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ਕੋਨਵਡ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਿਨ ਿੱ ਠਣਾ

ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ

11 ਫਰਵਰੀ ਨੰ , ਮਾਤਾ-ਜਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ

www.tdsb.on.ca/New-toCanada/Settlement-Workers ਤੇ ਿਾਓ।

ਵਾਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜਿਿੱ ਠਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਾਰੇ ਜਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਾਈਵ ਕਾਰਿਕਰਮ ਨੰ ਜਮਸ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ ਵੈਿਕਾਸਟ 'ਤੇ
ਜਰਕਾਰਜਡੰ ਗ ਦੇਖੋ ।

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫੈਮਲੀ
ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ

ਵਰਚੂਅਲ ਡਰੌਪ-ਇਿਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ੁੜੋ!

ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੁਨੌਤੀਿਨਕ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ
ਲੰਘਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਪ੍ੋਰਟ ਸਰਜਵਜਸਜ਼ ਤੋਂ

ਆਨੰਦ ਮਾਜਣਆ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ ਜਕ ਆਪ੍ਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਿਾਂ ਜਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਨਜਸਕ

ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਿੱ ਧੇ ਿੁੜ।ੋ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਿਵਾਿ

ਂ ਦਾ
ਜਕ ਸਾਜਰਆਂ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਡੇ ਲੌਂ ਗ ਵੀਕਐਡ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕਿੱ ਠਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ।

▪

ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 3 ਹੁਣ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਚਲ ਜਰਹਾ ਹੈ ▪
ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੰ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ।
ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 4, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੰ ਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰ ਗਲਵਾਰਾਂ ਨੰ , ਸਵੇਰੇ 10 ਵਿੇ ਤੋਂ 11 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ
ਵੀਰਵਾਰਾਂ ਨੰ , ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ 8 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ

ਨਵਨਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ/ਿੇਖਭਾਲ

28 ਿਨ ਨੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਿੇ ਲਈ ਨਿਊਕਮਰ ਸਪੋਰਟਸ

ਵਰਚਅਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ

ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਨ ਸਕਲਜ਼ (SWIS), ਜਿਸ

ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ ਿਾਰੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿੀਤਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਕਲਾਸਰਮਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ
ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੌਜਕਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੇ

ਨੰ SEPT ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕਲਾਂ ਦੇ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਜਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ
ਪ੍ਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ

ਵਾਪ੍ਰਨ ਿਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

ਵਰਕਰ ਜਵਅਕਤੀਗਤ/ਪ੍ਜਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਂ ਗਰੁਿੱ ਪ੍

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ, ਜਕਰਪ੍ਾ

ਵਾਜਲਆਂ ਨੰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ

ਕਰਕੇ www.tdsb.on.ca/virtualschool 'ਤੇ
ਿਾਓ ਅਤੇ ਟਜਵਟਰ 'ਤੇ @tdsbvs 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਜਲਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜਵਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱ ਸਣ
ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਨੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਪ੍ੋਰਟਸ ਲਈ,

ਮਾਰਚ ਬਰੇਕ ਿੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ
ਪ੍ਿਜਲਕ ਹੈਲਥ ਜਸਹਤ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ,
ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ
ਸੰ ਚਾਰ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਰਚ ਿਰੇਕ ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਰੇਕ 12-16
ਅਪਰੈਲ, 2021 ਲਈ ਤਜਹ ਹੈ।

ਸੈਲਫ-ਸਰਨਵਸ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੈੱਟ
ਿੁਿੱ ਧਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੰ , IT ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਲਫ-ਸਰਜਵਸ
ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੈੱਟ ਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ
ਵਰਚਅਲ ਸਕਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ
ਆਪ੍ਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਿਲਦੀ ਅਤੇ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੀਸੈੈੱਟ ਕਰਨ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਜਹਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਦੇ 3 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ,
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ 96% ਨੇ ਸੈਲਫਸਰਜਵਸ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੈੱਟ ਟਲ ਲਈ
ਸਫਲਤਾਪ੍ਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰ ਗੀ ਖਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ VSS ਸਟਾਫ
ਅਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਰਾਇਟਸਪ੍ੇਸ, ਜ਼ਮ, ਮਾਏਇਨਫੋ, ਆਜਦ
ਹੈ, ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੈੱਟ ਕਰਨ ਯੋਗ
ਹੋਣਗੇ। ਸਟਾਫ/IT ਵਲੋਂ ਜਕਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਅਫਰੀਕੀ ਨਵਰਾਸਤ ਮਹੀਿਾ ਮਿਾਉਂਿਾ ਹੈ

ਵਰਚੂਅਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਾਧਿ

ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਜਡਸਜਟਰਕਟ ਸਕਲ ਿੋਰਡ ਅਫਰੀਕੀ ਜਵਰਾਸਤ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਜਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਘਰੋਂ ਜਸਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਦੁਆਰਾ

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

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਚੀਿੀ ਨਵਰਾਸਤ ਮਹੀਿਾ ਮਿਾਉਂਿਾ ਹੈ
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਜਡਸਜਟਰਕਟ ਸਕਲ ਿੋਰਡ ਚੀਨੀ ਜਵਰਾਸਤ
ਮਹੀਨੇ (CHM) ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਾਣਮਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਬੈਲ ਿਾ ਸਾਲ

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਿੁਿੱ ਕਾਂ, ਐਨਸਾਈਕਲੋ ਪ੍ੀਡੀਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਵਰਚਅਲ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਡਿੀਟਲ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨਹਾਂ ਤਿੱ ਕ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਜਕਧਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਚਅਲ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਇਹ ਲਿੱਭਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਣਾਈ ਗਈ ਹੈ:
•

(Year of the Ox)ਹੈ: ਵਫਾਿਾਰ, ਇਮਾਿਿਾਰ, ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ, ਨਮਹਿਤੀ ਅਤੇ

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

ਤਰਕਸੀਲ। ਲਨਰ ਜਨਊ ਯੀਅਰ ਨੰ ਿਸੰ ਤ ਦੇ ਜਤਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਿਾਜਣਆ

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

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਨਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਜਹਲੇ ਚੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15

- ਈਿੁਿੱ ਕਾਂ, ਡਾਟਾਿੇਸ ਲੇ ਖ, ਸਟਰੀਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ

ਜਦਨ ਿਾਅਦ ਲਨਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਜਹਲੇ ਪ੍ਰੇ ਚੰ ਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣੋ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐ ਕ
ੁ ੇਸ਼ਿ ਅਪਡੇਟ

ਔਨਲਾਈਨ ਟਲ (ਰੀਡ ਵੌਚ ਲਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇੰ ਡ ਦੇਖੋ)
•

•

ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਿੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼
ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਲੈ ਵਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਜਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਮ ਸਕਲਾਂ ਨੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ, PSSP ਲਈ ਲੋ ੜ, ਅਤੇ ILPS ਅਤੇ
IEPS ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਨੰ ਸੰ ਿੋਜਧਤ ਕਰਨ ਲਈ VSS ਜਵਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ
ਵਾਸਤੇ IST/SST ਮੀਜਟੰ ਗਾਂ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਅਗਲੀ ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਮੀਜਟੰ ਗ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਹੋਰ ਿਾਣੋ।

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

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਮਸਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਿਰ ਵਰਚਅਲ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕਲ ਦੇ ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਜਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪ੍ੰ ਰਕ

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

ਵਰਚਅਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ (VSS) ਜਵਿੱ ਚ MID ਿਾਂ DD ISP ਕਲਾਸ ਪ੍ਲੇ ਸਮੈਂਟ
ਜਵਿੱ ਚ ਰੁਚੀ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰ , ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮਸਕਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ

ਪ੍ਰਾਿੈਕਟਾਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇ ਤੋਂ 12 ਿੇ

•

ਪ੍ੜਹਨ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਨਵਨਿਆਰਥੀ ਨਕਤਾਬਾਂ ਿੀਆਂ ਸਮੀਨਖਆਵਾਂ
(ਰੀਡ ਅਤੇ ਿਸਟ ਰੀਡ ਇਟ ਦੇਖੋ)

ਵਰਚਅਲ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਨੰ www.tdsb.on.ca/library ਤੇ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕਲ ਦੇ
ਵੈੈੱਿਪ੍ੇਿ ਿਾਂ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਾਇਟਸਪ੍ੇਸ ਕਲਾਸਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿੱਭੋ।
ਘਰ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚਅਲ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਜਕਵੇਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਿਾਰੇ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਖਿੱ ਿੇ ਟਲਿਾਰ ਤੇ ਪ੍ੇਰੈਂਟ (Parent) ਿਟਨ ਲਿੱਭੋ।
ਵਰਚਅਲ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਘਰੋਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ
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ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਜਧਆਪ੍ਕ ਕੋਲੋਂ ਵਰਚਅਲ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਪ੍ਾਸਵਰਡ

ਦਸਰੇ ਜਹਿੱ ਸੇ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਵਾਸਤਜਵਕ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਲਈ

ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ੇਿ ਮੰ ਗੋ।

ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹਿੱ ਲ ਲਿੱਭਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ

ਵਰਚੂਅਲ ਕੋ-ਔਪ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਕਵਾਡ ਜਵਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਇਕ 2-ਕਰੈਜਡਟ ਕੋ-ਔਪ੍

ਹਾਂ!

VSS ਬਲੈ ਕ ਸਟੂਡੇਂਟ ਅਲਾਇੰਸ (BSA)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਵਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਲੇ ਸਮੈਂਟ

VSS ਿਲੈ ਕ ਸਟਡੇਂਟ ਅਲਾਇੰ ਸ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ VSS ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਜਹਲ ਦੇ ਨਾਲ

ਿੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਧਆਪ੍ਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਵਰਚਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਲੇ ਸ

ਫੌਲ 2020 ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ

ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਮਯਾਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਸਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਦੰ ਦਾਂ

ਿਲੈ ਕ ਜਹਸਟਰੀ ਮੰ ਥ ਅਸੈਂਿਲੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ

ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਡਿੀਟਲ ਮਾਰਜਕਟਰਾਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸਰਮ ਅਜਧਆਪ੍ਕਾਂ,

ਜਹਮਾਇਤ ਨੰ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਨੇ BSA ਦੀ ਜਸਰਿਨਾ ਨੰ ਯੋਗ ਿਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ

ਇੰ ਨਟੀਰੀਅਰ ਜਡਜ਼ਾਈਨਰਾਂ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਸਟਰਾਂ, ਈਵੈਂਟ ਪ੍ਲੈ ਨਰਾਂ,

ਅਜਧਆਪ੍ਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਗਲ ਕਲਾਸਰਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ BSA ਕਜਮਊਜਨਟੀ

ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਮੌਿਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ

ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਅਤੇ ਖੋਿ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ,

100 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਮੈਂਿਰ ਹਨ।

ਵਰਚਅਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਿਾਰੇ ਜਸਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ

BSA ਜਸਜਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਿੀਵੰ ਤ ਸੰ ਸੰ ਥਾ (ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ VSS ਜਵਜਦਆਰਥੀ,

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਿਹੁਮਲੇ
ੁਿੱ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰ ਿੰ ਧ ਵੀ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਅਜਧਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਰਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਕਜਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਖੋਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ!

BSA ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ, ਜਟਯਾਨਾ ਅਲਵਾਰੈਡੋ-ਰੇਨੀ (Tiyana

ਕੰ ਨਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਪਡੇਟ
ਕੰ ਜਪ੍ਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਕਵਾਡਮੈਸਟਰ 3 ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ 20 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਲਾਸਾਂ
ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਜਸਧ ਵਾਟਰਲ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕੰ ਜਪ੍ਊਜਟੰ ਗ ਕੰ ਪ੍ੀਟੀਸ਼ਨ
(Waterloo Canadian Computing Competition), ਜਿਹੜਾ
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਐਲਗੋਜਰਥਮ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਦੇ
ਉਨਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰ ਜਨਖਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ
ਿੀਵਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਲਈ ਜਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੇਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਜਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਨੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜਕ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੰ , 100 ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਜਤਯੋਜਗਤਾ ਜਲਖੀ ਅਤੇ ਜਤਆਰੀ ਨੰ ਅਨੇਕ ਕੰ ਜਪ੍ਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ
ਕੰ ਜਪ੍ਊਟਰ ਕਲਿੱਿ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਤਯੋਜਗਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ,
ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਜਮੰ ਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਿਾਵਾ,
ਪ੍ਾਏਥਨ ਅਤੇ ਿਾਵਾਸਜਕਰਪ੍ਟ ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਜਕਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਗੇਮ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੇਵੇਲਪ੍ਮੈਂਟ ਜਸਿੱ ਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਦੇ

Alvarado-Rennie), ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਦੀ ਜ਼ਮ ਮੀਜਟੰ ਗ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼
ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ: ਅਫਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਿ ਮੰ ਥ BSA ਫੋਰਮ: ਹਾਓ

ਟ ਸਟਾਰਟ ਏ ਵਰਚਅਲ ਿਲੈ ਕ ਸਟਡੇਂਟ ਅਲਾਇੰ ਸ (African Heritage
Month BSA Forum: How to start a Virtual Black Student
Alliance)। VSS BSA ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਜਮਤ ਵੀਡੀਓ,
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ੌਡਕਾਸਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:
https://sites.google.com/tdsb.on.ca/vss-black-studentalliance/home।
ਜਟਯਾਨਾ ਨੇ
https://sites.google.com/student.tdsb.on.ca/virtualschoolblac
khistorymonth/home ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਫੋਰਮ ਵੀ ਿਣਾਇਆ ਹੈ।
BSA ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਈਵੈਂਟਸ ਟੀਮ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਸੈਂਿਲੀ ਟੀਮ
ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ VSS ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਅਗਵਾਈ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ BSA ਦੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਰੰ ਤਰ
ਮੀਜਟੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਮਜਹਮਾਨ ਸਪ੍ੀਕਰ, ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਜਹਲਾਂ

ਫਰਵਰੀ 2021

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਿਲੈ ਕ-ਜਵਰੋਧੀ (anti-Black) ਨਸਲਵਾਦ ਨੰ

ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਇੰ ਟਰਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਾਿਰੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਿਲੈ ਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ

ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾ, ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਥੇ ਜਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀ
ਟੀਡੀਐਸਿੀ ਦੀ ਵਚਨਿਿੱ ਧਤਾ ਨੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
BSA ਿਲੈ ਕ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਇੰ ਟਰਸੈਕਸ਼ਨੈਲਟੀਜ਼
(intersectionalities) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ।

ਦ ਫੇਮ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਰਜਿਆਂ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਫੇਮ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਹ ਹੈ। ਦ ਕਵੇਸਚਜਨੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਅਜਿਹੀ ਿਗਹਾ ਹੈ
ਜਿਥੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤੇ ਲੇ ਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
ਸਟਡੇਂਟਸ ਔਫ ਕਲਰ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ, ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਜਵਸ਼ੇ

BSA ਘਿੱ ਟ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ

ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ

ਹੀ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ VSS GSA ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਰੌਏ ਜਨਊਿੋਲਡ (LeRoi Newbold)

ਕਾਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਦ ਟਰਾਂਸ/ਨੌਨ-ਿਾਏਨਰੀ/ਿੈਂਡਰਕਵੀਅਰ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਉਨਹਾਂ

ਅਤੇ ਟਜਵਸਜਟਡ ਜਮਯਾਕੇ- ਮੁਗਲੇ ਰ (Twsyed Miyake-Mugler) ਦੇ ਨਾਲ

ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਚਅਲ ਸਕਲ ਜਵਿੱ ਚ

ਂ ਟਰਾਂਸ ਜਹਸਟਰੀ” ਲਈ
ਇਿੱ ਕ ਲੰਚਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, “ਿਲੈ ਕ ਕਵੀਅਰ ਐਡ

ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਿਲੈ ਕ ਕਵੀਅਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ ਇਜਤਹਾਸ, ਸਜਭਆਚਾਰ
ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਜਵਿੱ ਚ ਦੇ ਸੰ ਿੰ ਧਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਦ ਵੈਲਨੈਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਵਰਚਅਲ ਸਕਲ, ਕੋਜਵਡ-19 ਅਤੇ
ਕਵੀਅਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫੋਿੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਨਰ ਜਨਰਜਮਤ ਕਰਨ

VSS BSA ਿਲੈ ਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਕਾਿਲ ਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱ ਧ

ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਗੇਜਮੰ ਗ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਇਿੱ ਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਰਐਜਲਟੀ ਗੇਮ

ਸੰ ਮਜਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਸਰਿਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ

(ARG) ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸੰ ਗੀਤਕ ਜਹਿੱ ਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰ ਤ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਚਅਲ ਸਕਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਿਲੈ ਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ

ਜਵਚ, ਦ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲਤਾ (activism) ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਨੇ ਖਾਸ ਮਜਹਮਾਨਾਂ, ਲੀਰੌਏ

ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਅਗਵਾਈ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਮਾਇਤ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਜਨਊਿੋਲਡ (LeRoi Newbold) ਅਤੇ ਟਜਵਸਜਟਡ ਜਮਆਕੇ-ਮੁਗਲੇ ਰ

ਂ ਸੇਕਸ਼ੂਐਨਲਟੀ ਅਲਾਇੰਸ
VSS ੈਂਡਰ ਐਡ
ਂ ਸੇਕਸ਼ਐਜਲਟੀ ਅਲਾਇੰ ਸ (VSS GSA) ਦਾ
ਦ ਵਰਚਅਲ ਸਕਲ ਿੈਂਡਰ ਐਡ
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2020 ਦਾ ਅੰ ਤ ਇਿੱ ਕ
ਜਵੰ ਟਰ-ਵੌਰਮ ਅਪ੍ ਗੈਦਜਰੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਇਿੱ ਕ ਵੈਲਕਮ
ਿੈਕ ਮੀਜਟੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਲੈਂ ਨਡ ਪ੍ੇਰੈਂਟਹੁਿੱ ਡ ਟੋਰੋਂਟੋ ਤੋਂ
ਇਿੱ ਕ ਮਜਹਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਸੈਕਸ ਏਡ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਿਵਾਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ GSA ਦੇ ਅੰ ਦਰ 11 ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਸਮਹ ਹਨ ਿੋ ਅਜਵਸ਼ਵਾਸਨੀ ਕੰ ਮ

(Twysted Miyake-Mugler) ਦੇ ਨਾਲ ਿਲੈ ਕ ਕਵੀਅਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ ਜਹਸਟਰੀ
ਿਾਰੇ ਿਲੈ ਕ ਜਹਸਟਰੀ ਮੰ ਥ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ।
VSS GSA ਦੀਆਂ ਿਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ
ਟ-ਸਜਪ੍ਜਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਿ ਹੈ ਿਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਅਤੇ ਿਨ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ
ਵਰਚਅਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ! ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ ਿਾਂ ਸ਼ੋਸਲ
ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੰ ਫਾਲੋ -ਕਰੋ
https://sites.google.com/tdsb.on.ca/vssgsa,
@VSS_GSA (Twitter) and @vss.gsa (Instagram)।

ਟੋਰੋਂਟੋ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਹਾਊਨਸੰ ਗ: ਇਿਵੇਸਨਟੰ ਗ ਇਿ ਅਵਰ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਜਮਲਣਾ ਿਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਟ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਕਲਿੱਿ

ਡਾਏਵਰਨਸਟੀ ਸਕਾਲਰਨਸਪ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ (Investing in Our

ਦੇ ਲਈ ਪ੍ੋਸਟਰਾਂ, ਲੋ ਗੋ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਿਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰ ਮ

Diversity Scholarship Program)

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਡਸਅਜਿਜਲਟੀ ਸਟਡੇਂਟ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ, ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ
ਏਿਜਲਜ਼ਮ (ableism) ਨੰ ਅਨਪ੍ੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਮਲਦਾ
ਹੈ। ਦ ਫੇਥ/ਜਰਲੀਿਨ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਵਜਵਧ ਜਲੰਗੀ ਅਤੇ ਜਲੰਗਕ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਦੇ

ਫਰਵਰੀ 2021

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰੈਿੁਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ ਲਈ ਧਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ? ਜਟਊਸ਼ਨ, ਜਕਤਾਿਾਂ, ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਆਵਾਿਾਈ ਦੇ ਖਰਜਚਆਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ,
ਅਨੇਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰ ਕਵਰ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਲਿੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਿੱ ਿ ਹੀ ਇਨਵੇਸਜਟੰ ਗ ਇਨ ਅਵਰ ਡਾਏਵਰਜਸਟੀ ਸਕਾਲਰਜਸਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
(IIOD) ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁਿੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਿਾਂ
ਜਸਖਲਾਈ ਲਈ ਜਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕਲ-ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਖਰਜਚਆਂ ਨੰ ਕਵਰ ਕਰਨ
ਲਈ $4,000 ਤਿੱ ਕ ਜਿਿੱ ਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ
https://www.torontohousing.ca/iiods ਤੇ ਿਾਓ।

