ਬਾਅਦ ਪਵਚ  ੋਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। 

 

ਆਿਣੀ ਗੱ੍ਲ ਿੱਖੋ 
 ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਦੇ ਆਿਣੇ ਿਪ ਲੇ ਮ ੀਨੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ ਿ ੁੂੰਚੇ  ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾ ੁੂੰ ਦੇ  ਼ਾਂ। ਕੀ ਵਧੀਆ 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Final%20Parent%20Assessment%20Newsletter%20April%2029.pdf


 

 
 

 

ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ  ੈ? ਕੀ ਨ ੀਂ? ਤੁ ਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਕੀ  ਨ? ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਪਵਚਾਰ ਸ਼ਾਂਝ ੇਕਰਨ 

ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਮੂੰਟ ਕਿੱ ਢੋ। ਤੁ ਾਡੀ ਰਾਏ ਮ ਿੱਤਵਿ ਰਣ  ੈ ਪਜਵੇਂ ਪਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜਰ ਰਤ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਬ ਤਰ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਪ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦੇ  ਼ਾਂ। ਿਿੱਲਬਾਤ ਪਵਿੱਚ ਆਿਣੀ ਆਵਾਜ ਨ ੂੰ  ਼ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਥੌਟ 

ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। 

ਗ੍ਿਮੀਆਂ ਪਵੱਚ ਪਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ 
 ਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਸਿੱਿਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਕਈ ਪਵਕਲਿ਼ਾਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ  ੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ  ੇਠ਼ਾਂ ਵੇਿੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਫਪਤਆਂ ਪਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਿੇ। 

 

ਹਾਈਪਰਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ ਿਮਿ ਿਕੂਲ ਪਿਮੋਟ ਲਿਪਨੰਗ੍ 

ਪਰਮੋਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਮਰ ਸਕ ਲ ਪਵਿੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਦੇ ਿਾੜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ   ਿੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮ ੀਨੇ ਪਵਿੱਚ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਝੇਪਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ਼ਾਂ ਚਿੱਲ ਰ ੀਆਂ  ਨ। ਵਾਧ  ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਫਪਤਆਂ ਪਵਿੱਚ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਮਰ ਸਕ ਲ ਦੇ ਵੈੈੱਬ ਿੇਜ ਤੇ ਉਿਲਬਧ  ੋਣਿੇ।  
ਨੋਟ: ਇਸ ਿਰੋਿਰਾਮ ਨ ੂੰ  " ਾਈਪਬਰਡ" ਪਕ ਾ ਜ਼ਾਂਦਾ  ੈ ਪਕਉਂਪਕ ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਪਵਿੱਚ ਪਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਼ਿਾਮਲ  ੋ ਸਕਦ ੇ ਨ। 
 

ਪਿਮੋਟ ਿਮਿ ਕਰੈਪਡਟ ਪਿਕਵਿੀ (ਿੈਕੰਡਿੀ)  
ਕੌਨਟੀਪਨਊਇੂੰਿ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਪਡਿਾਰਟਮੈਂਟ 6-31 ਜੁਲਾਈ ਨ ੂੰ  TDSB ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਮੋਟ ਕਰੈਪਡਟ 

ਪਰਕਵਰੀ ਿਰੋਿਰਾਮ ਿੇ਼ਿ ਕਰੇਿਾ। ਇ  ਿਰੋਿਰਾਮ 2020 ਦੇ ਲਈ ਫਸੇ-ਟ -ਫੇਸ ਸਮਰ ਸਕ ਲ ਦੀ ਥ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਕੋਰਸ਼ਾਂ 
'ਤੇ ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰੇਡ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪ਼ਿਆਂ ਪਵਿੱਚ ਿਾਠਕਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਿਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

 ਫਪਤਆਂ ਪਵਿੱਚ ਸਮਰ ਸਕ ਲ ਦੇ ਵੈੈੱਬ ਿੇਜ ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਹਾਈਪਰਰਡ ਪਿਮੋਟ ਿਮਿ ਕਰੈਪਡਟ ਿਰੋਗ੍ਿਾਮ (ਿੈਕੰਡਿੀ)  
ਕੌਨਟੀਪਨਊਇੂੰਿ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਪਡਿਾਰਟਮੈਂਟ 6-31 ਜੁਲਾਈ ਨ ੂੰ  TDSB ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਮੋਟ ਸਮਰ 

ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਕਰੈਪਡਟ ਿਰਾਮ ਿੇ਼ਿ ਕਰੇਿਾ। ਇ  ਿਰੋਿਰਾਮ 2020 ਦੇ ਲਈ ਫੇਸ-ਟ -ਫੇਸ ਸਮਰ ਸਕ ਲ ਦੀ ਥ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ 
ਕੋਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰੇਡ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪ਼ਿਆਂ ਪਵਿੱਚ ਿਾਠਕਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਿਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਫਪਤਆਂ ਪਵਿੱਚ ਸਮਰ ਸਕ ਲ ਦੇ ਵੈੈੱਬ ਿੇਜ ਤੇ ਜਾਓ।  
ਨੋਟ: ਇਸ ਿਰੋਿਰਾਮ ਨ ੂੰ  " ਾਈਪਬਰਡ" ਪਕ ਾ ਜ਼ਾਂਦਾ  ੈ ਪਕਉਂਪਕ ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਪਵਿੱਚ ਪਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਼ਿਾਮਲ  ੋ ਸਕਦ ੇ ਨ। 
 

ਈ-ਿਮਿ ਿਰੋਗ੍ਿਾਮ 

ਈ-ਸਮਰ ਿਰੋਿਰਾਮ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਿਸਤ ਪਵਚ ਜਾਰੀ ਰ ੇਿਾ, ਪਜਵੇਂ ਉ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ਼ਾਂ ਪਵਚ ਪਰ ਾ  ੈ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ 

https://my.thoughtexchange.com/189578056
https://my.thoughtexchange.com/189578056
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Innovation/Elementary-Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School


 

 
 

 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰੇ਼ਿਨ ਅਿਰੈਲ ਦੇ ਼ੁਿਰ  ਪਵਚ ਼ੁਿਰ   ੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਿ ਰੇ ਕਰੈਪਡਟ ਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਇਸ 

ਪਵਚ ਿਰੇਡ 11 ਅਤੇ 12 ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਰੇਡ 10 ਦੀ ਪਸਪਵਕਸ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਟਿੱਡੀਜ ਼ਿਾਮਲ  ਨ। ਿੈਰ- ਟੀਡੀਐਸਬੀ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਅਿਸਤ ਪਵਿੱਚ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ ਨ  ਦੇ ਼ੁਿਰ  ਪਵਿੱਚ ਰਪਜਸਟਰ ਸਕਦ ੇ ਨ। ਕੋਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਪਜਸਟਰੇ਼ਿਨ 

ਿਰਪਕਪਰਆ ਬਾਰੇ ਿ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਈ-ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਦਿੱ ਤੀ ਿਈ  ੈ। 
 

 

 

ਿਿੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿਮੋਟ ਿਮਿ ਿਕੂਲ 

ਪਵ਼ੇਿ਼ਿ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰ ਸਕ ਲ ਪਰਮੋਟ ਰ ਿ ਪਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰ ੇਿਾ। ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਡੀਐਚਐਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀ 
ਆਿਣੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਕਰੈਪਡਟ ਕੋਰਸ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਿ ੁੂੰਚ ਦੇ ਯੋਿ  ੋਣਿੇ। ਅਸੀਂ ਿਰੇਡ 1-8 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ DHH ਸਮਰ ਸਕ ਲ ਵੀ 
ਿਰਦਾਨ ਕਰ਼ਾਂਿੇ। ਸੈਕੂੰਡਰੀ CTCC ਸਮਰ ਸਕ ਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰ ੇਿਾ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸਮਰ ਕਰੈਪਡਟ ਤਿੱਕ ਿ ੁੂੰਚ ਸਕਣ। 

 

ਿਰੇਡ 1 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਅਿਾ ਜਤਾਵ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰ ਸਕ ਲ ਿੇ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਪਧਆਿਕ 

ਿਪ ਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਿਤ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਿੇ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਸਿਲਾਈ ਦੇ  ੋਰ ਮੌਕੇ ਿਰਦਾਨ 

ਕਰਨਿੇ।   
 

ਿਿੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿਮੋਟ IPRC/SEPRC/IEP 

ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵ਼ੇਿ਼ਿ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਜਰ ਰਤ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਨਟੀਪਨਊਟੀ ਔਫ਼ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਫੌਰ ਸਟ ਡੈਂਟਸ ਪਵਦ 

ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਨੀਡਜ ਐਡਂ ਮੈਂਟਲ  ੈਲਥ ਸਿੋਰਟਸ ਮੈਮੋ ਪਵਚ ਅਿੱਿੇ ਦੇ ਪਨਰਦੇ਼ਿ ਪਦਿੱ ਤੇ  ਨ। 
 

ਮੌਜ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਰਮੋਟ ਸਪਥਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰੀ ਜਰ ਰਤ਼ਾਂ ਿ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ IPRCs ਅਤੇ SEPRCs ਨ ੂੰ  
ਤਰਜੀ  ਪਦਿੱਤੀ ਿਈ  ੈ।  

ਿਰਾਥਪਮਕ IPRCs ਅਤੇ SEPRCs: 

• ਡਾਇਿਨੌਸਪਟਕ ਪਕੂੰਡਰਿਾਰਟਨ (DK) ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਕੂੰਡਰਿਾਰਟਨ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ; 
• ਪਕੂੰਡਰਿਾਰਟਨ ਇੂੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਿਰੋਿਰਾਮ (KIP) ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਜਨਹ ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ISP  

ਪਵਚਾਪਰਆ ਜਾ ਪਰ ਾ  ੈ; 
• ਿਿੱਧਰ 2 ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ IPRC ਸਮੀਪਿਆ ਇਿੱਕ ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਇੂੰ ਨਟੈਨਪਸਵ  

ਸਿੋਰਟ ਿਰੋਿਰਾਮ (ISP)  ੈ, ਪਜਨਹ ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਰਾੂੰਪਜਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ  ੁੂੰ ਦੀ  ੈ ਪਕਉਂਪਕ ਉ  ਇਿੱਕ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਦ ਜ ੇਸਕ ਲ ਜਾ ਰ ੇ 
 ਨ;  

• SEPRC ਕੇਵਲ ਿੂੰਭੀਰ ਿੁੂੰਝਲਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰ ਰਤ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਵਚਾਰ ਕਰਦਾ  ੈ; 
• CTCC ਿਰੋਿਰਾਮ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ; 

https://t.e2ma.net/click/2jxvhd/amoo6l/6alrsl
https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing


 

 
 

 

• ਿਰੇਡ 3 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਜਨਹ ਼ਾਂ ਲਈ ਿਰੇਡ 4 ਪਿਫਟਡ ISP (ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਰਪਜਸਟਰਡ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਸਰਫ; ਇਸ 

਼ਿਰੇਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਈਿੀਆਰਸੀ) ਲਈ ਪਵਚਾਰ  ਨ। 
 

IPRCs ਨ ੂੰ  ਜ਼ਾਂ ਤ਼ਾਂ ਵੈਬਐਕਸਸ ਜ਼ਾਂ ਟੈਲੀਕੌਨਫਰੂੰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੋਟ ਰ ਿ ਪਵਿੱਚ ਆਯੋਪਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕੋਈ ਵੀ ਈਮੇਲ ਸੂੰਚਾਰ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿੁਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ, ਉ ਨ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਰਾ ੀਂ ਭੇਜੇ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਪ ਲ਼ਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਪ ਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ  ੋਵੇਿੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿੋਿਨੀਯਤਾ ਦੀ 
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਸੂੰਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਏਨਪਕਰਿਟ ਅਤੇ ਿਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
ਈਮੇਲ ਪਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਪਵਿੱਚ “CONFIDENTIAL” ਼ਿਬਦ ਼ਿਾਮਲ  ੋਵੇਿਾ ਅਤੇ ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਮਾਤਾ-
ਪਿਤਾ/ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ  ੈ, ਿੜਹਨ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਼ਿਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
 

ਿਪਿਵਾਿਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਜ਼ ਏ ਿੈਪਕੰਡ ਲੈਂਗ੍ਵੇਜ  (FSL) ਿਿੋਤ 

ਇਸ  ਫ਼ਤੇ, FSL ਪਵਭਾਿ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਐਜ ਏ ਸੈਪਕੂੰਡ ਲੈਂਿਵੇਜ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਰਿਰਸਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਲਈ 

FSL ਪਰਸੋਰਪਸਜ ਫੌਰ ਫੈਮਲੀਜ ਿ ਿਲ ਸਾਈਟ ਲੌਂ ਚ ਕੀਤਾ। ਇ  ਸਾਈਟ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਸ ਾਇਤਾ ਪਕਵੇਂ ਕਰਨੀ  ੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਿਾਈਪਡੂੰਿ ਪਸਧ਼ਾਂਤ ਸਮੇਤ, FSL ਿਰੋਿਰਾਮ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਲਈ ਪਵਚਾਰ, ਸਰੋਤ਼ਾਂ ਦੇ 

ਪਲੂੰ ਕ, ਘਰ ਪਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ ਪਕਵੇਂ ਕਰਨੀ  ੈ ਅਤੇ  ੋਰ ਬ ੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੀ  ੈ। 

ਪਿੱਪਖਆ ਮੰਤਿਾਲੇ ਅਤੇ ਟੋਿਾਂਟੋ ਿਰਪਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਿਡੇਟਿ 

ਇਸ  ਫ਼ਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਕ ਸਕ ਲ਼ਾਂ ਦਾ ਬੂੰਦ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱਟ 31 ਮਈ, 2020 ਤਿੱਕ ਵਧੇਿਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਟੋਰ਼ਾਂਟੋ ਿਬਪਲਕ 

 ੈਲਥ ਨੇ ਵੀ ਇਸ  ਫ਼ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤ।ੇ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਥੇ ਅਿਡੇਟ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੜਹੋ: ਪਮਪਨਸਟਰੀ ਔਫ 

ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਿਿੱਤਰ  ਅਤੇ ਟੋਰ਼ਾਂਟੋ ਿਬਪਲਕ  ੈਲਥ ਿਿੱਤਰ। 
 

ਿਮਾਿਤੀ ਪਵਚਾਿ 

ਪਸਿਲਾਈ ਦੀ ਪਨਰੂੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਾਡਾ ਸਾਪਰਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧੂੰਨਵਾਦ।  ੁਣ ਿਪ ਲ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਜਆਦਾ, ਘਰ 

ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਮਜਬ ਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮ ਿੱਤਵਿ ਰਨ  ੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱਚੇ (ਬਿੱ ਪਚਆਂ) ਨ ੂੰ  ਪਵਅਸਤ ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਸਕ ਲ 

ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਅਪਧਆਿਕ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਪ ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਿੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ੋ ਉਸਦਾ ਬ ੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਰਭਾਵ ਿਏਿਾ। ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੇ  ਾਲਤ਼ਾਂ ਪਵਚ ਆਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰ ੇ  ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁ ਾਡੇ ਜਤਨ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ  ਼ਾਂ।  

 

ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਜਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾ ੁੂੰ ਦਾ  ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾ ੀਂ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਤ ਪਮ ਨਤ ਅਤੇ ਲਚਲੇਿਣ 

ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ  ਼ਾਂ। ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰ ਿ ਤਿੱਕ ਟਰ਼ਾਂਪਜਸ਼ਨ  ਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ  ੈ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਸਿੱਿਣ 

ਦਾ ਇਕ ਬ ੁਤ ਵਿੱਿਰਾ ਢੂੰਿ  ੈ ਪਜਸਦੇ ਉ  ਆਦੀ  ਨ। ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਸਕ ਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪਧਆਿਕ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਜ ੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਕ ਾਣੀਆਂ 

ਸੁਣੀਆਂ  ਨ,  ਪਜਥੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨ ੂੰ  ਆਿਣਾ ਰ ੇ  ਨ ਅਤੇ ਇ ਨ਼ਾਂ ਿਪਰਸਪਥਤੀਆਂ ਪਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਣ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ 
ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਰਸਾ ਰ ੇ  ਨ। ਇ  ਉ ਨ਼ਾਂ ਼ਿਾਨਦਾਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰਾਰ  ੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 

https://sites.google.com/tdsb.on.ca/fsl-resources-for-families/home?authuser=0
https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education
https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Parent-Caregiver-re-Vaccination-during-COVID-19-Pandemic-April-29-2020.pdf
https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education


 

 
 

 

TDSB ਪਵਿੱਚ  ਨ। ਮੈਨ ੂੰ  ਸਾਪਰਆਂ 'ਤੇ ਬ ੁਤ ਮਾਣ  ੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ  ਼ਾਂ ਪਕ ਪਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁ਼ਿਕਲ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ 
ਲੂੰ ਘ਼ਾਂਿੇ। 
 

ਇਿੱਕ ਅੂੰਤਮ ਪਵਚਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾ ੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਉ  ਇਿੱਕ ਸਧਾਰਣ ਭਰੋਸਾ  ੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਸਕ ਲ ਪਵਿੱਚ ਸੂੰਭਾਪਵਤ ਵਾਿਸੀ ਦੇ ਲਈ 

ਿਪ ਲ਼ਾਂ  ੀ ਸੋਚ ਰ ੇ  ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰ ੇ  ਼ਾਂ।  ਾਲ਼ਾਂਪਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਿਤਾ ਨ ੀਂ  ੈ ਪਕ ਇ  ਕਦੋਂ  ੋਵੇਿਾ, ਇ  

ਮ ਿੱਤਵਿ ਰਣ ਅਤੇ ਜਰ ਰੀ  ੋਏਿਾ ਪਕ ਅਸੀਂ ਟੋਰ਼ਾਂਟੋ ਿਬਪਲਕ  ਲੈਥ ਅਤੇ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਸ਼ਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੂੰਮ 

ਕਰੀਏ ਤਾਪਕ ਇ  ਸੁਪਨ਼ਿਪਚਤ  ੋ ਸਕੇ ਪਕ ਉਪਚਤ ਪਸ ਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਅਤੇ  ੋਰ ਉਿਾਅ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰ  ੇ ਨ। ਦੁਬਾਰਾ, ਇ   ਰ 

ਇਕ ਲਈ ਨਵ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪਿਆਤ ਿੇਤਰ  ੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਪਸ ਤ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰ ਰੀ ਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਫ 

ਅਤੇ  ੋਰ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਇਨਿੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰ਼ਾਂਿੇ।  
 

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਰ ੋ।  
 

ਪਦਲੋਂ, 

 


