
ਸਤੰਬਰ 2021: ਸਾਡੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਿਾਪਸੀ ਿਾ ਸੁਆਗਤ 

  

 
  

ਕਲਾਸ ਵਿਚ (In-Person) ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ (Remote) ਪੜ੍ਹਨਾ ?  

2021-2022 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਅਵਹਮ ਚੋਣ ਕਰਨੀ 
  
ਿਾਟਰਲੂ ਰੀਯਨ ਵਡਸਟਵਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (WRDSB) ਆਪਣੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਿੀ ਸਤੰਬਰ 2021 
ਵਿਿੱਚ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਕਵਿਣ ਲਈ ਬਿੁਤ ਉਤਾਿਲਾ ਿੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਿੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੇ 
ਵਸਿੱ ਖਣ ਿੇ ਤਰੀਕੇ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਵਿਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਵਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ 
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ।   
  
ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ WRDSB ਇਸ ਗਿੱਲ ਿਾ ਿਾਰਨੀ ਿੈ ਵਕ ਕਲਾਸ ਵਿਚਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ਼ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਿੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਿ ਿੀ ਮੰਨਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਬਿਲਿੀਆਂ ਵਿਲਿੱ ਖਣ ਪਰਸਵਥਤੀਆਂ ਿੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਸ਼ਾਇਿ 
ਕੁਝ ਪਵਰਿਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਿੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਿੇ ਿੋਣ। ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 
WRDSB ਸਤੰਬਰ ਮਿੀਨੇ ਤੋਂ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਘਰੋਂ ਿੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ) ਿੀ ਚੋਣ ਿੀ ਿੇਣ ਬਾਰੇ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਿੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਲਈ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣਨਾ ਚਾਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 3 ਮਈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4.00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਵਲੰਕ `ਤੇ ਜਾ 
ਕੇ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕੁਐਸਟ ਫ਼ਾਰਮ (Remote Learning Request Form ) ਭਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।     



 ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕੁਐਸਟ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾ ਭਵਰਆ ਵਗਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵਕ 
ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਇਨ-ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮੈਗਵਨਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ 
ਵਿਿੱਚ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਿਾਖ਼ਲ ਕਰ ਵਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਿੈ ਤਾਂ ਵਮਿਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 

ਵਸੱਵਖਆ, ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਵਦਮਾਗ਼ੀ ਤੰਦਰਸੁਤੀ 
WRDSB ਿਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ, ਵਿਮਾਗ਼ੀ ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਸਿਤਯਾਬੀ ਇਨ-ਕਲਾਸ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਿੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਿੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਿਾਂ ਨੇ 
ਿੀ ਇਸੇ ਗਿੱਲ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਮਿਿੱਤਤਾ 
ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਣ ਿੇ ਵਿਲਿੱ ਖਣ ਫਾਇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਵਣਆ ਿੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: : 
 

• ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਿੱ ਖਣ ਿਾਵਲ਼ਆਂ, ਸਪਸ਼ੈਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿੇ ਲੋੜ੍ਿੰਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਿੀ 
ਵਬਿਤਰਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਤੀ ਕਰਿੀ ਿੈ।  

• ਆਪਣੇ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਣੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਿੱਕ ਿੂਸਰੇ ਪਰਤੀ ਸਿ-ਭਾਿਨਾ ਿਾਲ਼ੇ ਨਾਤੇ ਰਾਿੀਂ ਵਿਮਾਗ਼ੀ 
ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਸਿਤਯਾਬੀ ਵਿਿੱਚ ਸਿਾਇਕ ਿੰੁਿੀ ਿੈ।  

• ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਇਕ ਿੁਜੇ ਨਾਲ ਅਪਣਿੱਤ , ਨੇੜ੍ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਿੀ ਸਮਝ ਪੈਿਾ ਕਰਿੀ ਿੈ।  
 
ਤੁਿਾਡੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਮਲ਼ੇ ਸੁਝਾਿਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਿੈ ਵਕ ਜਿੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿਾਵਪਸ ਆਿਾਂਗੇ ਤਾਂ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਿਮਾਗ਼ੀ ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਸਿਤਯਾਬੀ ਿਿੱਲ ਵਿਆਨ ਿੇਣਾ ਬਿੁਤ ਿੀ ਮਿਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿੋਿੇਗਾ। 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਬੀਵਤਆ ਸਾਲ ਬਿੁਤ ਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਵਰਆ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਨਾਵਤਆਂ, ਨੇੜ੍ਤਾਿਾਂ ਅਤ ੇਅਪਣਿੱਤ ਿੇ ਅਵਿਸਾਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੁਵਨਆਿੀ 
ਲੋੜ੍ ਿੋਿੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ, ਸਿ-ਭਾਿਨਾ ਿਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਿੀ 
ਉਸਾਰੀ ਨੰੂ ਪਵਿਲ ਿੇਿੇਗਾ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਣਿਾਈ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਨਾਲ਼ ਨੇੜ੍ਤਾ 
ਿਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਵਿਸਾਸ ਕਰਨ।  
 

ਸਾਡ ੇਸਕਲੂਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਵਿੱਵਦਅਕ ਿਾਤਾਿਰਣ 

WRDSB ਵਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਪਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ਼ ਚਿੱਲਿੇ ਰਿੱ ਖਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱਿ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼, ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਮਿਿ 
ਸਿਕਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਿੀ COVID-19 ਫੈਲੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾਟਰਲੂ ਰੀਯਨ ਿੇ ਵਸਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ਼ 
ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਅਸਰਿਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਵਜਿੱਠਣ ਿੇ ਕਾਵਬਲ ਬਣਾਇਆ ਿੈ। 2021-
2022 ਿੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਿਾਲਤਾਂ ਿਿੱਲ ਮੁੜ੍ਨ ਿੀ ਆਸ ਕਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ ਿੀ ਇਿ 



ਕਰਨਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਿੋਿੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪਬਵਲਕ ਿੈਲਥ ਿੀ ਸਲਾਿ ਿੇ ਆਿਾਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਵਸਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿੇ 
ਆਿੇਸ਼ਾਂ ਿੇਠ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਰਿਾਂਗੇ।  
 

ਇਨ-ਪਰਸਨ (ਕਾਲਸ ਵਿੱਚ) ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਸੱਵਖਆ 

ਵਕੰਡਰਕਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਠਿੀਂ ਜਮਾਤ ਤਿੱਕ ਸਾਡੀ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਿਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਿਾ ਤਰੀਕੇ `ਤੇ 
ਅਿਾਵਰਤ ਿੋਿੇਗਾ।  
 

• ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਿੰਡੇ ਰਵਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਇਿੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 
ਿੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤਿੱ ਕ ਜਾਂਿਾ ਰਿੇਗਾ।  

• ਿਰ ਿੋਮਰੂਮ/ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਿੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।  

• ਲੋੜ੍ ਪੈਿਾ ਿੋਣ `ਤੇ  ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤ-ਿਾਸ ਜਾਣ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਿਾਸਤੇ 
ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਿਰ ਸਮੇਂ ਿਰਚੂਅਲ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਬਰਾਈਟਸਪੇਸ) ਿੇ 
ਅਸਰਿਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਿਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਿੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ `ਤੇ ਰੀਮੋਟ 
ਲਰਵਨੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸੌਖ ਰਿੇ। 

 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਿਲ ਦੀ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵਸੱਵਖਆ 

ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਮੌਜੂਿਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਮਾਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਿੇਗੀ। ਵਜਉਂ ਵਜਉਂ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਬੀਤਿਾ ਜਾਿੇਗਾ, 
ਅਸੀਂ ਵਸਿਤ ਸਬੰਿੀ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਿੀਨ ਪੜ੍ਾਅ-ਿਰ-ਪੜ੍ਾਅ ਆਮ-ਿਾਲਤਾਂ ਿਾਲੇ ਮਿੌਲ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਿਿੱਲ 
ਿਿਿੇ ਰਵਿਣ ਿੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। 
 

• ਸਤੰਬਰ ਮਿੀਨੇ ਵਿਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਿੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ 
ਰਿੇ ਿਾਂ ਪਰ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ `ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ (10 ਿਫ਼ਤੇ ਿਾ ਸਮੈਸਟਰ) ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲ ਿੋਣ ਲਈ ਿੀ 
ਵਤਆਰ ਰਿਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਿ ਵਿਿੱ ਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਿੈਲਥ ਿੇ ਵਨਰਿੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। 

• ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੰਡੇ ਰਵਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਨ `ਚ 
ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਗਰੁਿੱ ਪ ਿੀ ਕਲਾਸ ਵਿਿੱਚ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋ ਸਕੇਗਾ। ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਿੱ ਕ ਤੁਿਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਪਿੰੁਚ ਗਏ ਿਨ  ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਿਨ `ਚ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਿਾ 
ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਿੀ ਬਲੌਕ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿੋ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਿੋ ਕਲਾਸਾਂ ਿੇ ਿਰਵਮਆਨ ਇਿੱਕ 
ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਿੇ ਵਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਫਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 
ਅਵਜਿਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਿੇ ਿਾਂ।  

• ਜਿੋਂ ਿੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਿੈਲਥ ਿੀ ਸੇਿ ਅਤੇ ਵਨਰਿੇਸ਼ ਗਰੁਿੱ ਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਿਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੁਝ ਿੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੈਜੂਅਲ ਿਿੱਲ ਪਰਤਣ ਿੀ ਿਾਮੀਂ ਭਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 
ਉਿ ਬਿਲਾਓ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।  



• ਲੋੜ੍ ਪੈਿਾ ਿੋਣ `ਤੇ  ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤ-ਿਾਸ ਜਾਣ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਿਾਸਤ ੇ
ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਿਰ ਸਮੇਂ ਿਰਚੂਅਲ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਬਰਾਈਟਸਪੇਸ) ਨੰੂ 
ਅਸਰਿਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਿਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਿੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ `ਤੇ ਰੀਮੋਟ 
ਲਰਵਨੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸੌਖ ਰਿ।ੇ 

 

ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਲੇ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰਗੋਰਾਮ 

WRDSB ਿਿੱਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਿਰਚੂਅਲ  
ਮਾਵਿਅਮ ਰਾਿੀਂ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਿਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੰੁਿੇ ਿੋਣਗੇ। ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲ਼ੇ 
ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿੇ ਮੌਡਲ `ਤੇ ਿੀ ਅਿਾਵਰਤ ਿੋਣਗੇ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇ ਨਾਂ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ ਵਸਰਫ ਵਸਿੱ ਵਖਆ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਿੱਲੋਂ ਿਰਤੀ ਜਾਂਿੀ ਸ਼ਬਿਾਿਲੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਕਰਕੇ ਿੀ ਿੈ। ਿਿੇਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਇਨ-ਪਰਸਨ 
ਕਲਾਸਾਂ ਿਿੱਲ ਪਰਤਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਵਜੰਨੇ 2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿੌਰਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  
 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ 

WRDSB ਿਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ (ERLP) ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਵਿਨ ਿਾ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, 
ਇੰਗਵਲਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਕੋਰ ਫਰੈਂਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਬਲ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸਨ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਿੀ ਕਮੀ ਿੋਣ 
ਕਰਕੇ WRDSB ਿਿੱਲੋਂ ERLP ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੀ ਗਰੰਟੀ ਨਿੀਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ। ਵਜਿੜ੍ੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ 
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਿੰੁਿੇ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵਸਿੱ ਵਖਆ `ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਿਾਂਗ ਿੀ, ਸਾਡੇ ERLP ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਜਮਾਤਾਂ ਿੀਆਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 180 ਤੋਂ 225 ਵਮੰਟ ਿੀ ਸਮਕਾਲੀ (ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੀ ਕਲਾਸ ਿੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ ਿੀ) 
ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਿਾਸਲ ਕਵਰਆ ਕਰਨਗੇ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ 40 – 40 ਵਮੰਟ ਿੀਆਂ ਿੋ ਖਾਣੇ ਿੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੀਆਂ। 
 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ 

WRDSB ਿਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ (SRLP) ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾਰਾਿਾਂ (ਉਪਲਭਿ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿੀ 
ਸੰਖੇਪ ਸੂਚੀ) ਵਿਿੱਚ ਿਰ ਗਰੇਡ ਿੇ ਲੈਿਲ ਲਈ ਕੋਰਸਾਂ ਿੀ ਸੀਮਤ ਚੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ: ਲੋਕਲੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ/ਜ਼ਰੂਰੀ, 
ਕੰਮ ਿਾਲ਼ੇ ਥਾਿਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਿਾਲ਼ੇ, ਅਪਲਾਈਡ, ਕਾਵਲਜ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਿਾਲ਼ੇ, ਅਕਾਿਵਮਕ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ 
ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਿਾਲ਼ੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਿਲ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਿੇ ਕੋਰਸਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਨ ਅਤੇ SRLP 
ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਚੁਣੇ ਿੋਏ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਿੇ 
ਰਸਤੇ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਿੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿੀ ਿਰ ਸੰਭਿ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  
 
ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ SRLP ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ੍ ਿੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਾ ਉਪਲਭਿ ਿੋਣ ਤਾਂ  ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ਼ E-learning 

courses ਿੀ ਕੈਟਾਲੌਗ `ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿੀ ਸੁਵਿਿਾ ਿੈ।  SRLP ਵਿਿੱ ਚ ਵਸਸਟਮ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ 
ਿਾਈ ਸਵਕਿੱਲ ਮੇਜਰਜ਼ (SHSM), ਅਡਿਾਂਸਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (AP), ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਾਲੌਰੀਏਟ (IB), ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ 

https://www.wrdsb.ca/learning/programs/secondary-school-information/e-learning/
https://www.wrdsb.ca/learning/programs/secondary-school-information/e-learning/


ਆਰਟਸ, ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸਨ/ਐਸਕਟੈਂਡਡ ਫਰੈਂਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿੇ ਿੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਿ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ 
ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਸਰਫ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਿੋਣਗੇ।  
 
SRLP ਲਈ ਉਿੀ ਕਲੰਡਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿਰਵਤਆ 
ਜਾਂਿਾ ਿੈ। ਵਫਲਿਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ 
ਪਰ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ `ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲ ਿੋਣ ਲਈ ਿੀ ਵਤਆਰ ਿੋਿਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਸਕੈਜੂਅਲ ਨੰੂ ਅੰਵਤਮ ਰੂਪ ਨਿੀਂ ਵਿਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਪਰ ਜਿੋਂ ਇਿ ਵਤਆਰ ਿੋ ਵਗਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿੌਰਾਨ 
ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਪਸ਼ੈਲਾਈਜ਼ਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ IEPs 

ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਿੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਵਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਿੱ ਵਿਅਕ ਲੋੜ੍ ਿਾਲ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨ-ਪਰਸਨ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਮਿਿਗਾਰ ਿੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਂਗਰੀਗੇਟਡ (ਖ਼ਾਸ ਲੋੜ੍ਾਂ ਿਾਲ਼ੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੀਆਂ) ਕਲਾਸਾਂ 
ਵਿਚਲੇ ਅਤੇ ਬਿਲਿੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2021-2022 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਿਿੱਚ 
ਕੌਂਗਰੀਗੇਟਡ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਿੇਂ (ਵਿਕਲਪ) ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਫਰ ਤੋਂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਿੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋੜ੍ਾਂ ਿਾਲ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਅਵਿਮ ਲੋੜ੍ਾਂ ਿੀ ਪੂਰਤੀ, ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ 
ਇਨਡਵਿਯੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨ (IEP) ਵਿਿੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ `ਚੋਂ ਬਿਲਿੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਿੀਂ 
ਮਿਿ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗੀ।  
 

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਇਿ ਗਿੱਲ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿਿੱਲ ਵਿਆਨ ਿੇਣ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੇ ਵਸਿੱ ਖਣ, 
ਵਿਮਾਗ਼ੀ ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਸਿਤਯਾਬੀ ਲਈ ਵਕਿੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਫਾਇਿੇਮੰਿ ਿੈ --- ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਜਾਣਿੇ ਿੋ। ਇਿ ਇਿੱਕ ਅਵਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਲਾਿ ਵਿਆਂਗੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ, ਬਿੱ ਚੇ ਿੇ 
ਅਵਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮਿਿ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ਼ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਵਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ 
ਹੋਿੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸਰੋਤ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿੈ: Further information to support families as they make 

a decision. ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਵਫਰ, ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਿੈ ਤਾਂ ਵਮਿਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਸਕੂਲ  ਨਾਲ਼ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 

ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰਗੋਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ 

ਵਜਿੜੇ੍ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕੇਅਰਵਗਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰੂ 2021-2022 ਿੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿਾਸਤੇ WRDSB ਿੇ ਰੀਮੋਟ 
ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱਚ ਿਾਖ਼ਲ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਿੇ ਿਨ,  ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਰੇਕ  ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਰੀਮੋਟ 
ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕੁਐਸਟ ਫੌਰਮ ਭਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਵਜਿੜ੍ੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕੇਅਰਵਗਿਰ ਇਿ 

https://www.wrdsb.ca/wp-content/uploads/Return-to-School-September-2021-Further-information-to-support-families-as-they-make-a-decision-April-2021.pdf
https://www.wrdsb.ca/wp-content/uploads/Return-to-School-September-2021-Further-information-to-support-families-as-they-make-a-decision-April-2021.pdf


ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਿੇ ਨੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਬਿੱਚਾ ਜਾਂ ਬਿੱਚੇ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ, ਵਮਹਰਬਾਨੀ 
ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ 3 ਮਈ 2021 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਣ। 
 

ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ ਵਰਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਿੇਖੋ (ਵਲੰਕ ਸੋਮਿਾਰ, 26 ਅਪਰੈਲ ਨੰੂ ਆਿੇਗਾ) 
 
ਮਾਵਪਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਰੀਮੋਟ ਲਰਵਨੰਗ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਨਿੀਂ ਭਵਰਆ ਜਾਿੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ/ਬਿੱ ਚੇ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸਕੂਲ 
ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਿਾਸਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਿੋਮ (ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਿੈ) 
ਜਾਂ ਮੈਗਵਨਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਖ਼ਲ ਕਰ ਵਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਇਿ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਕੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੋਿੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ, ਅਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਿੇ ਸਟਾਫ਼ ਿੀ ਿਾਜਬ ਵਤਆਰੀ ਲਈ 
ਸਾਨੰੂ ਸਮਾਂ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ।  
ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡਾ ਿੰਨਿਾਿ ਕਰਿੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਿੱਚ 
ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ, ਸਿ-ਭਾਿਨਾ ਿਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜੀਅ-ਆਇਆਂ ਕਵਿਣ ਲਈ 
ਵਤਆਰ-ਬਰ-ਵਤਆਰ ਿਾਂ। 


