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ਮਾਨਨਸਕ ਨਸਹਤ ਅਤੇ

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਰ ਨੂੂੰ 5 ਰਮੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸੈੈੱਟ

ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਸਕੂਨ ਲੱਭਣਾ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਕੂਨ ਲਿੱਭਣਾ ਚੁਨੌਤੀਜਨਕ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਚੂਲ
ਲਰਰਨੂੰਗ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇੂੰ ਨਹਾਂ ਸਮਾਂ ਔਨਲਾਈਨ

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ
ਫੈਮਲੀ ਨਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ
ਨੂੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੁਨੌਤੀਜਨਕ ਰਹੀ

ਰਵਿੱ ਚ ਵਧੀਆ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ
ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਭਾਰਵਤ
ਹਾਂ ਰਕ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਰਕੂੰ ਨੇ ਰਦਰੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨਮਿੰ ਟ ਹਨ:

ਰਬਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ

ਜਰਨਲ। ਅਰਜਹੀਆਂ 10 ਚੀਜਾਂ ਰਲਖੋ ਰਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਲਈ

ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ – ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪਲ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ।

ਕਢਣਾ ਸਾਡੇ ਰਧਆਨ ਨੂੂੰ ਮੁੜ੍ ਕੇ ਕੇਂਰਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਦਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਕੂਨ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਸਕੂਲ
ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਓਨਟੈਰਰਓ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਰਵਚਾਰ ਹਨ।

ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਰੇ
ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ

ਬਰੇਕ ਲਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਮਿੰ ਟ ਹੈ:
ਗਰਾਉਂਨਡਡ ਹੋਵੋ। ਠਰਹਰੋ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ
ਜੁਿੱ ਰਤਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੂੰ ਹਲਕੇ ਰਜਹੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਰਵਰੁਿੱ ਧ ਧਿੱ ਕੋ।

ਚੁਸਕੀ ਲਗਾਓ । ਸੁਆਦ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਪਸੂੰ ਦੀਦਾ
ਚਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕਿੱ ਪ ਰਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਅਨੂੰਦ ਮਾਣੋ।
ਵੌਕ ਇਟ ਆਉਟ (Walk It Out)। ਬਲਾਕ ਦੁਆਲੇ
ਸੈਰ ਕਰੋ।
ਨੱਚੋ। ਕੋਈ ਪਸੂੰ ਦੀਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਰਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਨਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਪਲੇ ਦਬਾਓ। ਦੋਹਰਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰਮੂੰ ਟ ਹਨ:
ਦੋਸਤ ਨੂਿੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਪੁਿੱ ਛੋ ਰਕ ਉਹ ਰਕਵੇਂ

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ

ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੌ ਣ ਹੈ ਰਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਚਹਰੇ ਤੇ

ਮਰਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ

ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ

ਮੁਸਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨਹਾਂ

ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਰਨਰੂੰ ਤਰ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਲਈ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਵੀ

ਨੂੂੰ ਰਖਆਲ ਰਵਿੱ ਚ ਰਲਆਓ।

ਦੇਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਰਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਰਨੂੰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰਘਦੇ
ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.tdsb.on.ca/virtualschool 'ਤੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਰਵਟਰ 'ਤੇ @tdsbvs 'ਤੇ ਫਾਲੋ
ਕਰੋ।

ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਓ। ਤੁਰੋ, ਦੌੜ੍ੋ, ਵੇਟ (weights) ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰ ਜ ਨਮਿੰ ਟ ਹਨ:

ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ।

ਧਿੰ ਨਵਾਦ ਕਹੋ। ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ ਨੂੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ

ਸਟਰੈਚ ਇਟ ਆਉਟ (Stretch It Out)।

ਨੂੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲਈ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਫਤ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਭਾਲੋ ।

ਲਈ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਸੂੰ ਦੀਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਰਜਹੜ੍ਾ
ਤੁਸੀਂ ਰਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਪਲੇ ਦਬਾਓ!
ਪਲ ਨਵੱ ਚ ਹੋਵੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਇਿੱ ਕ ਮੁਫਤ ਰਨਰਦੇਰਸ਼ਤ
ਮਾਇੂੰ ਡਫੁਿੱ ਲਨੈਸ/ਰਚੂੰ ਤਨ (meditation) ਲਿੱਭੋ। ਅਰਜਹਾ
ਸਟਾਈਲ ਲਿੱਭੋ ਰਜਹੜ੍ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਹੱ ਸੋ। ਮਜਾਕੀਆ ਰਫਲਮ, ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਯੂਰਟਊਬ ਵੀਡੀਓ
ਦੇਖੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੂੰ ਸਹਾਰਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਾਂਚੋ।
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ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਨਿੰਗ: ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ
ਸੁਰੱਨਿਆ ਫੀਚਰ
ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪਰਾਥਰਮਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਰਨੂੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੌਰਾਨ
ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ

ਉਪਸਨਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਆਗਮਨ (Safe Arrival)
ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਪਸਰਥਤੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿੱ ਖਣ ਰਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਰੋਜਾਨਾ ਕਾਲ-ਆਉਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਨੂੂੰ ਸਥਰਗਤ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਓਨਟੈਰਰਓ ਰਵਿੱ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੂੰ ਰਧਆਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਰਵਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵਾਧੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ, ਕੂੰ ਮ,

ਸਾਰੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਅਰਧਆਪਕ, ਰਪਰੂੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਰਪਰੂੰ ਸੀਪਲ ਗੂਗਲ ਮੀਟ

ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਦਨ ਰਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ

ਜਾਂ ਜੂਮ ਵੈੈੱਬ ਕੌ ਨਫਰੂੰ ਰਸੂੰ ਗ ਟੂਲ ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਵਿੱ ਸ਼ਕ

ਹਾਜਰੀ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਮੀਰਟੂੰ ਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੇ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•

ਗੂਗਲ ਮੀਟ: ਮੇਜਬਾਨ/ਅਰਧਆਪਕ ਗੈਰ-ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਮੀਰਟੂੰ ਗਾਂ
ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਿੱ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਰਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਰੂੰ ਗ ਅਤੇ ਚੈਟ ਨੂੂੰ ਬੂੰ ਦ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਰਰਮੋਟ ਲਰਰਨੂੰਗ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਰਗਣਤ ਚੀਜਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਤੁਰਲਤ

ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ
ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਟੀਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਰਨਰੂੰ ਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਵਰੀ
ਰਵਿੱ ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟੀਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਲੂੰਕਾਂ

ਜ਼ੂਮ: ਮੇਜਬਾਨ/ਅਰਧਆਪਕ ਵੇਰਟੂੰ ਗ ਰੂਮਾਂ ਨੂੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਨੂੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ। ਹਰੇਕ ਲਰਰਨੂੰਗ ਸੈਂਟਰ ਰਵਿੱ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਾਇਸ-

ਗੈਰ-ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਮੀਰਟੂੰ ਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਪਰੂੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਰਪਰੂੰ ਸੀਪਲਾਂ ਨੂੂੰ ਗਰੇਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।

ਮੀਰਟੂੰ ਗ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਕੂੰ ਟਰੋਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ
ਆਵਾਜ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਆਰਦ) ਵੀ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਅਰਧਆਪਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਜਾਂ ਜੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਰਕਸੇ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਪਰੂੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ
ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਦੀ
ਪੜ੍ਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਨਲਾਈਨ
ਲਰਰਨੂੰਗ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ
ਦੀ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥਿੱ ਕ ਰਰਹਣਾ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ
ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲਰਰਨੂੰਗ ਸੈਂਟਰ 1 ਵਰਚੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ
ਲਰਰਨੂੰਗ ਸੈਂਟਰ 2 ਵਰਚੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ
ਲਰਰਨੂੰਗ ਸੈਂਟਰ 3 ਵਰਚੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ
ਲਰਰਨੂੰਗ ਸੈਂਟਰ 4 ਵਰਚੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ

ਂ ਰ: ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਆਚਾਰ ਸਿੰ ਨਹਤਾ
ਰੀਮਾਈਡ
ਭਾਵੇਂ ਵਰਚੂਅਲ ਲਰਰਨੂੰਗ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਧਆਪਕਾਂ, ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ
ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ/ਸਪਰਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਰਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੇਰਖਆਵਾਂ
ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਰਜਹੜ੍ੀਆਂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਰਨੂੰਗ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ
ਰਵਿੱ ਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਰਵਧੀਆਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਟੀਡੀਐਸਬੀ
ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਡ ਔਫ ਕਾਨਡਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲਜ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਡ ਔਫ
ਕਾਨਡਕਟ, ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੋ ਰਜਹੜ੍ਾ ਸਕੂਲਾਂ/ਰਸਿੱ ਰਖਅਕਾਂ,

ਜਨਵਰੀ 2021

ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ/ਸਪਰਰਸਤਾਂ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪੇਰਖਆਵਾਂ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਤਾਨਮਲ ਨਵਰਾਸਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ
ਤਾਰਮਲ ਰਵਰਾਸਤ ਮਹੀਨਾ (Tamil Heritage Month) ਅਕਤੂਬਰ 2016
ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ
ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਚੁਰਣਆ ਰਗਆ ਸੀ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਤਾਰਮਲ ਰਵਰਾਸਤ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਉਤਸਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ, ਥਾਏ ਪੋਂਗਲ ਹਾਰਵੇਸਟ
ਫੈਸਟੀਵਲ, ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਰਵਿੱ ਚ ਲਿੱਖਾਂ
ਤਾਰਮਲ ਲੋ ਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਧਆਨ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਂ ਥਾਏ ਪੋਂਗਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਵੱ ਚ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ
ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਦਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਦੇਖੋ:
•
•

•

CTV: Front-line workers join Grade 1 virtual class
CTV News at 6
CBC Metro Morning: Virtual gym class gets creative

ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱ ਦੇ
ਵਰਚੂਅਲ ਲਰਰਨੂੰਗ ਆਈਟੀ ਸਪੋਰਟ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,

ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਾਢੀ ਵਾਸਤੇ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

www.tdsb.on.ca/In-Person-Learning/Student-VirtualLearning-IT-Support 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਵਲੂੰਟੀਅਰ ਪਲੈ ਰਨੂੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਰਣਆ ਰਗਆ ਰਵਸ਼ਾ

ਨਨਰਿੰ ਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਸਿਲਾਈ

உண்மை - உரிமை – ஒற் றுமை: ਸੱ ਚਾਈ – ਹੱ ਕ – ਏਕਤਾ
ਹੈ। ਉਨਮਾਇ (Unmai) (உண்மை) ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਨੂੂੰ ਮਾਨਤਾ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ
ਸਾਡੇ ਜੀਏ ਗਏ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਸਾਡੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੂੰ ਸਰੂਪ ਰਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ
ਜਾਣੋ।

ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਮੇਤ, ਚਾਰੋ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ
ਲਰਰਨੂੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ
ਹੈ:
•

ਰਨਰੂੰ ਤਰ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਕੋਰਚੂੰ ਗ-ਮੈਂਟਰਰੂੰ ਗ

•

ਅਰਲੀ ਰੀਰਡੂੰ ਗ ਇੂੰ ਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਟਰੇਰਨੂੰਗ (Early Reading

2021-22 ਲਈ ਨਵਕਲਨਪਕ ਉਪਸਨਿਤੀ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਵਿੱ ਚ, ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਈਮੇਲ ਸੂੰ ਚਾਰ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਸੀ ਰਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ
ਸਟੇਟ ਔਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਰਵਕਲਰਪਕ ਉਪਸਰਥਤੀ
ਲਈ ਰਕਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱ ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਗੇ ਰਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ/ਪਰਰਵਾਰ ਜੋ 2021-2022 ਸਕੂਲੀ
ਸਾਲ ਲਈ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ
ਹਨ,ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਨਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਫਰਵਰੀ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ!
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ,
ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.tdsb.on.ca/kindergarten 'ਤੇ ਜਾਓ।

Intervention Training)
•

ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ (Reading for Inclusion)

•

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ

•

ਕੋਰ ਫਰੈਂਚ ਰਵਿੱ ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼

•

ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਖਰਤਾ ਸਾਧਨ

•

ਕਲਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ

•

ਰਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ

•

ਰਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਲਈ ਕੋਰਡੂੰ ਗ (Coding for Beginners)

•

ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ!

