
ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ, 

 

ਪਿਵੇਂ ਪਿ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹੋ, ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਿਬਪਿਿ ਇੰਿਿਾਈਜ਼ (ਪਿਊਿੀ) ਨੇ ਐਿਾਨ ਿੀਤਾ ਹੈ ਪਿ ਇਸ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ, ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੰੂ  ਿੌਬ ਐਿਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਿ ੇਸੂਬੇ ਅਤੇ ਿੌਂਸਿ ਔਫ ਟ੍ਰਸਟ੍ੀਜ਼ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਿ ਗੱਿਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਿ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹਿ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।  ਨਵੇਂ ਿੌਬ ਐਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਿਬ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਹੜਤਾਲ ਿਾਂ ਵਾਕ-ਆਉਟ ਵਿੋਂ ਿਾਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਿ ਦੇ 

ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਪਹਣਗੇ, ਿ ੋਟ੍ੋਰਾਂਟ੍ੋ ਪਡਸਪਟ੍ਰਿਟ੍ ਸਿੂਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦਾ ਿਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਸਿੂਿ ਪਵੱਚ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਿੇ ਇਹ ਿੌਬ ਐਿਸ਼ਨ ਤਪਹ ਿੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੂੰ  ਸਾਰ ੇ

ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਿਬੌ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਦੋਂ ਪਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਿ 

ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿੂਰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆਂ ਿਈ ਬਦਿਵੇਂ ਿਰਬੰਧ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 

ਅਪਿਹਾ ਫੈਸਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਹਿਿੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਿ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਸਿੂਿਾਂ ਨੰੂ ਖੱੁਿਾ ਰੱਖਣ ਿਈ ਹਰ ਸੰਭਾਪਵਤ 

ਸੰਯੋਗੀ ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਖੋਿ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਸੁਰੱਪਖਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱੁਖ ਤਰਿੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਸਿੂਿ 

ਅਧਾਰਤ ਇਨਹ ਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਿ ਦੀ ਗਰੰਟ੍ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਦੇ ਪਿ 

ਸਾਡੇ ਪਸਖਿਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਅਤ ੇਸਾਫ ਰਪਹਣਗੇ। 

 

ਿਰਮਚਾਰੀ, ਿੋ ਪਿਊਿੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਦੈਪਨਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਨਹ ਾਂ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ (ਿਰ 

ਇਹਨਾਂ ਤੱਿ ਸੀਪਮਤ ਨਹੀਂ):  
 ਪਬਿਪਡੰਗ ਅਤ ੇਸਿੂਿ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਖਆ; 

 ਿੰਚਰੂਮ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ; 
 ਿੂਰੇ-ਪਦਨ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਰਗਾਰਟ੍ਨ ਿਿਾਸਾਂ ਪਵਚ ਪਵਪਦਅਿ ਸਹਾਇਤਾ; 
 ਪਵਸੇ਼ਸ਼ ਿੋੜਾਂ ਵਾਿੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਪਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ; 
 ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਂਚ; 

 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਵਾਟ੍ਰ ਫਾਊਂਟ੍ੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ; 

 ਹੀਪਟੰ੍ਗ ਪਸਸਟ੍ਮ ਦੇ ਿੰਮ; ਅਤੇ 
 ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਆਗਮਨ ਿਰੋਗਰਾਮ। 

 

ਇਸ  ਿੌਬ ਐਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਗੈਰ- ਪਿਉਿੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਸਿੂਿ ਅਤ ੇਿਰਬੰਧਿੀ ਿੇਂਦਰਾਂ ਪਵੱਚ ਿੰਮ ਿਰਨ ਿਈ 

ਪਰਿੋਰਟ੍ ਿਰਨਾ ਰੱਖਣਗੇ।  

  



ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਸਿੂਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਿੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਿ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਪਦੱਤ ੇ

ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਿਵੇਗਾ: 
  

ਟੀਡੀਐਸਬੀ (TDSB) ਸਕੂਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਸੂੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਓਪਰੇਟਰ 

ਿੂਰੀ ਹੜਤਾਿ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਦੋਂ ਸਿੂਿ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਬੰਦ ਿਰ ਪਦੱਤ ੇਿਾਣਗ,ੇ ਟ੍ੀਡੀਐਸਬੀ ਸਿੂਿਾਂ 
ਪਵੱਚ ਸਪਥਤ ਥਰਡ ਿਾਰਟ੍ੀ (ਤੀਿੀ ਪਧਰ) ਚਾਈਿਡ ਿੇਅਰ ਆਿਰੇਟ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਖੱੁਿੇ ਰਪਹਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦੱਤੀ ਿਾਏਗੀ। 

ਹਾਿਾਂਪਿ, ਓਿਰੇਪਟੰ੍ਗ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:45 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ ਜਵਵਸਜਥਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ 
ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹ ੈਜਕ ਖੋਲਹਿ ਿਾਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਜਲਆ 

ਿਾਵੇਗਾ। ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਧੇਰੇ ਿਾਿਕਾਰੀ ਲਈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਿੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜਸਿੱ ਧਾ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 

  

ਿਾਇਸੰਸਸੁ਼ਦਾ ਚਾਈਿਡ ਿੇਅਰ ਆਿਰੇਟ੍ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਦਾਨ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਿੀਆਂ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  
ਪਿਉਿੀ ਦੀ ਹੜਤਾਿ ਦੁਆਰਾ ਿਰਭਾਪਵਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ। ਿਰ, ਿੁਝ ਟ੍ੀਡੀਐਸਬੀ  ਪਿਉਿੀ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 
ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ ਨੰੂ ਖੋਿਹਣ ਅਤ ੇਬੰਦ ਿਰਨ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨਹ ਾਂ ਭੂਪਮਿਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਿੂਰਾ ਿਰਨ ਿਈ ਸੀਮਤ ਿਰਬੰਧਨ ਸਟ੍ਾਫ ਦੇ ਨਾਿ, ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਈਿਡ ਿੇਅਰ ਸੰਚਾਿਨਾਂ ਨੰੂ ਖੱੁਿਾ ਰੱਖਣ ਿਈ ਆਿਣੀ 
ਿੂਰੀ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਰੰਤੂ ਸੀਪਮਤ ਸੰਚਾਿਨ ਘੰਪਟ੍ਆਂ ਦੇ ਨਾਿ। 

  

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਐਕਸਟੈਂਜਡਡ ਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮ  

ਿੂਰੀ ਹੜਤਾਿ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਦੋਂ ਸਿੂਿ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਬੰਦ ਿੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਟ੍ੀਡੀਐਸਬੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਚਾਪਿਤ ਐਿਸਟ੍ੈਂਪਡਡ ਡੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਿਈ ਬੰਦ ਿਰ ਪਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਈਿਡ ਿੇਅਰ ਸੇਵਾ  
ਪਿਉਿੀ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਪਿਤ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇਬਰ ਪਵਘਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨੰੂ ਪਿਸੇ ਵੀ 
ਬੰਦ ਿਾਰਨ ਿੈਸੇ ਵਾਿਸ ਿੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। 
 See the full list of TDSB-operated Extended Day Programs. 
 

ਟ੍ੀਡੀਐਸਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਪਿਤ ਪਵਸਥਾਪਰਤ ਡੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ 

  

ਪਰਜਮਟ 

ਿੂਰੀ ਹੜਤਾਿ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਪਧਿਾਰਤ ਮਨੋਰੰਿਨ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਸਿੂਿ ਿਰਪਮਟ੍ਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਿਰ 

ਪਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

  

ਜਨਰੂੰ ਤਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ (Continuing Education) 

https://www.tdsb.on.ca/EarlyYears/Child-Care/Extended-Day-Programs/Registration-Information-and-Locations
https://www.tdsb.on.ca/EarlyYears/Child-Care/Extended-Day-Programs/Registration-Information-and-Locations
https://www.tdsb.on.ca/Community/Permits


ਪੂਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੂੰ ਤਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਕਲਾਸਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 

ਜਵਿੱ ਚ ਅਡਲਟ ਈਐਸਐਲ, ਅਡਲਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਰੈਜਡਟ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ/ਲਰਨ4ਲਾਈਫ ਅਤ ੇ

ਅੂੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ/ਅਫਰੀਕੀ ਜਵਰਾਸਤ ਸਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਮੀਜਟੂੰ ਗਾਂ 
ਹੇਠਲੀਆਂ ਮੀਜਟੂੰ ਗਾਂ ਪੂਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਿਗੀਆਂ: ਸਕੂਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀਆਂ 
ਮੀਜਟੂੰ ਗਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਜਟੂੰ ਗਾਂ ਅਤ ੇਵਾਰਡ ਫੋਰਮ। 

  

ਹਾਲਾਂਜਕ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਜਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੂਬਾਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਜਵਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸੋਮਵਾਰ, 

7 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹ ੋਿਾਵੇਗਾ। ਿੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸੋਮਵਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਆਮ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਿੱ ਲਹਿਗੇ।  

 

ਅਸੀਂ ਵੀਿਐਡਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨੰੂ ਅਿਡੇਟ੍ ਿਰਦਾਨ ਿਰਨ ਿਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।  

 

ਿਾਰੀ ਅਿਡੇਟ੍ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਿਾਣਿਾਰੀ ਿਈ, ਪਿਰਿਾ ਿਰਿੇ www.tdsb.on.ca/labour ਨੰੂ ਚੈੈੱਿ ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ 
ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਟ੍ਪਵੱਟ੍ਰ 'ਤੇ @tdsb ਨੰੂ ਫੌਿੋ ਿਰੋ। 

 

https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Learn-English/-ESL-Programs
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Adult-Credit-Programs/Adult-High-Schools
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Learn4Life
https://www.tdsb.on.ca/Elementary-School/Beyond-the-Classroom/International-Languages-Elementary
http://www.tdsb.on.ca/labour
https://twitter.com/TDSB

