
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ੍ਕਿਪਟ: 

ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਸੈਂਜਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਵਿੱ ਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ: 

ਇਹ ਟੋਰੋਂਟ ੋਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ  ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਜਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੇਡ (ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਜਵਜਸ਼ਸ਼ਟ) ਜਵਿੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ 

ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। (ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।) 

ਕ੍ਸਿੱ ਕ੍ਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ੍ਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਇਿੱ ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਅਤ ੇਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਸਹਤ ਅਤ ੇ

ਸੁਰਿੱ ਕ੍ਿਆ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੇ। ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਕ੍ਵਿੱ ਚ, ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਰਥੀ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਦਨ ਸਾਕ੍ਿਆਤ ਤੌਰ 'ਤੇ (in 

person) ਸਕੂਲ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਲਗਭਗ 15 ਕ੍ਦਕ੍ਵਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟ ੇਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕ੍ਵਿੱ ਚ, ਕ੍ਦਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਹਿੱ ਸੇ ਲਈ 

ਕ੍ਸਿਲਾਈ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ ਕ੍ਸਿਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰਕ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ।  

ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ (quadmester) ਕਾਰਜਕਿਮ ਤੇ ਚਲਣਗੇ ਕ੍ਜਹੜਾ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ 

ਕ੍ਵਿੱ ਚ 44 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਕ੍ਜਥੇ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਸਤੰਬਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਇੰਨ-ਸਕੂਲ ਲਰਕ੍ਨੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ 

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਫੌਰ ਕ੍ਰਮੋਟ ਲਰਕ੍ਨੰਗ (Virtual School for Remote Learning) ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਕ੍ਰਮੋਟ ਲਰਕ੍ਨੰਗ ਮਾਡਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਮੋਟ ਲਰਕ੍ਨੰਗ ਇਿੱ ਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਡਕ੍ਲਵਰ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਕ੍ਕਉਂਕ੍ਕ ਸਕਲੂ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਅਧਾਰਤ ਕ੍ਵਅਕਤੀਗਤ ਮਾਡਲ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਇੰਨ 

ਪਰਸਨ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕੂਲ ਕ੍ਵਿੱ ਚ) ਜਾਂ ਕ੍ਰਮੋਟ ਲਰਕ੍ਨੰਗ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਚੁਅਲ (Virtual) ਸਕੂਲ ਹੈ) ਵਾਸਤੇ 

ਰਕ੍ਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।  

1) ਸਤੰਬਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਸਕੂਲ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਕ੍ਕਵੇਂ ਪਰਤੇਗਾ: 

“ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਸਾਕ੍ਿਆਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇ(ਇੰਨ ਪਰਸਨ) ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ” ਲਈ 1 ਦਬਾਓ 

“ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਕ੍ਰਮੋਟ ਲਰਕ੍ਨੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਚੁਅਲ (Virtual) ਸਕੂਲ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ” ਲਈ 2 ਦਬਾਓ 

ਤੁਹਾਡੀ ਰਕ੍ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਅਤ ੇਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

www.tdsb.on.ca ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

http://www.tdsb.on.ca/

