
ਫੋਨ ਰਿਕਾਿਰ ਿੰਗ ਸਰਕਿਪਟ 

ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਗ੍ਰੇਡ [x] ਵ ਿੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਚ ੇਬਾਰੇ ਟੋਰੋਂਟ ੋਵਡਸਵਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ  ਲੋਂ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰ ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ TDSB ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 2021-22 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਜਾਂ  ਰਚੁਅਲ ਲਰਵਨਿੰ ਗ੍ 

 ਾਸਤ ੇਵਸਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ੀਰ ਾਰ, 5 ਅਗ੍ਸਤ ਨੂਿੰ  ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਅਤ ੇ

18 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਸਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲਈ ਵਲਿੰ ਕ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਨੂਿੰ  ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡ ੇTDSB ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ 

ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਸਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ TDSB ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਵਸਲੈਕਸ਼ਨ 

ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗ੍ ੇਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਵਸਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਤਾਂ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸ ੈਚਾਵਲਤ ਢਿੰਗ੍ ਨਾਲ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਵਨਿੰ ਗ੍ ਵ ਿੱ ਚ 

ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ੇਗ੍ਾ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ 2021-22 ਸਕੂਲ ਸਾਲ  ਾਸਤ ੇਇਨ-ਪਰਸਨ ਜਾਂ  ਰਚੁਅਲ 

ਲਰਵਨਿੰ ਗ੍ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹੋ? 

● ਇਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਵਨਿੰ ਗ੍ ਚੁਣਨ ਲਈ 1 ਦਬਾਓ 

●  ਰਚੁਅਲ ਲਰਵਨਿੰ ਗ੍ ਚੁਣਨ ਲਈ 2 ਦਬਾਓ 

 

 ਰਚੁਅਲ ਲਰਵਨਿੰ ਗ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ੍ ਲੈਣ  ਾਸਤ ੇਵ ਵਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਕ ਕਿੰ ਵਪਊਵਟਿੰਗ੍ ਵਡ ਾਇਸ (ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਅਤ ੇ

ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤ ੇਇਿੰਟਰਨ ੈੱਟ ਸੇ ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਵਡ ਾਇਸ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਇਿੰਟਰਨ ੈੱਟ ਸੇ ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

● “ਮੈਨੂਿੰ  ਕੇ ਲ ਵਡ ਾਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ” ਲਈ 1 ਦਬਾਓ 

● “ਮੈਨੂਿੰ  ਕੇ ਲ ਇਿੰਟਰਨ ੈੱਟ ਸੇ ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ” ਲਈ 2 ਦਬਾਓ 

● “ਮੈਨੂਿੰ  ਵਡ ਾਇਸ ਅਤ ੇਇਿੰਟਰਨ ੈੱਟ ਸੇ ਾ ਦੋ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ” ਲਈ 3 ਦਬਾਓ 

● “ਮੈਨੂਿੰ  ਵਡ ਾਇਸ ਜਾਂ ਇਿੰਟਰਨ ੈੱਟ ਸੇ ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਲਈ 4 ਦਬਾਓ 


