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ਕੋਨਵਡ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਿਨ ਿੱ ਠਣਾ
11 ਫਰਵਰੀ ਨੰ , ਪਜਰਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਮਾਨਜਸਕ
ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ। ਇਿੱ ਥੇ ਵੈਿਕਾਸਟ 'ਤੇ ਜਰਕਾਰਜਡੰ ਗ ਦੇਖ।ੋ

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਫੈਮਲੀ

ਵਰਚਅਲ ਸਕਲ ਨੇ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ

ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਸਰੀਰਕ

ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੁਨੌਤੀਿਨਕ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ
ਲੰਘਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਂ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਜਕ ਸਾਜਰਆਂ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਡੇ ਲੌਂ ਗ ਵੀਕਐਡ
ਮਾਜਣਆ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਸਮਾਂ ਇਕਿੱ ਠਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਜਮਜਲਆ।

ਗਤੀਜਵਿੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ, ਸਕਰੀਨ ਟਾਾਇਮ ਦਾ
ਪਰਿੰਿਨ, ਆਜਦ ਵਰਗੇ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ
ਹੋਇਆ ਇਿੱ ਕ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਵੈੈੱਿੀਨਾਰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ
ਕੀਤਾ। ਇਿੱ ਥੇ ਜਰਕਾਰਜਡੰ ਗ ਦੇਖੋ!

ਵਰਚੂਅਲ ਡਰੌਪ-ਇਿਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਵੇ!

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਚਅਲ ਸਕਲ ਜਵਿੱ ਚ

ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਕਮਰ ਸਪੋਟਰਟਸ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਕਰਚਜ਼ ਇਨ ਸਕਲਜ਼ ਸਕਲਾਂ ਦੇ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਜਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਿੱ ਚ
ਨਵੇਂ ਆਏ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਕੀ ਸਕਲ
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਕਰ ਜਵਅਕਤੀਗਤ/ਪਜਰਵਾਰਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਂ ਗਰੁਿੱ ਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਡਜਲਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜਿਹੜ੍ੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ
ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪਰਕ ਉਸ ਜਵਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱ ਸਣ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ:
www.tdsb.on.ca/New-toCanada/Settlement-Workers।

ਬਰਾਇਟਸਪੇਸ (Brightspace) ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ

ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਢੰ ਗਾਂ

ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਸਰਜਵਜਸਜ਼ ਤੋਂ

ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਸਿੱ ਖਣਾ ਿਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜ੍ੇ

ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਿੱ ਿਾ ਿੁੜ੍।ੋ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਵਰਚਅਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਜਿਕਤਮ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ

ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿੀਤ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ

ਵਰਚਅਲ ਸਕਲ ਅਤੇ ਿਰਾਇਟਸਪੇਸ ਸੰ ਖੇਪ

ਸਮਰਥਨ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਈ ਿਵਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਿਾਣਕਾਰੀ:

ਕਲਾਸਰਮਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਜਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ
ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੌਜਕਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਿਾਰੇ
ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

▪

ਮੰ ਗਲਵਾਰਾਂ ਨੰ , ਸਵੇਰੇ 10 ਵਿੇ ਤੋਂ 11 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ

▪

ਵੀਰਵਾਰਾਂ ਨੰ , ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ 8 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵਰਚਅਲ ਸਕਲ ਜਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ,
ਸਜਹਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਵਰਚਅਲ ਕਲਾਸਰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
www.tdsb.on.ca/virtualschoo l'ਤੇ ਿਾਓ
ਅਤੇ ਟਜਵਟਰ 'ਤੇ @tdsbvs 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ

www.youtube.com/watch?v=MSw4IJSP
vi4
ਵਰਚਅਲ ਲਰਜਨੰਗ ਆਈਟੀ (IT) ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ

ਮਾਰਚ ਬਰੇਕ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ

www.tdsb.on.ca/In-PersonLearning/Student-Virtual-Learning-ITSupport

ਪਿਜਲਕ ਹੈਲਥ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ, ਜਸਿੱ ਜਖਆ

ਵੀਐਸ (VS) ਆਚਾਰ ਸੰ ਨਹਤਾ

ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਜਵਡ-19 ਦੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸੰ ਚਾਰ ਨੰ
ਘਟਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਿਰੇਕ

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਵਰਚਅਲ ਸਕਲਜ਼ ਕੋਡ

ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਰੇਕ 12 - 16 ਅਪਰੈਲ,

ਔਫ ਕਾਨਡਕਟ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜ੍ਾ

2021 ਨੰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਨਯਜਮਤ ਕਲਾਸਾਂ

ਸਕਲਾਂ/ਜਸਿੱ ਜਖਅਕਾਂ, ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-

ਿਾਰੀ ਰਜਹਣਗੀਆਂ।

ਜਪਤਾ/ਸਪਰਰਸਤਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਪੇਜਖਆਵਾਂ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਅਫਰੀਕੀ ਨਵਰਾਸਤ ਮਹੀਿਾ ਮਿਾਉਂਦਾ ਹੈ

1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਅਗਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ

ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਅਫਰੀਕੀ ਜਵਰਾਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ

ਵਰਚੂਅਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਾਧਿ

ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਾਣਮਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ
ਜਵਿੱ ਚ ਅਫਰੀਕੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ
ਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। 2020-2021 ਲਈ ਚੁਜਣਆ ਜਗਆ
ਜਵਸ਼ਾਕੂ ੀਛਾਗੂਲੀਆ : ਆਤਮ ਨਿਰਧਾਰਣ (Kujichagulia:Self
Determination) ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣੋ।

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਚੀਿੀ ਨਵਰਾਸਤ ਮਹੀਿਾ ਮਿਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਫਰਵਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਚੀਨੀ ਜਵਰਾਸਤ ਮਹੀਨੇ (CHM) ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ
ਜਵਿੱ ਚ ਮਾਣਮਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਬੈਲ ਦਾ ਸਾਲ (Year of the Ox)ਹੈ:

ਵਫਾਦਾਰ, ਇਮਾਿਦਾਰ, ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ, ਨਮਹਿਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੀਲ। ਲਨਰ ਜਨਊ

ਕਮੇਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਹੋਰ ਿਾਣੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਜਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਘਰੋਂ ਜਸਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਦੁਆਰਾ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਿੁਿੱ ਕਾਂ, ਐਨਸਾਈਕਲੋ ਪੀਡੀਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਵਰਚੂਅਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਡਿੀਟਲ ਸਾਿਨ ਹਨ, ਜਿੰ ਨਹਾਂ
ਤਿੱ ਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਜਕਿਰੋਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਚਅਲ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਇਹ ਲਿੱਭਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:
•

ਯੀਅਰ ਨੰ ਿਸੰ ਤ ਦੇ ਜਤਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਨਰ

ਨਸਨਖਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੰ

ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਚੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜਦਨ ਿਾਅਦ ਲਨਰ

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕਰਮ ਿਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਔਿਲਾਈਿ ਸਾਧਿ/ਟੂਲ

ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਪਰੇ ਚੰ ਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣੋ।

- ਈਿੁਿੱ ਕਾਂ, ਡਾਟਾਿੇਸ ਲੇ ਖ, ਸਟਰੀਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ
ਂ ਫਾਇੰ ਡ ਦੇਖੋ)
ਔਨਲਾਈਨ ਟਲ (ਫਾਇੰ ਡ ਵੌਚ ਲਰਨ ਐਡ

ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਹਿੱ ਬ (Community Support HUB)
ਿਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਜਵਿੱ ਚ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸੋਪਰਟ ਵਰਕਰ

•

•

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐ ਕ
ੁ ੇਸ਼ਿ ਅਪਡੇਟ

ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱ ਛ ਿਾਂ ਖੋ ਪਰਾ ੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿਨ
ਂ ਫਾਇੰ ਡ ਦੇਖੋ)
(ਇਨਕਵਾਏਰੀ ਐਡ

ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ ‘ਡਰੌਪ ਇਨ ਜਟਊਜ਼ਡੇਜ਼’ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਜਦਿੱ ਤਾ
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣੋ ਅਤੇtdsbHUB.ca'ਤੇ ਿਾਓ।

ਖੋਿ, ਗਜਣਤ ਦੇ ਅਜਭਆਸ, ਖੇਡਾਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਲੰਕ (ਫਾਇੰ ਡ ਦੇਖੋ)

(CSW) ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਰੋਚਕ ਕੰ ਮ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰ CSWs ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਿੁੜ੍ਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ 11

ਪਰਾਿੈਕਟਾਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੇ ਤੋਂ 12

•

ਪੜ੍ਹਨ ਸੰ ਿੰ ਿੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਨਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਨਖਆਵਾਂ
ਂ ਿਸਟ ਰੀਡ ਇਟ ਦੇਖੋ)
(ਰੀਡ ਐਡ

www.tdsb.on.ca/library ਤੇ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਦੇ ਵੈੈੱਿਪੇਿ ਿਾਂ ਆਪਣੇ

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰ ਡੀਜਵਿੁਅਲ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨਾਂ (IEP)

ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਾਇਟਸਪੇਸ ਕਲਾਸਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚਅਲ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਲਿੱਭੋ।

ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਜਵਿੱ ਚ ਇਲੈ ਕਟਰੌਜਨਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲੀਆਂ

ਘਰ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚਅਲ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਜਕਵੇਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਿਾਰੇ

ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਜਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿੇ
ਤੁਹਾਨੰ IEP ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਖਿੱ ਿੇ ਟਲਿਾਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ (Parent) ਿਟਨ ਲਿੱਭੋ।
ਵਰਚਅਲ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਾਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਜਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ

ਫਰਵਰੀ 2021

ਪਾਸਵਰਡ ਇਿਫਰਮੇਸ਼ਿ ਪੇ ਮੰ ਗੋ।

ਲਰਜਨੰਗ ਸੈਂਟਰ 1 ਵਰਚਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕਲ

ਫਰਵਰੀ ਨਕੰ ਡਰਗਾਰਟਿ ਰਨ ਸਟਰੇਸ਼ਿ ਮਹੀਿਾ ਹੈ

ਲਰਜਨੰਗ ਸੈਂਟਰ 2 ਵਰਚਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕਲ

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਵਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ:

ਲਰਜਨੰਗ ਸੈਂਟਰ 4 ਵਰਚਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕਲ

ਲਰਜਨੰਗ ਸੈਂਟਰ 3 ਵਰਚਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕਲ

www.tdsb.on.ca/kindergarten।

ਨਿਰੰ ਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਸਖਲਾਈ

ਵਰਚੂਅਲ ਫੀਲਡ ਨਟਰਪ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ

ਅਜਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਰੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਜਣਤ ਜਵਿੱ ਚ

ਹਾਲ ਹੀ ਜਵਿੱ ਚ, ਗਰੇਡ 3 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਜਕਆਂ

ਡੰ ਘੀ ਜਸਖਲਾਈ ਨੰ ਵਿਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਡਿੀਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟਲ ਵਰਤਣ

ਦੀ ਲੜ੍ੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਇੰ ਟਰਐਕਜਟਵ

ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਗਆਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਸਖਲਾਈ ਜਵਿੱ ਚ

ਵਰਚਅਲ ਅਸੈਂਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਜਟਰਪਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਜਲਆ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਰੋਚਕ

ਰੁਿੱ ਝਣਾ ਿਾਰੀ ਹੈ।

ਹਫਜਤਆਂ ਦੌਰਾਨ, 3,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 160 ਅਜਿਆਪਕਾਂ ਨੇ

ਿਦਜਕ ਅਜਿਆਪਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੇਡ ਟੀਮਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਵਸ਼ਵਾਸਨੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ

ਗਰੇਡ 3 ਦੀਆਂ ਵਰਚਅਲ ਅਸੈਂਿਲੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ

ਨਾਲ ਵਰਚਅਲ ਫੀਲਡ ਜਟਰਪਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਜਲਆ: ਟੋਰੋਂਟੋ ਪਿਜਲਕ ਲਾਇਿਰੇਰੀ,

ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰ ਨਹਾਂ

ਟੋਰੋਂਟੋ ਆਉਟਡੋਰ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਲੈ ਟਸ ਟੌਕ ਸਾਇੰ ਸ (Let’s Talk

ਚੁਨੌਤੀਿਨਕ ਸਜਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ

Science)। ਵਰਚਅਲ ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਮ, ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਜਸੰ ਗ-ਅਲੌਂ ਗ ਅਤੇ STEM

ਤੇ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਰਜਹਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਜਸਿੱ ਖਣ

ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਨਯਜਮਤ ਵਰਚਅਲ ਕਲਾਸਰਮ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਅਤੇ

ਲਈ ਿੁਜਨਆਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸੰ ਿੰ ਿੀ ਸੈਸ਼ਨ

ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਸਨ।

ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ

ਗਰੇਡ 6 ਦੇ ਵਰਚਅਲ ਜਟਰਪਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿੈਵ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਜਵਜਭੰ ਨਤਾ (biodiversity) ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਕਾਰਿਰੋ ਆਉਟਡੋਰ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ
ਸਕਲ ਤਿੱ ਕ ਜਟਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਸਖਲਾਈ ਜਵਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਦਜਕ
ਅਜਿਆਪਕ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਜਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਦਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ

•

ਪੜ੍ਹਨ ਸੰ ਿੰ ਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡਡ ਰੀਜਡੰ ਗ

•

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ: ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚਅਲ

•

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ IEP ਜਲਖਤ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

•

ਲਰਜਨੰਗ ਲਈ ਜਵਸ਼ਵਜਵਆਪੀ ਡੀਜ਼ਾਈਨ

•

ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਾਿਦੇਹ ਅਤੇ ਜਚੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਅਜਿਆਪਨ

ਿੁੜ੍ੇ।

•

ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ!

ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ

•

ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ

ਸੌਖੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕਲ ਪਰਿੰਿਕੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ
ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲਰਜਨੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਵਿੱ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਾਇਸ-ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜਪਰੰ ਸੀਪਲਾਂ
ਨੰ ਗਰੇਡ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ

ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।

ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਚਅਲ ਸਕਲ ਿਾਰੇ ਕੁਝ ਜਦਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਦੇਖੋ:
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•

TDSB students create online newspaper from home
(Global News)

