ਮਾਰਚ 2021

ਕੋਨਵਡ ਦੀ ਵਰਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਿ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਚੂਅਲ
ਸਕੂਲ ਫੈਮਲੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ

ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਦੇ ਮਾਰਚ 2021
ਅੰ ਕ ਨਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਹਾਿੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ
ਨਸਰਫ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਨਵਿੱ ਚ ਹੀ ਿਹੀਂ ਪ੍ਰੰ ਤੂ
ਸਾਰੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਨਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ
ਸੂਨਚਤ ਰਨਹਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਡੇਟਾਂ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਸਰੋਤ ਲਗ
ਨਰਹਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ

ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਿ ਕੰ ਮ, ਨਜਹੜਾ ਨਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ

11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਫਤੇ ਿੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀ ਪ੍ਨਹਲੀ

ਸਟਰੈਟੇਨਜਕ ਪ੍ਲਾਿ ਨਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਿਿੱਤੀ ਿੂੰ

ਵਰਹੇਗੰਢ ਿੂੰ ਅੰ ਨਕਤ ਕੀਤਾ, ਇਿੱ ਕ ਨਵਸ਼ਵ ਨਵਆਪ੍ੀ

ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਿੂੰ ਔਿਲਾਈਿ ਪ੍ੜਹੋ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਜਸ ਿੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਿਾਂ ਿੂੰ ਸਦਾ ਲਈ
ਬਦਲ ਨਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਾਲ
ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ
ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੇ ਅਿੱ ਨਤਆਚਾਰ ਨਵਰੁਿੱ ਧ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਿ
ਸੰ ਵਾਦਾਂ ਿੂੰ ਨਸਰਜਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨਜਕ ਅਸਮਾਿਤਾਵਾਂ ਿੂੰ
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਨਕ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ
ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰ ਿੂੰ ਨਸਆਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਾਂ,
ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਦਰੜਤਾ ਿੂੰ ਵੀ
ਨਸਆਣਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਨਲੰਗ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਿੇ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਿੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ

ਮਾਰਚ ਬਰੇਕ ਨਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ

ਨਦੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਨਕ ਅਸੀਂ ਨਕਵੇਂ ਇੰ ਿਹਾਂ ਸਨਮਆਂ ਿੂੰ

ਅਸੀਂ ਹੁਣ 12 ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਿੱ ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਬਰੇਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਕੁਝ

ਲਚੀਲੇ ਪ੍ਿ, ਨਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿੁਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਹਾਨਰਆ ਹੈ।

ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਣਿਗੇ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ

ਸਾਲ ਹਰ ਨਕਸੇ ਲਈ ਨਵਅਸਤ ਅਤੇ ਚੁਿੌਤੀਜਿਕ

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ੂਰਾ ਸੁਿੇਹਾ ਪ੍ੜਹੋ।

ਨਰਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ, ਨਕਰਪ੍ਾ
ਕਰਕੇ www.tdsb.on.ca/virtualschool'ਤੇ
ਜਾਓ
ਅਤੇ ਟਨਵਟਰ 'ਤੇ @tdsbvs 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਲਾਿਾ ਨਰਪ੍ੋਰਟ 2020 ਉਸ

ਂ ਰ: ਮਾਰਚ ਬਰਕ
ਰੀਮਾਈਡ
ੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਵਿੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀ
ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਿੇ ਮਾਰਚ ਬਰੇਕ ਨਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰੇਕ 12 - 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਿੂੰ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਲਾਿਾ ਨਰਪ੍ੋਰਟ

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਯੀਅਰ

ਿਵੀਂ ਆਉਟਡੋਰ ਲਰਨਿੰਗ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ
ਸੁਰਿੱਨਿਅਤ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਪ੍ਨਹਲਾਂ
ਿਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਿ ਹੈ। ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ,
ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿੂੰ ਬਾਹਰ (outdoors) ਤੋਂ
ਸੁਰਿੱਨਿਅਤ ਅਤੇ ਨਵਨਦਿੱ ਅਕ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ,
ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਿਵੀਂ ਆਉਟਡੋਰ ਲਰਨਿੰਗ
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਲੌਂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ ਹੀ ਿਵੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ
ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰੋ!

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਕਿਵਰਸੇਸ਼ਿ ਸੀਰੀਜ਼
ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਿੂੰ ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਸ਼ਆ ਬਾਰੇ ਰੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਦਾਇਕ ਸੰ ਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ
ਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱ ਦਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜੰ ਿਹਾਂ
ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨਣਆ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ। ਮੋਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਸਵਾਲਾਂ
ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸੈਸ਼ਿਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਓ।
ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ।

ਟੋਰੋਂਟੋ ਪ੍ਬਨਲਕ ਹੈਲਥ (ਟੀਪ੍ੀਐਚ) ਵੈਕਸੀਿ
ਅਪ੍ਡੇਟ
ਨਜਵੇਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵਿੱ ਚ ਵੈਕਸੀਿ ਰੋਲਆਉਟ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟੀਪ੍ੀਐਚ
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਾਰਚ 2021

ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਾਲਾਿਾ ਨਰਪ੍ੋਰਟ
ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਿੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲੀ ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਦੀ
ਸਾਲਾਿਾ ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਰੀਨਲਜ਼ ਕੀਤੀ। ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਿੂੰ ਪ੍ੜਹਿ ਲਈ, ਘਟਿਾ ਦੀ ਨਰਪ੍ੋਰਟ
ਕਰਿ ਲਈ, ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਬਧੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ੜਹਿ ਲਈ ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਿੇ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਪ੍ੜਹ ਰਹੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 17,000 $50 ਨਗਫਟ
ਕਾਰਡ ਫੰ ਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਿਹਾਂ ਿੂੰ ਭੇਜੇ ਹਿ। ਫੂਡ ਫੌਰ ਨਕਡਜ਼ (Food
for Kids - FFK) ਪ੍ਨਹਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ
ਿੁਦ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਨਮਊਨਿਟੀਆਂ ਿੂੰ ਪ੍ਰਾਥਨਮਕਤਾ ਨਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। TFSS
ਮਈ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ (ਨਜਵੇਂ ਫੰ ਡ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੰ ਦੇ ਹਿ) ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਗਰੀਕ ਨਵਰਾਸਤ ਮਹੀਿਾ ਮਿਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਨਮਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨਮਊਨਿਟੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸਮਰ ਸਕੂਲ

ਮਾਰਚ ਟੋਰੋਂਟੋ ਨਡਸਨਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨਵਿੱ ਚ ਗਰੀਕ ਨਵਰਾਸਤ ਮਹੀਿਾ ਹੈ। ਇਹ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਿ,

ਕੈਿੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਿੀਆ ਨਵਿੱ ਚ ਗਰੀਕ ਕਿੇਡੀਅਿਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿੇਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਯੋਗਦਾਿਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਿ ਮਿਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਅਤੇ ਗਰੀਕ ਸਨਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇਨਤਹਾਸ
ਿੂੰ ਅੰ ਨਕਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਣਿ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਸ਼ਾ:
1821-2021
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ - Ελευθερíα και Ενóτητα

ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ
TFSS ਦਾ ਇਿ-ਸਕੂਲ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (Student Nutrition
Programs) ਿੂੰ ਸਮਰਥਿ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਿਟੀ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ

ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸਿੱ ਖਣਾ...ਸਾਡੇ ਭਨਵਿੱ ਖ ਿੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ (Freedom and

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਨਰਵਾਰਕ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਨਵਿੱ ਚ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਧਿਾਂ ਦਾ

Unity – Ελευθερíα και Ενóτητα Learning From Our
Roots…Shaping Our Future) ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਨਵਿੱ ਚ ਰੁਚੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਿ-ਪ੍ਰਸਿ ਸਕੂਲ ਨਵਿੇ

ਭੰ ਡਾਰ ਹੈ। ਅਿੇਕ ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਿੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ ਹੈ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ

ਗਰੇਡ 8 ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਵਲੰਟੀਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ" (cleared) ਪ੍ੁਨਲਸ ਚੈੈੱਕ

ਸਾਰੀ ਜਿਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੇ 2021/2022

ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿੂੰ ਭਰੋ:

ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੇ
ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰ ਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲਾਂ
ਦੇ ਿਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਵਿੱ ਚ ਗਰੇਡ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ
ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਵਾਇਸ ਨਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਿਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਾਰਡ
ਭੋਜਿ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਸੁਰਿੱਨਿਆ ਦਾ ਅਿੇਕ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ
ਸਚਾਈ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੌਰਾਿ ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਿ
ਫੌਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਸੈਸ (Toronto Foundation for Student Success TFSS) ਦਾ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਿ ਨਵਿੱ ਚ ਰੁਚੀ ਰਿੱ ਿਦੇ

ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ/ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ
ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਿੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਤੁਹਾਾ਼ਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਕੋਡ ਅਤੇ
ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਦਾ ਿਾਮ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ ਕਨਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਿੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਨਵਿੱ ਚ ਵੈਧ ਪ੍ੁਨਲਸ ਰੇਫਰੈਂਸ ਚੈੈੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੂੰ 416-3930759 ਤੇ ਪ੍ੁਨਲਸ ਰੇਫਰੈਂਸ ਚੈੈੱਕ (PRC) ਆਨਫਸ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਿ ਜਾਂ

ਮਾਰਚ 2021

PoliceReferenceCheckOffice@tdsb.on.ca ਿੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਿ ਦੀ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਵਿੱ ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਕਹੋ ਨਜਹੀ ਨਦਿਦੀ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰੋ; ਇਕੁਇਟੀ

ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਟੀਨਚਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁਧਾਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਯੋਜਿਾਬੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ PRC ਲਈ ਿਰਚੇ ($20) ਿੂੰ ਔਫਸੈੈੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਨਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੰ ਗਲਵਾਰ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ।

ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰਚੇ ਨਵਿੱ ਚ ਸਬਨਸਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਇਿ-ਪ੍ਰਸਿ ਸਕੂਲ

ਮਾਈਕਰੋਅਗਰੈਸ਼ਿਾਂ (Microaggressions) ਅਤੇ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਹਿੱ ਕਾਂ ਦੀਆਂ

ਨਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਿਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਨਵਕਲਨਪ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 416-397-3529 'ਤੇ

ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਨਕਵੇਂ ਿਨਜਿੱ ਠਣਾ ਹੈ

ਂ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਐਗ
ਂ ੇਜਮੈਂਟ ਆਨਫਸ ਿਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਐਡ

ਅਿੱ ਨਤਆਚਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਿਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਰਣਿੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਿ, ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ

ਮਾਈਕਰੋਅਗਰੈਸ਼ਿਾਂ (Microaggressions) ਅਤੇ ਮਿੁਿੱਿੀ ਹਿੱ ਕਾਂ ਦੀਆਂ

ਨਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਿਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਨਕਵੇਂ ਿਨਜਿੱ ਠਣਾ ਹੈ।

ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਇੰਟਰਐਕਨਟਵ ਵੈਬੀਿਾਰ
ਸਾਰੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਿ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਿੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬੀਿਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਿ ਕੀਤਾ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ
ਨਦਿੱ ਤੇ ਨਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿ:
•

ਪ੍ੇਰੈਂਨਟੰ ਗ ਇਿ ਏ ਵਰਚੂਅਲ ਵਰਲਡ: ਮਿੋਨਵਵਗਆਿੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਨਥਤ ਇੰ ਟਰਐਕਨਟਵ ਸੈਸ਼ਿ

•

ਇੰ ਟਰਿੈੱਟ ਸੇਫਟੀ: ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੂੰ ਔਿਲਾਈਿ ਸੁਰਿੱਨਿਅਤ ਨਕਵੇਂ ਰਿੱ ਿਣਾ ਹੈ

•

ਨਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ

ਬੁਿੱ ਧਵਾਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਿੂੰ ਸ਼ਾਮ ਿੂੰ 7 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਇੰ ਟਰਐਕਨਟਵ ਵੈਬੀਿਾਰ ਨਵਿੱ ਚ
ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸਕਰੀਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿ, ਉਤਪ੍ਾਦਕ
ਔਿਲਾਈਿ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਿੂੰ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਔਿਲਾਈਿ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਵਰਗੇ ਨਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਅਕੈਡਮੀ ਹੇਠ tdsbHUB.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਨਿਰੰ ਤਰ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਨਸਖਲਾਈ
ਅਨਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦਾ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਨਣਤ ਨਵਿੱ ਚ
ਡੂੰ ਘੀ ਨਸਿਲਾਈ ਿੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਡਜੀਟਲ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੂਲ ਵਰਤਣ
ਦੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਗਆਿ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਿ ਲਈ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਨਸਿਲਾਈ
ਨਵਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਝਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਿ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਨਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
•

ਕਰਿ ਲਈ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦਾ ਨਵਕਾਸ ਕਰਿਾ
•

ਗੂਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਸਰਟੀਨਫਕੇਸ਼ਿ ਨਵਿੱ ਚ ਨਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ

•

ਵਰਚੂਅਲ ਫੇਅਰਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਅਤੇ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿੂੰ ਸਾਮਹਣੇਨਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਡਜੀਟਲ

ਆਦੀ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਤ (Addicted or Empowered)? ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ

ਰਵਾਿਗੀ (Fluency) ਿੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਔਿਲਾਈਿ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਿੋਜ

ਔਿਲਾਈਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਨਕਵੇਂ ਕਰੀਏ।

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਪ੍ੇਰਟ
ੈਂ ਅਕੈਡਮੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ
ਮੰ ਗਲਵਾਰ, 30 ਮਾਰਚ, 2021 ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ।
ਂ ੀ-ਰੇਸੀਜ਼ਮ ਸੀਰੀਜ਼: ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਵਿੱ ਚ ਨਿਰਪ੍ੇਖਤਾ (Equity) ਨਕਹੋ
ਐਟ
ਨਜਹੀ ਨਦਖਦੀ ਹੈ

ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਅਨਭਆਸ ਨਵਿੱ ਚ ਗਾਈਡਡ ਰੀਨਡੰ ਗ ਰਣਿੀਤੀਆਂ ਿੂੰ ਏਕੀਨਕਰਤ

ਕਰਿਾ
•

ਮੈਥ ਲੀਡਰਨਸ਼ਪ੍ ਟੀਮ: ਨਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਨਿਰੰ ਤਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਅਤੇ
ਅਗਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਿ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਗਨਣਤ
ਦੀ ਸੋਚ ਿੂੰ ਵੇਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਾਮਕਰਿ ਕਰਿਾ

ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ

ਮਾਰਚ 2021

ਸੌਿੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ
ਹਿ। ਹਰੇਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਵਿੱ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਾਇਸ-ਨਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਅਤੇ
ਨਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲਾਂ ਿੂੰ ਗਰੇਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿੋਿੀਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।
ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 1 ਵਰਚੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ
ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 2 ਵਰਚੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ
ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 3 ਵਰਚੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ
ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 4 ਵਰਚੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ

