ਮਾਰਚ 2021

ਕੋਨਵਡ ਦੀ ਵਰਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਿ ਮਾਿਨਸਕ
ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ

ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਕਾਰਡ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਚ 22-26 ਦੇ ਹਫਤੇ

11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਫਤੇ ਿੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀ ਪ੍ਨਹਲੀ

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ

ਵਰਹੇਗੰਢ ਿੂੰ ਅੰ ਨਕਤ ਕੀਤਾ, ਇਿੱ ਕ ਨਵਸ਼ਵ ਨਵਆਪ੍ੀ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਜਸ ਿੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਿਾਂ ਿੂੰ ਸਦਾ ਲਈ
ਬਦਲ ਨਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਾਲ
ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸੈਕੰਡਰੀ 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 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

ਨਰਹਾ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਿੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ

ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਿੇ

ਲਚੀਲੇ ਪ੍ਿ, ਨਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ

ਮਾਰਚ ਬਰੇਕ ਨਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ 12 ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਿੱ ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ

ਨਦੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਨਕ ਅਸੀਂ ਨਕਵੇਂ ਇੰ ਿਹਾਂ ਸਨਮਆਂ ਿੂੰ
ਿੁਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਹਾਨਰਆ ਹੈ।

ਬਰੇਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ

ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਕੁਝ

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ੂਰਾ ਸੁਿੇਹਾ ਪ੍ੜਹੋ।

ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਣਿਗੇ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ
ਸਾਲ ਹਰ ਨਕਸੇ ਲਈ ਨਵਅਸਤ ਅਤੇ ਚੁਿੌਤੀਜਿਕ

ਂ ਰ: ਮਾਰਚ ਬਰਕ
ਰੀਮਾਈਡ
ੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ

ਨਰਹਾ ਹੈ।

ਨਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ, ਨਕਰਪ੍ਾ

ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਿੇ ਮਾਰਚ ਬਰੇਕ ਨਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ

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

ਹਾਲਾਂਨਕ ਕਵਾਡ 3 ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨਮਡਟਰਮ

ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰੇਕ 12 - 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਿੂੰ ਹੈ।

ਕਵਾਡ 3 ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸੰ ਚਾਰ

ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਅਨਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕ
ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਰਸਮੀ ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ-ਅਨਧਆਪ੍ਕ
ਕਾਿਫਰੰ ਸਾਂ ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰ ਤੂ, ਮਾਤਾਨਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਿੂੰ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1
ਨਵਚਕਾਰ ਆਪ੍ਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨਵਧਾਜਿਕ ਸਮਾਂ ਸੈੈੱਟ
ਅਪ੍ ਕਰਿ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ
ਅਨਧਆਪ੍ਕ(ਕਾਂ) ਿਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਲਾਿਾ ਨਰਪ੍ੋਰਟ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਲਾਿਾ ਨਰਪ੍ੋਰਟ 2020 ਉਸ
ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਿ ਕੰ ਮ, ਨਜਹੜਾ ਨਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵਿੱ ਚ
ਸਾਰੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਟੀਯੀਅਰ ਸਟਰੈਟੇਨਜਕ ਪ੍ਲਾਿ ਨਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਉਿਿੱਤੀ ਿੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਿੂੰ
ਔਿਲਾਈਿ ਪ੍ੜਹੋ।

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

ਿਵੀਂ ਆਉਟਡੋਰ ਲਰਨਿੰਗ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ
ਸੁਰਿੱਨਿਅਤ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ

ਯੋਗਦਾਿਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਿ ਮਿਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਅਤੇ ਗਰੀਕ ਸਨਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇਨਤਹਾਸ
ਿੂੰ ਅੰ ਨਕਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਣਿ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ ।

ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਿ ਹੈ। ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿੂੰ ਬਾਹਰ

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਸ਼ਾ:

(outdoors) ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਨਿਅਤ ਅਤੇ ਨਵਨਦਿੱ ਅਕ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ

1821-2021
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ - Ελευθερíα και Ενóτητα

ਕਰਿ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਿਵੀਂ ਆਉਟਡੋਰ
ਲਰਨਿੰਗ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਲੌਂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ ਹੀ ਿਵੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰੋ!

ਓਿਟੈਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਲਟਰੇਸੀ ਟੈਸਟ (OSSLT) ਅਪ੍ਡੇਟ
ਇਸ ਸਾਲ, EQAO ਇਿੱ ਕ ਿਵੇਂ ਔਿਲਾਈਿ ਓਿਟੈਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
ਨਲਟਰੇਸੀ ਟੈਸਟ (OSSLT) ਦਾ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਲਡ
ਟੈਸਟ ਨਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਿੇ ਭਾਗ ਿਾ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੇ।

ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸਿੱ ਖਣਾ...ਸਾਡੇ ਭਨਵਿੱ ਖ ਿੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ (Freedom and
Unity – Ελευθερíα και Ενóτητα Learning From Our
Roots…Shaping Our Future) ਹੈ।

ਗਾਈਡੈਂਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ
ਂ ਰ
ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੀਮਾਈਡ
•

ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ OCAS ਜਾਂ OUAC ਦੇ ਿਾਲ ਫਾਈਲ ਨਵਿੱ ਚ ਉਿਹਾਂ ਦੀ

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਕਿਵਰਸੇਸ਼ਿ ਸੀਰੀਜ਼

ਅਕਾਦਨਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ OCAS ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਜਾਂ OUAC ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਔਿਲਾਈਿ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਿ ਨਵਿੱ ਚ

ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਿੂੰ ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਸ਼ਆ ਬਾਰੇ ਰੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਦਾਇਕ

ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੌ ਗ ਇੰ ਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸੰ ਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱ ਦਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ

ਨਜੰ ਿਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨਣਆ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ

OCAS/OUAC ਅਕਾਉਂਟ ਈਸ਼ੂਜ਼ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਵਰਤ ਕੇ VSS

ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸੈਸ਼ਿਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਓ।
ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਗਾਈਡੈਂਸ ਟੀਮ ਿਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•

ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਿਾਲ

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਿੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲੀ ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਦੀ

ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਏਡੈਂਟ (Mident)

ਸਾਲਾਿਾ ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਰੀਨਲਜ਼ ਕੀਤੀ। ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਿੂੰ ਪ੍ੜਹਿ ਲਈ, ਘਟਿਾ ਦੀ ਨਰਪ੍ੋਰਟ

ਿੰਬਰ 936990 ਹੈ ਜੇ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀਆਂ

ਕਰਿ ਲਈ, ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਬਧੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ।

ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ੜਹਿ ਲਈ ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਾਰਚ ਟੋਰੋਂਟੋ ਨਡਸਨਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨਵਿੱ ਚ ਗਰੀਕ ਨਵਰਾਸਤ ਮਹੀਿਾ ਹੈ। ਇਹ
ਕੈਿੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਿੀਆ ਨਵਿੱ ਚ ਗਰੀਕ ਕਿੇਡੀਅਿਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿੇਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਅਤੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਿਟੈਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਿੂੰ ਅਪ੍ਲਾਈ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਿ ਦੇ ਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ,

ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਾਲਾਿਾ ਨਰਪ੍ੋਰਟ

ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਗਰੀਕ ਨਵਰਾਸਤ ਮਹੀਿਾ ਮਿਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਓਿਟੈਰੀਓ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਿੂੰ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਿ ਵਾਲੇ

ਗਰੇਡ 11 ਅਤੇ 12 ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕਵਾਡ 3 ਪ੍ੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ (Full Disclosure)
ਦੀ ਤਰੀਕ
•

VSS ਨਵਿੱ ਚ ਗਰੇਡ 11 ਅਤੇ 12 ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਨਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ
ਂ ਰ ਨਕ ਕਵਾਡ 3 ਲਈ ਪ੍ੂਰੇ ਿੁਲਾਸੇ (Full Disclosure) ਦੀ
ਲਈ ਰੀਮਾਈਡ
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ਤਰੀਕ ਮੰ ਗਲਵਾਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਹੈ।
•

ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਨਜਹੇ ਗਰੇਡ 11 ਜਾਂ 12 ਕੋਰਸਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੈ
ਨਜਹੜੇ ਉਹ ਡਰੌਪ੍ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਕ ਉਹ ਕੋਰਸ
ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਅਨਧਕਾਨਰਕ ਟਰਾਂਸਨਕਰਪ੍ਟ ਤੇ ਨਦਿਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਲਈ
ਮੰ ਗਲਵਾਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਹਿੱ ਟ ਜਾਣਾ
(ਡਰੌਪ੍ ਕਰਿਾ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੇਡ 11 ਜਾਂ 12 ਨਵਚਲਾ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਪ੍ੂਰੇ
ਿੁਲਾਸੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਹਿੱ ਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਉਿਹਾਂ ਦੀ
ਅਨਧਕਾਨਰਕ ਟਰਾਂਸਨਕਰਪ੍ਟ ਤੇ ਨਦਿਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰ ਕ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋ
ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱ ਟਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਿ, ਉਸਦੇ ਿਾਲ ਇਿੱ ਕ W (withdrawal)
ਦੇ ਿਾਲ।

•

ਮੈਂ ਵਰਚੂਅਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਵਿੱ ਚ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਿੂੰ ਿੋਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰ
ਅਨਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਨਸਿਲਾਈ ਦੇ ਸਨਹਜ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਤਕਿਾਲੋ ਜੀ ਨਵਿੱ ਚ ਨਿਪ੍ੁੰ ਿ
ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਨਿਆ।
ਮਾਇੰਡਫੈਸਟ (Mindfest)
ਫੈਮਲੀ ਸਟਡੀਜ਼ ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਿੇ ਮਾਇੰ ਡਫੈਸਟ (ਮਾਰਚ 8-12), ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ
ਔਫ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਸਾਏਨਕਐਟਰੀ ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੋਸਟ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਿੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਆਯੋਨਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਿਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਦਿੱ ਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਔਿਲਾਈਿ ਚਲੀਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਿ ਮਾਿਨਸਕ

ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਹਿੱ ਟਣ (ਡਰੌਪ੍ ਕਰਿ) ਲਈ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ

ਨਸਹਤ ਿੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਦੇ ਿਾਲ।

OSR (ਹੋਮ ਸਕੂਲ) ਦੇ

ਡਾ. ਕੈਿੇਥ ਫੰ ਗ (Dr. Kenneth Fung) ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਔਿਲਾਈਿ

ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਿਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ
ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਿੂੰ ਹਿੱ ਟਣ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਿੂੰ ਮਿਜ਼ੂਰ ਕਰਿ
ਲਈ OSR (ਹੋਮ ਸਕੂਲ) ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਿਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਿ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਐਸਐਸ (VSS) ਪ੍ਰਸਾਸਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ

ਂ ਜੌਏ ਨਡਊਨਰੰ ਗ ਦ
ਨਰਕਾਰਨਡੰ ਗ ਇਿੱ ਥੇ ਦੇਿੋ: ਕਲਟੀਵੇਨਟੰ ਗ ਰਨਜ਼ਲੀਐਸ ਐਡ
ਪ੍ੈਿਡੈਨਮਕ (Cultivating Resilience and Joy during the
pandemic)।

ਕੋ-ਔਪ੍ ਐਟ VSS: ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ, ਔਿਲਾਈਿ
ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਵੀਐਸਐਸ ਨਵਿੇ ਸਨਹਕਾਰੀ (Cooperative) ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਨਵਿੱ ਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਲੇ ਸਮੈਂਟ ਦਾ ਅਿੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਿ। ਉਹ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ

ਹਿ

ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੁਿਰਾਂ ਿੂੰ ਨਬਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

ਵੀਐਸਐਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਕਸਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਇਿ-

ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿ ਰਹੇ ਹਿ। ਪ੍ੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਕਰੀਅਰਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਪ੍ਰਸਿ ਕਲਾਸਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਸਿ। ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਿੇ ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤਾ ਅਿੁਭਵ ਸਾਂਝਾ

ਹਿ: ਟੀਚਰ ਅਨਸਸਟੈਂਟ, ਨਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿੇਤਰਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਕਲਰਕੀ ਅਨਸਸਟੈਂਟ,

ਕੀਤਾ:

ਪ੍ਿੱ ਤਰਕਾਰਤਾ, ਨਵਿੱ ਤੀ ਨਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ, ਗੈਰ-ਮੁਿਾਫਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੰ ਮ, ਇੰ ਿਟੀਰੀਅਰ

“ਮੈਿੰ ੂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨਵਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਮਨਲਆ
ਹੈ। ਇੰ ਿਹਾਂ ਤਜਰਨਬਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਚੈਟ ਸਪ੍ੇਸਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਟੈਕਸਟ
ਨਲਿੱਿਣ ਨਵਿੱ ਚ ਰੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਨਵਿੱ ਚ ਜਵਾਲਾਮੁਿੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ,
ਪ੍ਾਨਕਸਤਾਿ ਨਵਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਿੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਿੋਜ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਨਠਤ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਸੀ।

ਨਰਸ਼ਨਤਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿ ਲਈ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨਵਕਸਤ ਕਰਿਾ

ਡੀਜ਼ਾਈਿ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਾਇੰ ਸਾਂ, ਟਰਾਸ਼ਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਿ, ਲੌ ਏਿਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ
ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਾਈਿ ਨਵਿੱ ਚ ਪ੍ੜਚੋਲ। ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਦੇ
ਹਿ ਨਕ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ
ਸਮਰਪ੍ਣ ਅਤੇ ਵਚਿਬਿੱ ਧਤਾ ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਹਿ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼!
ਕੋ-ਔਪ੍ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਪ੍ਲੇ ਸ ਕਰਿ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਿੇਤਰਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਟਰੇਡਜ਼ (trades) ਨਰਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਥੋੜੀ
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ਰਚਿਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਿਾਲ, ਇਿੱ ਕ ਕੋ-ਔਪ੍ ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਿੇ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਿ ਿੇਤਰ

ਡਕਸ ਦੇ ਨਕਰਸ ਕੌਂ ਜ਼ਲਮੈਿ ਦੇ ਿਾਲ ਬਤਿ ਪ੍ਕਾਉਣ (Duck Cooking) ਦੇ

ਨਵਚ ਰੁਚੀ ਰਿੱ ਿਣ ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ, "ਕੋ-

ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿ ਨਵਿੱ ਚ ਨਹਿੱ ਸਾ ਨਲਆ। ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਥਾਿਕ,

ਂ " (“Co-Op Transportation
ਔਪ੍ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਿ ਐਕਸਪ੍ੀਰੀਐਸ

ਿੈਨਤਕ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਨਲਕ ਫਾਰਨਮੰ ਗ ਸੀ। ਹੌਸਨਪ੍ਟੈਨਲਟੀ ਦਾ ਔਿਲਾਈਿ

Experience”) ਨਵਕਸਤ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ, ਇਿੱ ਕ ਆਟੋ ਟੀਚਰ ਿਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ।

ਫਾਰਮੈਟ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਸਧਾਂਨਤਕ ਅਪ੍ੇਨਿਆਵਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਿ ਲਈ ਉੱਤਮ

ਂ ਓਿਟੈਰੀਓ ਯੂਥ
ਦੂਸਰੇ ਕਵਾਡ ਨਵਿੱ ਚ, ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਿ ਐਕਸਪ੍ੀਰੀਐਸ
ਅਪ੍ਰੈਂਨਟਸਨਸ਼ਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਆਟੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੈਂਟੀਿਲ

ਵਾਤਾਵਰਿ ਹੈ ਨਜਹੜੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸੈਨਟੰ ਗ ਨਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦ ਨਸਟੀ ਔਫ ਟੋਰੋਂਟੋ ਫਲੀਟ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਸਮੇਤ

ਇੰ ਿਹਾਂ ਗਾਈਨਡਡ, ਵਰਚੂਅਲ ਟੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਡਾਇਿਾਨਮਕ ਅਤੇ

ਹਫਤੇਵਾਰ ਮਨਹਮਾਿ ਬੁਲਾਨਰਆਂ ਿੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਲਈ ਨਵਸਨਤਰਤ ਹੋਇਆ

ਇੰ ਟਰਐਕਨਟਵ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਹਿ। ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸ਼ੇਫ ਡੇਮੋ

ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਚਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਿ ਨਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ

ਨਕਚਿ, ਨਜਥੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਾਰਟਿਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਔਿਲਾਈਿ ਕੁਨਕੰ ਗ ਤੋਂ

ਆਉਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੁਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਹਿ ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ

ਸੰ ਵਾਦਾਂ ਤਿੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਵਾਤਾਵਰਿ ਨਵਿੱ ਚ ਅਸਲ-ਜੀਵਿ ਦੇ

ਲਈ ਮੌਡੀਊਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਅਨਜਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਨਜਿੱ ਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ

ਭੋਜਿ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ...

ਅਨਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੇ ਔਿਲਾਈਿ ਦੁਿੀਆ ਨਵਿੱ ਚ ਸਨਹਕਾਰੀ ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਿੂੰ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ
ਅਤੇ ਨਦਲਚਸਪ੍ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵੀਂਆਂ ਰਣਿੀਤੀਆਂ ਿੂੰ ਅਿੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ,
ਸੁਧਾਨਰਆ, ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਪ੍ਿਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋ-ਔਪ੍ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫੂਡ ਲੈ ਬਾਂ ਦਾ ਅਿੁਭਵ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ! ਹਾਲਾਂਨਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਰੂਪ੍ ਲੈਂ ਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਿਆ

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਨਵਿੱ ਿ ਨਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ!

ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਥਨਮਕਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਲੀ ਸਟਡੀਜ਼ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ (HFN,

ਡੀਡੀ ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ “ਮਾਰਚ ਫੇਕ ” (March Fake) ਦਾ ਜਸ਼ਿ

ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਵੀਗਿ ਸਿੈਕ, ਪ੍ੀਜ਼ਾ, ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਿ

HFC ਅਤੇ HFA) ਨਵਚਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਕੁਨਕੰ ਗ ਸ਼ੋ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ

ਮਿਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਨਰਆਂ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸਹਤਮੰ ਦ, ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਿ ਨਤਆਰ ਕਰਿ

“ਮਾਰਚ ਫੇਕ ” ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲੀ ਇਿ-ਸਕੂਲ ਮਾਰਚ

ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਜੋ ਨਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਚਕਤਾ ਹੈ!

ਬਰੇਕ ਨਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਜਾਮਾ ਡੇ, ਜਰਸੀ ਡੇ, ਸੇਂਟ ਪ੍ੈਡੀਜ਼ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਿ, ਨਸਲੀ ਹੈਟ ਡੇ,
ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਿੂੰ ਇਿੱ ਕ ਬੀਚ ਡੇ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ
ਿੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਤੰ ਿ ਮੌਰਨਿੰਗ ਗਰੀਨਟੰ ਗ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਡਾਂਸ-ਔਫ ਕਰਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਰੁਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਬਹੁਤ ਅਿੰਦ
ਮਾਨਣਆ!

ਅਤੇ ਪ੍ੌਸ਼ਨਟਕ ਿਾਣ ਪ੍ੀਣ ਿੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਵਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਿਾਲ

ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਿ ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਗੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ
ਵੀਐਸਐਸ ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਿ ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਵਲਿੱਿਣ ਲੋ ੜਾਂ
ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਨਡੰ ਗ, ਪ੍ੌਡਕਾਸਨਟੰ ਗ, ਨਵਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ

ਹੌਸਨਪ੍ਟੈਨਲਟੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਡਿੱ ਕ ਕੁਨਕੰ ਗ ਸਕੂਲ

ਸੰ ਗੀਤ ਸਮੇਤ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਪ੍ਰਨਤਭਾਵਾਂ ਹਿ।

ਸਾਡੇ ਵੀਐਸਐਸ ਕਲੀਿਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਮਾਈਕਲ

ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੋਕਸ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿੇਤਰ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਬਰਾਬਾਰੀ,

ਵਾਰਟੀ ਿੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਵਰਚੂਅਲ ਟੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
19 ਮਾਰਚ ਿੂੰ, ਹੌਸਨਪ੍ਟੈਨਲਟੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਸਟੋਨਵਲ ਨਵਿੱ ਚ ਨਕੰ ਗ ਕੋਲ

ਸਵੈ-ਨਹਮਾਇਤ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੇਡ 11 ਅਤੇ 12 ਲਰਿਰਾਂ
ਲਈ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਿ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵਚਾਰ ਕਰ
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ਰਹੇ ਹਿ। ਸ਼ੈਰੀਡਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੌਰਕ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਰਨਿੰਗ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵਿੱ ਚ ਵੀ ਭਾਗ ਨਲਆ, ਨਜਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱ ਸ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ! ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ

ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਸਮਰਥਾਵਾਂ, ਔਟੀਜ਼ਮ ਸਪ੍ੈਕਟਰਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਾਵਾਂ

ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ ਔਫ ਟੀ (U of T) ਅਤੇ ਕਵੀਿਜ਼

ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ

ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਨਡਬੇਟ ਯੂਿੀਅਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਂਟਰਾਂ ਦੇ

ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਿਗੇ।

ਿਾਲ ਅਿੇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਿਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕੇਵਲ

ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਿ ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਿ

ਜੀ ਿਹੀਂ ਰਹੇ ਹਿ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਫਲਤ
ੁਿੱ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਿ!

ਕਰਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਿਬਿੱ ਧ ਹਿ! ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ

ਕਲਿੱਬ ਿੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੂਰੀ ਸੂਚੀ ਿੂੰ ਚੁਨਣਆ ਹੈ ਨਜੰ ਿਹਾਂ ਿੇ ਕੰ ਮ

ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰ ਤਰ, ਰਚਿਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਮੁਹਿੱਈਆ

ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਿੱਬ ਦਾ ਸੰ ਨਵਧਾਿ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਿੀਤੀ ਦਾ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਨਧਆਿ ਨਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਨਕ ਸਾਡੇ ਨਸਨਿਆਰਥੀ

ਿਰੜਾ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਅਤੇ ਕਲਿੱਬ ਦੀ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਪ੍ੀਨਕੰ ਗ ਸ਼ਾਿਾ ਿੂੰ ਪ੍ਬਨਲਕ

ਸਤੰ ਬਰ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿ-ਪ੍ਰਸਿ ਲਰਨਿੰਗ ਨਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ

ਸਪ੍ੀਨਕੰ ਗ ਦੀਆਂ ਨਤੰ ਿ ਿਵੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ: ਟੋਸਟਮਾਸਟਰਜ਼, ਦ ਮੰ ਕ ਨਡਬੇਟਸ

ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹੁਿਰਾਂ ਦਾ

ਅਤੇ ਦ ਸਪ੍ੋਕਿ ਵਰਡ (Toastmasters, the Munk Debates, and

ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਆਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ!

Spoken Word) - ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਿ ਤਿੱ ਕ ਨਵਸਨਤਰਤ ਕਰਿ ਦੀ ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਨਸਨਿਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਵੀਐਸਐਸ ਨਵਿੱ ਚ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਨਸਨਿਆ ਨਵਿੱ ਚ ਭਾਈਵਾਲ

ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਚੰ ਤਿ:

ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹਾਂ।

“ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇਿ-ਪ੍ਰਸਿ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਂ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਪ੍ੀਨਕੰ ਗ ਕਲਿੱਬ
VSS ਨਡਬੇਟ ਐਡ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਿੱਬ ਉਿਹ ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਡਬੇਟ

ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੌ ਕਡਾਉਿ ਦੇ

- ਮਾਰਕ ਵੂ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ
ਂ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਪ੍ੀਨਕੰ ਗ ਕਲਿੱਬ ਸੀ
ਇਿੱ ਕ ਸੁਪ੍ਿਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੀਚਾ ਨਡਬੇਟ ਐਡ
ਅਤੇ VSS ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਨਿਕ ਸੰ ਚਾਰ ਰਾਹੀਂ
ਨਵਨਗਆਪ੍ਿਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਲਿੱਬ 180 ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਲੌਂ ਚ ਹੋਇਆ!
ਅਿੇਕ ਸਮਰਨਪ੍ਤ ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਵੀ ਸਾਮਹਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਲਿੱਬ 300 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ ਨਗਆ ਹੈ!
ਕਲਿੱਬ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਅਿੇਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਬ ਨਵਿੱ ਚ
ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਨਹਲੀਆਂ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਬਰਨਟਸ਼ ਪ੍ਾਰਲੇ ਮੈਂਟਰੀ/ਕਿੇਡੀਅਿ ਪ੍ਾਰਲੇ ਮੈਂਟਰੀ
ਨਡਬੇਟ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਯੁਿਾਇਨਟਡ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਨਡਬੇਟ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ,
ਅਸੀਂ ਨਤੰ ਿ ਮਾਡਲ ਯੂਐਿ ਕਾਿਫਰੰ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਬਰਨਟਸ਼ ਪ੍ਾਰਲੇ ਮੈਂਟਰੀ ਨਡਬੇਟ
ਟੌਰਿਾਮੈਂਟ ਚਲਾਏ ਹਿ। ਸਾਡੀ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਵੀਐਸਐਸ ਮਾਡਲ ਯੂਐਿ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵਿੱ ਚ ਸਕਾਰਬਰੋ ਯੂ ਔਫ ਟੀ (U of T) ਮਾਡਲ
ਯੁਿਾਇਨਟਡ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਕਾਿਫਰੰ ਸ (SMC) ਨਵਿੱ ਚ ਚਾਰ (!) ਅਵਾਰਡ ਨਜਿੱ ਤੇ ਹਿ।
ਕਲਿੱਬ ਦੇ ਨਬਰਨਟਸ਼ ਪ੍ਾਰਲੇ ਮੈਂਟਰੀ ਨਡਬੇਟਰਾਂ ਿੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵੌਰੀਅਰਜ਼ ਕਿੱ ਪ੍ ਦੇ

ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿੱ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ !”

“ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਜੋ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਡਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਿ ਉਹ ਵਰਚੂਅਲ ਸ

ਕੂਲ ਿੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਿੂੰ ਸੁਣਨਦਆਂ,
ਹਰ ਟੂਰਿਾਮੈਂਟ ਨਵਿੱ ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿੂੰ ਵੇਿਣਾ ਮੈਿੰ ੂ ਯਾਦ ਨਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ
ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਰਚਿਾਤਮਕ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੇ, ਨਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹਿ। "
- ਡੇਬੀ ਲੇ ਰੇਚ

ਰੀਨਚੰ ਗ ਫੌਰ ਦ ਟੌਪ੍ ਕਲਿੱਬ (Reaching for the Top Club)
ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਰੀਨਚੰ ਗ ਫੌਰ ਦ ਟੌਪ੍ ਕਲਿੱਬ ਦੀ
ਮੇਜ਼ਬਾਿੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੀਨਚੰ ਗ ਫੌਰ ਦ ਟੌਪ੍ ਦੇ ਿਾਲ ਕੈਿੇਡਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਨਤਹਾਸ ਹੈ। 1961 ਨਵਿੱ ਚ,
ਨਬਰਨਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੀਬੀਸੀ ਐਫੀਲੀਏਟ ਿੇ ਇਸ ਿੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟੌਪ੍ ਔਫ ਦ

ਫੌਰਮ (Top of the Form) ਸ਼ੋ ਤੇ ਅਧਾਨਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ। ਸੀਬੀਸੀ ਿੇ ਸ਼ੋ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਿੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਨਸਿੱ ਧੀ ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ
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ਹੋਇਆ। ਐਲੇ ਕਸ ਟਰੇਬੈਕ ਿੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਿੀ ਵੀ
ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਵਿੱ ਚ, ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੀਮਾਂ ਿੂੰ ਚੁਣੌਤੀਜਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ
ਜਵਾਬ ਨਦੰ ਦੇ ਦੇਿਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਟਊਿ ਇਿ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਪ੍ੌਇੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਜਿੱ ਤਦੀ ਹੈ।
VSS ਰੀਚ ਫੌਰ ਦ ਟੌਪ੍ ਕਲਿੱਬ (VSS Reach for the Top (RFTT)
Club) ਉਿਹਾਂ 200 ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿੱ ਠ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ
ਅਿੁਭਵ ਨਰਹਾ ਹੈ ਨਜੰ ਿਹਾਂ ਿੇ ਜਿਵਰੀ ਨਵਿੱ ਚ RFTT ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਸਟਾਫ
ਸਪ੍ੌਂਸਰ ਸ਼ਰੀ ਗੋਲਡਬਰਗ ਿੇ ਸਾਰੇ ਗਰੇਡ ਲੈ ਵਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ 32 ਟੀਮਾਂ
- 16 ਸੀਿੀਅਰ ਅਤੇ 16 ਇਿਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਨਵਿੱ ਚ ਪ੍ਲੇ ਸ ਕੀਤਾ। ਟੀਮਾਂ ਿੇ ਨਫਰ

ਰੀਚ ਫੌਰ ਟੌਪ੍ ਦੇ ਇਨਤਹਾਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਇੰ ਟਰਮੁਅਰਲ ਰਾਉਂਡ-ਰੌਨਬਿ
ਟੂਰਿਾਮੈਂਟ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ - ਕੁਿੱ ਲ 104 ਿੇਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਿੇਡਾਂ ਰਿ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤੋਂ, ਪ੍ਲੇ ਔਫ ਿਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਿ ਅਤੇ ਕਲੋ ਨਜ਼ੰ ਗ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ,
ਵਰਚੂਅਲ ਅਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਇਿੱ ਕ
ਨਟਰਵੀਆ Kahoot! ਸਭ ਦੇ ਿਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਵਚਾਰ ਇਿੱ ਕ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ
ਆਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗਾ।

