
 

 

 
 

14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 

ਪਪ੍ਆਰੇ ਮਾਰਾ-ਪਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੋ, 
 

ਪਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰੋਂਟ ੋਪਿਸਪਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰਮੋਟ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦ ੇਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਪਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਤ ਹਾਿੀ 
ਸਪਹਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਧੀਰਿ ਲਈ ਧੁੰਨਵਾਦ ਕਪਹਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਪਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਪਸਿੱ ਪਿਅਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਮਹ-ੋਸਾਮਹਣੇ ਤੋਂ 
ਪਰਮੋਟ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਪਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  
 

ਸੁੰਭਵ ਹੈ ਪਕ ਤ ਹਾਿੇ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ ਪਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਿਿੱਗ ਫੋਰਿ ਨੇ ਅਿੱਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਪਕ ਪ੍ਪਹਲਾਂ ਦਿੱਸੇ 
ਅਨ ਸਾਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ 4 ਮਈ ਨੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਪਦਿੱਤਾ ਪਕ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕ 

ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਰਿੱਦ ਹੋ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਕ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਮੁੰਤਰਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਵੇਂ ਹੀ 
ਸਾਨੂੁੰ  ਹੋਰ ਪ੍ਤਾ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ।  
 

ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਚ ਣਤੌੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਾਿਾ ਸਟਾਫ ਪਿੁੰ ਨਹ ਾਂ ਸੁੰਭਵ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ, ਪਸਿੱ ਪਿਅਕ ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਿ ੜ੍ਦੇ 
ਹਨ, ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ (Google Classroom) ਿਾਂ ਬਰਾਇਟਸਪੇ੍ਸ (Brightspace) ਵਰਗੇ ਸਫੌਟਵਅੇਰ 

ਪ੍ਲੈਟਫਾਰਮ, ਿਾਂ ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਿਾਂ ਪਸਿੱ ਧੀ ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ।  
 

ਪਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਹਫਪਤਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਇਸ ਪਕਪਰਆ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੁੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੁੰ  ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 

ਕੋਲੋਂ ਬਹ ਮ ਿੱ ਲੀ ਫੀਿਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸ ਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਮਹਣੇ ਪਲਅਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਚੁੰਤਾਵਾਂ ਪਵਆਪ੍ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਿਰੀਆਂ 

ਹਨ। ਸਾਿੇ ਿਵਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਵਿੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਸਾਿੇ ਕੁੰਮ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ੍ੁੰਿ ਅਸੂਲ ਹਨ: 

 

1. ਹਰ ਪਕਸੇ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਰਾਥਪਮਕਤਾ ਦੇਣਾ। 
2. ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਨੂੁੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। 
3. ਇਿੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸੁੰਬੁੰ ਧ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣਾ।  
4. ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਰ ਝਾਉਣਾ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੁੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਪਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱਟ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹੜ੍ੇ ਸੁੰਭਵ ਹੈ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੋਟ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। 
5. ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਇਸ ਪਰਮੋਟ ਸਪੇ੍ਸ ਪਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। 
 



 

 

 
 

ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿਾਣੋ ਪਕ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂੁੰ  ਘਰ ਪਵਿੱਚ ਪਰਮੋਟ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਣ 

ਦਾ ਮੌਕਾ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮੋਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਤ ਹਾਿੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਭਵ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੁੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸਨੇਹੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਅਿੱਪ੍ਿਪੇਟਿ ਰਿੱਿਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਾਂਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇੁੰਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੋਗੇ: 
 

• ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਇਨ ਸ ਰਿੱ ਪਿਆ • ਔਨਲਾਇਨ ਲਰਪਨੁੰ ਗ ਪ੍ਲੈਟਫਾਰਮ 

• ਪਿਵਾਇਸਾਂ ਦਾ ਪਵਤਰਨ • ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮ ਲਾਂਕਣ 

• ਫੀਲਿ ਪਟਰਪ੍, ਗਰੈਿ ਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਗਮ • ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਸਾਧਨ  

• ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਿਾਂ ਪਚੁੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ   

 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਇਨ ਸੁਰੱਵਿਆ  

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਦੋਂ ਅਨੇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਵਿੱਧ ਸਮਾਂ ਔਨਲਾਇਨ ਪਬਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਔਨਲਾਇਨ ਸ ਰਿੱ ਪਿਆ ਅਮਲਾਂ ਤੇ 
ਬਲ ਦੇਣਾ ਬਹ ਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ। ਇੁੰਟਰਨ ੈੱਟ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਲਈ ਪਸਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਿ ੜ੍ਨ ਦ ੇਅਨੇਕ ਮੌਕੇ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪ੍ਰ ਇਹ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਾਇਬਰਬ ਲੀਇੁੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਦੀ ਅਨ ਪਚਤ ਵਰਤੋਂ, ਗ ਪ੍ਤਤਾ ਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਮ ਿੱ ਪਦਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਿੋਿਮ 

ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਇਨ ਸ ਰਿੱ ਪਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਮਲੇਗੀ। ਿੇ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੁੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ – ਮਾਤਾ-ਪਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਸਿੱ ਪਿਅਕ – ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਔਨਲਾਇਨ ਿਤਪਰਆਂ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
 

ਇਹ ਮਾਤਾ-ਪਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕ ਝ ਮ ਿੱ ਿ ਔਨਲਾਇਨ ਸ ਰਿੱ ਪਿਆ ਸ ਝਾਅ ਹਨ: 

• ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਅਨ ਮਤੀ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਇੁੰਟਰਨ ੈੱਟ ਤ ੇਪਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਫੋਨ 

ਨੁੰ ਬਰ, ਪ੍ਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੁੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੁੰ ਬਰ, ਿਨਮ ਪਮਤੀ, ਪਨਿੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਿਾਂ ਪਵਿੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; 
• ਿੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਇਿੱਕ ਸ ਨੇਹਾ, ਪਟਿੱ ਪ੍ਣੀ, ਤਸਵੀਰ ਿਾਂ ਔਨਲਾਇਨ ਕ ਝ ਵੀ ਹੋਰ ਅਪਿਹਾ ਦੇਿਦੇ ਹਨ ਪਿਹੜ੍ਾ ਉਨਾਂ ਨੂੁੰ  

ਆਪ੍ਣੀ ਪਨਿੀ ਸ ਰਿੱ ਪਿਆ ਲਈ ਪਚੁੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਸ ਿਾਵਾਂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਤ ਰੁੰਤ ਉਸ 

ਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਪਧਆਨ ਪਵਿੱ ਚ ਪਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤ ੇ

• ਮਾਤਾ-ਪਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਚਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟਾਂ, ਵੀਪਿਓ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਐਪ੍ਾਂ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਿਹੜ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਿੱਚਾ ਵਰਤ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਉਹ ਉਪਚਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

 

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟੀਿੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਇਨ ਸੇਫਟੀ ਵੈੈੱਬਪੇ੍ਿ ਤੇ ਿਾਓ।   
 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Digital-Learning-Tools/Online-Safety


 

 

 
 

ਔਨਲਾਇਨ ਲਰਵਨਿੰ ਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਿੈੈੱਬ ਕਾਨਫਰਿੰ ਵਸਿੰ ਗ  

ਟੀਿੀਐਸਬੀ ਪਸਿੱ ਪਿਅਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਰਮਟੋ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿ ੜ੍ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਇਨ ਲਰਪਨੁੰ ਗ ਪ੍ਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵੀਪਿਓ 

ਕਾਨਫਰੁੰ ਪਸੁੰਗ ਲਈ ਪਵਕਲਪ੍ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸਿੱ ਪਿਅਕਾਂ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਹੈ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪਗਆਨ ਅਤ ੇ

ਆਰਾਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਕਹੜ੍ਾ ਪ੍ਲੈਟਫਾਰਮ 

ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਰ ਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱਿਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ ਪਕ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪਰਮੋਟ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਵਿੱਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਧਆਪ੍ਕ ਦੇ 
ਪੇ੍ਸ਼ੇਵਰ ਪਨਰਣੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।  
 

ਪਸਿੱ ਪਿਅਕਾਂ ਦਾ ਵੀਪਿਓ ਕਾਨਫਰੁੰ ਪਸੁੰਗ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ ਆਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਿਹਾ ਪਕਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਿਾ ਸਾਂਝਾ 
ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਰ ਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਢੁੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਇਨ 

ਟੂਲ ਵਰਤ ਕੇ ਪੂ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਸਾਿੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਪਕ ਅਪਧਆਪ੍ਕ ਅਤ ੇਪਕੁੰਿਰਗਾਰਟਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮਨੋਨੀਤ ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਿਹ ਿੱ ਿ 

ਐਿ ਕੇਟਰਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਨਯਪਮਤ ਰ ਝਾਓ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਕ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਕੁੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਚੈੈੱਕ-

ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਫੀਿਬੈਕ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਅਸੀਂ ਮੁੰਨਦ ੇਹਾਂ ਪਕ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਾਂ ਅੁੰਗਰੇਜੀ ਲੈਂਗ ਏਿ ਲਰਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਸਿੱ ਪਿਆ 

ਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਵਲਿੱ ਿਣ ਲੋੜ੍ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਸ ਤਵਿੱ ਿੋ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਟੀਿੀਐਸਬੀ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਵਧ ਪਸਿੱ ਿਣ 

ਵਾਪਲਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਾਥਪਮਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਧਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਈਐਸਐਲ/ਈਐਲਐਲ ਸਟਾਫ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ 

ਲੋੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈਈਪ੍ੀ (IEP) ਪਵਿੱਚ ਆਉਟਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ਾਂ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਪਮੁੰਗ ਨੂੁੰ  ਪਨਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦ ਸਰੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਪਗਯੋਗ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿ ਰਹੇ ਹਨ 

ਪਿਹੜ੍ੇ ਓਨਟੈਪਰਓ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਿਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਾਂ ਪਿਹੜ੍ੇ ਅੁੰਗਰੇਜੀ ਲੈਂਗ ਏਿ ਲਰਨਰ ਹਨ। 
ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂ੍ਰਕ ਟੂਲਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ 

ਪਰਸੋਰਪਸਜ ਿਾਂ ਈਐਸਐਲ ਪਰਸੋਰਪਸਜ ਸਫੇ ਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।   
 

ਵਿਿਾਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਵਿਿਾਇਸਾਂ ਿਾ ਵਿਤਰਨ 

ਪਰਮੋਟ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਵਾਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਲੋਨ ਤ ੇਪਿਵਾਇਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬੁੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਤ ਸੀਂ ਕਲਪ੍ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੁੰ  ਵਿੱਿੀ ਸੁੰ ਪਿਆ 

ਪਵਿੱ ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ - ਲਗਭਗ 29,000 ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਿਵਾਇਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ - ਪ੍ਰੁੰਤੂ ਸਟਾਫ ਪਿੁੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਸੁੰਭਵ 

ਹੋਵੇ ਇੁੰਨਹ ਾਂ ਪਿਵਾਇਸਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੁੰਿਣ ਲਈ ਪਦਨ ਅਤ ੇਰਾਤ ਕੁੰਮ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Special-Education-Resources-for-Families
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Resources/ESL-Resources
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Special-Education-Resources-for-Families


 

 

 
 

ਇੁੰਨਹ ਾਂ ਪਿਵਾਇਸਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਸਿੱ ਧੇ ਸਾਿੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿਪਲਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਕ ਪ੍ਪਰਵਾਰ ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ 

ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਰਪਹ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਵਕਲਪ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਵਿੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਪਿਆ ਸਾਿੀ ਮ ਿੱ ਿ 

ਪ੍ਰਾਥਪਮਕਤਾ ਹੈ।  
ਿੇ ਤ ਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਪਿਵਾਇਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮ ਿੱ ਪਦਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਵਾਇਸ 

ਦੀ ਪਿਪਲਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਵਾਇਸ ਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਪਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀ 
ਆਪ੍ਣੇ ਅਪਧਆਪ੍ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿ ੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਪਰਮਟੋ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਵਿੱ ਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ ਅਮਾਉਂਟ (ਐਸਈਏ) ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈ। ਪ੍ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹ 

ਸ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ ਐਸਈਏ ਟੀਮ, ਓਟੀ/ਪ੍ੀਟੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਪਕ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਕਰੋਮਬ ਿੱ ਕਾਂ ਿਾਂ ਪਵਪਸ਼ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਪਲਵਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਂਕਣ  

ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਪਹਲਾਂ ਤ ਹਾਿੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ ਪਕ ਤ ਸੀਂ ਅਤ ੇਤ ਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ 
ਪਰਮੋਟ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਪਕਪਰਆ ਨੂੁੰ  ਸਮਝੋ: 

 

 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਅਪਧਆਪ੍ਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦ ੇਪ੍ਰਮਾਣ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚਾਂ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਰਥਪੂ੍ਰਣ ਫੀਿਬਕੈ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਿੱਕ ਪਵਸ਼ੇ ਿੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਫਾਇਨਲ ਗਰਿੇ 

ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਪਧਆਪ੍ਕ, ਬੁੰਦ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਸਿੱ ਿਣ ਪਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਸ ਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ, ਗਰੇਿ 1 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਬੁੰਦ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰਿੇ ਪਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ, ਪਕੁੰਿਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਿ 8, ਿੂਨ ਦਾ ਪਰਪੋ੍ਰਟ ਕਾਰਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਓਨਟਪੈਰਓ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀਜ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Ontario Universities’ Application Centre)(OUAC) ਅਤੇ 
ਓਨਟਪੈਰਓ ਕਾਲਿ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਪਵਸ (ਓਕੈਸ) (Ontario College Application Service (OCAS) ਨੂੁੰ  ਗਰੇਿ ਪਰਪੋ੍ਰਟ 

ਕਰਨ ਦੀ ਅੁੰ ਪਤਮ ਪਮਤੀ ਨੂੁੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਿੱਕ ਪਸਰਫ  ਗਰੇਿ 12 ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਮਿ - ਟਰਮ ਮਾਰਕਸ 

ਐਟਂਰ ਕੀਤ ੇਿਾਣਗੇ। ਮਾਰਕਸ 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਤਿੱਕ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੁੰਮ ਨੂੁੰ  ਝਲਕਾਉਣਗੇ (ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਮਸੈਟਰ 

ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਿਾਂ ਗੈਰ-ਸਮੈਸਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਿੀਰਲੇ ਸਬੂਾਈ ਪਰਪੋ੍ਰਟ ਕਾਰਿ ਤੋਂ )। ਪ੍ਰੁੰਤੂ, ਅਪਧਆਪ੍ਕ ਉਹ ਅਸਾਇਨਮੈਂਟਾਂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਿਹੜ੍ੀਆਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਪਹਲਾਂ ਪਿਊ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਾਉਣ 

https://www.ouac.on.ca/guidance/counsellor-resources/schedule-of-dates-2020/
https://www.ocas.ca/


 

 

 
 

ਵਾਸਤ ੇਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਅਸਾਇਨਮੈਂਟ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੁੰਨਹ ਾਂ ਅਸਾਇਨਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਪਮਿ - 

ਟਰਮ ਮਾਰਕ ਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੇਕਰ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 13 ਮਾਰਚ ਦ ੇਮਾਰਕ ਨੂੁੰ  ਸ ਧਾਰਦ ੇਹਨ।  
 

 ਸੈਕਿੰ ਿਰੀ ਸਕ ਲ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ,ਅਪਧਆਪ੍ਕ ਪਰਮਟੋ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕੁੰਮ, ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੀਿਬੈਕ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨਗੇ; ਪ੍ਰ ਇਸ ਕੁੰਮ ਤੇ ਫਾਇਨਲ ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵਚਾਰ 

ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੇ ਉਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਮਾਰਕ ਸ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਅਪਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਿੂਨ ਪਵਿੱ ਚ ਿੁੰਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਨਲ 

ਮਾਰਕਸ 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਤਿੱਕ ਪੂ੍ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੰਮ ਨੂੁੰ  ਝਲਕਾਉਣਗੇ।  
 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਪ੍ਪਰਵਾਰ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਫਾਸਪਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪਚੁੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਿਹੜ੍ੇ ਪਰਮਟੋ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਬਣ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੁੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਿਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫੌਲ ਪਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਪਸਿੱ ਿਣ 

ਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਿਥੇ ਲੋੜ੍ ਹੋਵ ੇਉਪਚਤ ਦਖ਼ਲ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹ ਤ ਚੇਤੁੰਨ ਰਹਾਂਗੇ। 
 

ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਔਨਲਾਇਨ ਿਾਂ ਪਪ੍ਰੁੰ ਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਪਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕ ਝ ਮਹੀਪਨਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਨੁੰ ਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਬੁੰ ਧ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਵੇਂ ਅਗੇ ਵਿੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁੰਭਵ ਹੈ ਪਕ 

ਕ ਝ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਨੂੁੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰ ਅਸੀਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਿਦੋਂ ਵੀ ਸੁੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਪਹਣ ਲਈ ਕਪਹੁੰਦ ੇਹਾਂ। ਇਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਨਯਪਮਤ ਕਲਾਸਰੂਮ 

ਸੈਪਟੁੰਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਵਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਿੇ ਇਿੱਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਣ 

ਪਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਪਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਿਦ ੇਹਾਂ ਪਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿ ੜ੍ੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅਪਧਆਪ੍ਕ ਨਾਲ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਹਣ।  
 

ਫੀਲਿ ਵਟਰਪ, ਗਰਜੈੁਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਿ ਸਰੇ ਸਮਾਗਮ  

ਸਾਨੂੁੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਲਿ ਪਟਰਪ੍ਾਂ, ਗਰੈਿ ਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਪ੍ਰੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ ਿੱ ਛ ੇਗਏ ਹਨ। 
ਅਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਪਤਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਨਸ਼ਪਚਤਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਪਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਿ ਪਟਰਪ੍ ਅਤੇ 
ਓਵਰਨਾਇਟ ਪਟਰਪ੍ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ, ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਗਰੈਿ ਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੌਮਾਂ, ਦੇ ਸੁੰਬੁੰ ਧ ਪਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹ ਤ ਿਲਦੀ ਇੁੰਨਹ ਾਂ ਵੇਰਪਵਆਂ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
 

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਸਾਧਨ  

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਿੱਕ ਚ ਣੌਤੀਪੂ੍ਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਿੱਲਤਾ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਨੂੁੰ  
ਪ੍ਰਭਾਪਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਿੇ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤ ੇਕ ਸ਼ਲਤਾ (Mental Health and Well-

being) ਵੈੈੱਬਪੇ੍ਿ ਤੇ ਸਵ-ੈਸਹਾਇਤਾ (self-help) ਅਤੇ ਸਵੇਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਬਹ ਮ ਿੱ ਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19


 

 

 
 

ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਨੂੁੰ  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਪਸਕ ਦੋਵੇਂ ਤੌਰ ਤ ੇਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਪਵਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੁੰਮ ਕਰੀਏ।  
 

ਅਸੀਂ ਸਾਿ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ  
ਮੈਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਬਲ ਦਣੇਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਪਕ ਮੈਂ ਤ ਹਾਿੀ ਸਪਹਭਾਪਗਤਾ ਅਤੇ ਧੀਰਿ ਦੀ ਪਕੁੰਨੀ ਪ੍ਰਸੁੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ 
ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪਿਸਪਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਲਈ ਤ ਹਾਿੇ ਪਨਰੁੰਤਰ ਿਾਰੀ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ 
ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਧੁੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਰਾਹ ਪਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ੇ ਅਤੇ ਫੇਰ - ਬਦਲ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਇੁੰਨਹ ਾਂ 
ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਰਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਮ ਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤ ਸੀਂ 
ਅਤੇ ਤ ਹਾਿਾ ਪ੍ਪਰਵਾਰ ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਪਹੁੰਦੇ ਹੋ।  
 

ਿੇ ਤ ਹਾਿੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਚ ੇਦੇ ਅਪਧਆਪ੍ਕ ਨੂੁੰ  ਪਸਿੱ ਧੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਪ੍ਰੁੰ ਸੀਪ੍ਲ ਨਾਲ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਿੇ ਤ ਹਾਿਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤ ਹਾਿੇ ਕੋਲ ਈਮਲੇ ਤਿੱਕ 

ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੁੰ  ਫਨੋ ਕਰੋ, ਸ ਨੇਹਾ ਛਿੱਿੋ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਸੁੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਤ ਹਾਿੀ ਕਾਲ ਦਾ 
ਿਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਿੇ ਤ ਹਾਿਾ ਪਸਸਟਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸ ਪ੍ਰਿੁੰਟ ਨੂੁੰ  ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਤ ਹਾਿੇ ਕੋਲ 

ਈਮੇਲ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸ ਪ੍ਰਿੁੰਟ ਦੇ ਆਪਫਸ ਨੂੁੰ  ਫਨੋ ਕਰੋ, ਸ ਨੇਹਾ ਛਿੱਿੋ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਸੁੰਭਵ 

ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਤ ਹਾਿੀ ਕਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ, ਫਾਇੁੰਿ ਯੌਰ ਸਕੂਲ  

ਵੈੈੱਬਪੇ੍ਿ ਤੇ ਿਾਓ।  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਤਾਜਾ ਅਿੱਪ੍ਿੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟੀਿੀਐਸਬੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟਤੇ ਿਾਓ। 
 

ਇਿੱਕ ਵਾਰੀ ਪਫਰ, ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਲ ਰਿੱ ਿੋ।  
 

ਪਦਲੋਂ, 

  

https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Director-of-Education/Senior-Team/School-Superintendents
https://www.tdsb.on.ca/Find-your/School
https://www.tdsb.on.ca/

