21 ਦਸੰ ਬਰ, 2020
ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤੋ ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਪਿਓ,
ਅੱ ਜ ਓਨਟੈਪਰਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਪਕ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 26 ਦਸੰ ਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ (ਲੌ ਕਡਾਉਨ)
ਜੋਨ ਪਿੱ ਚ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਟੋਰਟ
ੋਂ ੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੱ ਖਣੀ ਓਨਟੈਪਰਓ ਪਿੱ ਚ, ਲੌ ਕਡਾਉਨ 28 ਪਦਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗ੍ਾ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪਹੱ ਸੇ
ਿਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਕਹਾ ਹੈ ਪਕ ਦੱ ਖਣੀ ਓਨਟੈਰਿਓ ਰਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ ਸਕੂਲ, ਰਿਸ ਰਿੱ ਚ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਰਿਚਲੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
ਸੋਮਿਾਿ, 11 ਿਨਿਿੀ ਤੱ ਕ ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰ ਦ ਿਰਹਣਗੇ, ਿਦ ਰਕ ਸਾਿੇ ਸੈਕੰਡਿੀ ਸਕੂਲ ਸੋਮਿਾਿ, 25 ਿਨਿਿੀ ਤੱ ਕ
ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰ ਦ ਿਰਹਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਇਨ-ਿਰਸਨ ਸਕੂਲ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਤੇ ਪਸ਼ਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਜਦ ਪਕ
ਿਰਚੂਅਲ ਸਕੂਲ ਆਮ ਿਾਂਗ੍ ਜਾਰੀ ਰਪਹਣਗ੍ੇ।
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿੱ ਚ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਤੇ ਇਸ ਪਸ਼ਫਟ ਬਾਰੇ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰੋ।

ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ ਸਕੂਲ
ਇਨ-ਪਿਸਨ ਸਕੂਲ: ਪਿਪਦਆਰਿੀ ਆਿਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਨਯਪਮਤ ਸਕੂਲ ਅਪਧਆਿਕ ਦੁਆਰਾ ਪਡਪਲਿਰ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ੍
ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗ੍ੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਨਯਪਮਤ ਕਾਰਜਕਰਮ/ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਗ੍ੇ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱ ਚ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ
ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਜੰ ਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਿਾਰ, 4 ਜਨਿਰੀ ਨੂੰ ਦੱ ਪਸਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ।
ਿਿਚੂਅਲ ਸਕੂਲ: ਆਮ ਿਾਂਗ੍ ਚੱ ਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਪਹਣਗ੍ੇ।

ਸੈਕੰਡਿੀ ਸਕੂਲ
ਇਨ-ਪਿਸਨ ਸਕੂਲ: ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਗ੍ੇ:

ਸਮਾਂ

ਡੇ 1

ਸਿੇਿੇ 8:45 ਿਿੇ – ਸਿੇਿੇ ਕੋਿਸ 1
10:00 ਿਿੇ

ਡੇ 2

ਡੇ 3

ਡੇ 4

ਕੋਿਸ 1

ਕੋਿਸ 2

ਕੋਿਸ 2

Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ) Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ) Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ) Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ)

ਸਿੇਿੇ 10 ਿਿੇ – ਸਿੇਿੇ
10:30 ਿਿੇ

ਕੋਿਸ 1

ਕੋਿਸ 1

ਕੋਿਸ 2

ਕੋਿਸ 2

Asynchronous(ਗ੍ੈਰ-

Asynchronous (ਗ੍ੈਰ-

Asynchronous(ਗ੍ੈਰ-

Asynchronous(ਗ੍ੈਰ-

ਸਮਕਾਲੀ)/

ਸਮਕਾਲੀ)/

ਸਮਕਾਲੀ)/

ਸਮਕਾਲੀ)/

Independent Learning Independent Learning Independent Learning
(ਸੁਤੰਤਰ ਲਰਪਨੰਗ੍)
(ਸੁਤੰਤਰ ਲਰਪਨੰਗ੍)
(ਸੁਤੰਤਰ ਲਰਪਨੰਗ੍)

ਸਿੇਿੇ 10:30 ਿਿੇ – ਸਿੇਿੇ ਕੋਿਸ 1
11:45 ਿਿੇ

ਦੁਪਰਹਿ 11:45 ਿਿੇ –
ਦੁਪਰਹਿ 12:30 ਿਿੇ

ਕੋਿਸ 1

ਕੋਿਸ 2

ਦੁਪਰਹਿ 1:10 ਿਿੇ

ਦੁਪਰਹਿ 1:10 ਿਿੇ –
ਦੁਪਰਹਿ 2:00 ਿਿੇ

ਕੋਿਸ 2

Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ) Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ) Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ) Synchronous(ਸਮਕਾਲੀ)

ਕੋਿਸ 1

ਕੋਿਸ 1

ਕੋਿਸ 2

ਕੋਿਸ 2

Asynchronous(ਗ੍ੈਰ-

Asynchronous(ਗ੍ੈਰ-

Asynchronous(ਗ੍ੈਰ-

Asynchronous(ਗ੍ੈਰ-

ਸਮਕਾਲੀ)/

ਸਮਕਾਲੀ)/

ਸਮਕਾਲੀ)/

ਸਮਕਾਲੀ)/

Independent Learning Independent Learning Independent Learning
(ਸੁਤੰਤਰ ਲਰਪਨੰਗ੍)
(ਸੁਤੰਤਰ ਲਰਪਨੰਗ੍)
(ਸੁਤੰਤਰ ਲਰਪਨੰਗ੍)

ਦੁਪਰਹਿ 12:30 ਿਿੇ –

Independent Learning
(ਸੁਤੰਤਰ ਲਰਪਨੰਗ੍)

ਲੰਚ

APA/PMA

Independent Learning
(ਸੁਤੰਤਰ ਲਰਪਨੰਗ੍)

ਦੁਪਰਹਿ 2:00 ਿਿੇ –

ਕੋਿਸ 2

ਦੁਪਰਹਿ 3:15 ਿਿੇ

ਕੋਿਸ 2

ਕੋਿਸ 1

ਕੋਿਸ 1

Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ) Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ) Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ) Synchronous (ਸਮਕਾਲੀ)

ਨੋ ਟ: ਿੀਰੀਅਡ 1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿੇਰੇ 8:45 ਤੋਂ ਦੁਿਪਹਰ 12:30 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗ੍ਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱ ਚ 150 ਪਮੰ ਟਾਂ ਦੀ
synchronous(ਸਮਕਾਲੀ)/ਔਨਲਾਇਨ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਅਤੇ 75 ਪਮੰ ਟਾਂ ਦਾ asynchronous(ਗ੍ੈਰ ਸਮਕਾਲੀ)/ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗ੍ਾ। ਅਪਧਆਿਕ

ਸਿੇਰੇ 8:45 ਿਜੇ synchronous(ਸਮਕਾਲੀ) ਔਨਲਾਇਨ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗ੍ੇ। ਉੱਤੇ ਪਦੱ ਤੇ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਪਿੱ ਚ ਤਪਹ ਕੀਤੇ
asynchronous (ਗ੍ੈਰ ਸਮਕਾਲੀ) ਸਮੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਪਕ asynchronous(ਗ੍ੈਰ ਸਮਕਾਲੀ) ਸਪਮਆਂ ਨੂੰ ਪਕਿੇਂ ਤਪਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਧਆਿਕ

ਇਹ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਸ਼ੇਿਰ ਪਨਰਣਾ ਿਰਤਣਗ੍ੇ ਪਕ synchronous(ਸਮਕਾਲੀ) ਅਤੇ asynchronous (ਗ੍ੈਰ ਸਮਕਾਲੀ) ਸਪਮਆਂ ਨੂੰ ਪਕਿੇਂ
ਤਪਹ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।

ਿਿਚੂਅਲ ਸਕੂਲ: ਆਮ ਿਾਂਗ੍ ਚੱ ਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਪਹਣਗ੍ੇ।

ਏਡਿੈਂਸ (EdVance) ਅਤੇ ਅਡਲਟ ਡੇ ਸਕੂਲ
ਇਨ-ਪਿਸਨ ਸਕੂਲ: ਅਡਲਟ ਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਏਡਿੈਂਸ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਪਿਚਲੇ ਪਿਪਦਆਰਿੀ ਇਸ ਔਨਲਾਇਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਗ੍ੇ:

ਪੀਿੀਅਡ 1: 3
ਘੰ ਟੇ

ਪੀਿੀਅਡ 2: 1
ਘੰ ਟਾ

ਪੀਿੀਅਡ 3: 2

ਡੇ 1

ਡੇ 2

ਡੇ 3

ਡੇ 4

1AB Synchronous
(1ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

1AB Synchronous
(1 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

2AB
Synchronous
(2 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

2AB Synchronous
(2 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

2AB Synchronous
(2 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

1AB
Synchronous
(1 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

1AB
Synchronous
(1 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

3AB Synchronous

3AB Synchronous

3AB
Synchronous

3AB
Synchronous

2AB
Synchronous
(2 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

ਘੰ ਟੇ

(3 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

(3 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

(3 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

(3 ਏਬੀ ਸਮਕਾਲੀ)

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਹੀ ਰਪਹਣਗ੍ੇ।
ਿਿਚੂਅਲ ਸਕੂਲ: ਆਮ ਿਾਂਗ੍ ਚੱ ਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਪਹਣਗ੍ੇ।

ਰਿਕਲਰਪਕ ਸਕੂਲ/ਪਰੋਗਿਾਮ
ਇਨ-ਪਿਸਨ ਸਕੂਲ: ਉਹ ਸਕੂਲ ਪਜਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਿਰਤ
ਰਹੇ ਹਨ (ਪਿਕਲਪਿਕ ਸਕੂਲ-ਿਰਗ੍
ੋ ਰਾਮ, ਕੌ ਨਗ੍ਰੀਗ੍ੇਪਟਡ ਸਾਈਟਾਂ, ISPs ਆਪਦ) ਸਿਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ੍
ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨਗ੍ੇ।
ਿਿਚੂਅਲ ਸਕੂਲ: ਆਮ ਿਾਂਗ੍ ਚੱ ਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਪਹਣਗ੍ੇ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਕੌ ਨਗਰੀਗੇਰਟਡ ਸਾਈਟਾਂ
ਕੌ ਨਗ੍ਰੀਗ੍ੇਪਟਡ ਸਾਈਟਾਂ (ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ) ਸਿਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨਗ੍ੇ।
ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ ਕੌ ਨਗਰੀਗੇਰਟਡ ਸਾਈਟਾਂ: ਬੇਿਰਲੀ ਸਕੂਲ (Beverly School), ਲੂਸੀ ਮਕਕੌ ਰਪਮਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ (Lucy McCormick
Senior School), ਸੈਨੇਕਾ ਸਕੂਲ (Seneca School), ਸਨੀ ਪਿਯੂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਿੀਐਸ (Sunny View Jr. & Sr. PS),
ਿਾਰਕਲੇ ਨ ਿੀਐਸ (Parklane PS), ਪਿਲੀਅਮ ਜੇ. ਮਕਕੌ ਰਪਡਕ ਸਕੂਲ (William J. McCordic School)
ਸੈਕੰਡਿੀ ਕੌ ਨਗਰੀਗੇਰਟਡ ਸਾਈਟਾਂ: ਸੈਂਟਰਲ ਇਟੋਬੀਕੋ (Central Etobicoke), ਡਰੂਅਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (Drewry Secondary
School), ਫਰੈਂਕ ਓਹਕੇ (Frank Oke), ਮੇਿਲਿੁੱ ਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (Maplewood High School), ਸਰ ਪਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ (Sir
William Osler), ਯੌਰਕ ਹੰ ਬਰ ਐਚਐਸ (York Humber HS)
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਜੋਖਮ ਪਿੱ ਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱ ਪਖਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹੱ ਸੇ ਿਜੋਂ, ਸਕੂਲ
ਬੋਰਡ, ਪਜਿੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇਗ੍ਾ, ਪਿਪਦਆਰਿੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਲੋ ੜਾਂ ਿਾਲੇ ਅਪਜਹੇ ਪਿਪਦਆਰਿੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਇਨ-ਿਰਸਨ
ਸਹਾਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗ੍ੇ ਪਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਪਕ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ੱ ਲ ਕਰੋ।

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਿ/ਐਕਸਟੇਨਰਡਡ ਡੇ ਪਰਗ
ੋ ਿਾਮ
ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਪਿਤ ਪਨਆਪਣਆਂ, ਪਰੜਹਨ ਿਾਲੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਿਰੀ-ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੌ ਕਡਾਉਨ ਅਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱ ਲਹੇ ਰਪਹਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੋਿੇਗ੍ੀ, ਿਰੰ ਤੂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਪਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਓਿਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੇਰਪਿਆਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ
ਂ ਆਫਟਰ – ਸਕੂਲ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਿੀ ਬੰ ਦ ਹੋਣਗ੍ੇ।
ਐਕਸਟੇਨਪਡਡ ਡੇ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਬਫੋਰ ਐਡ

ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਭਾਿੇਂ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਪਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੰ 70,000 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਪਡਿਾਇਸਾਂ ਦਾ ਪਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਕਈ
ਪਿਪਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਇਸ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਅਿਧੀ ਲਈ ਪਡਿਾਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱ ਚ, ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਪਡਿਾਇਸ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁੱ ਲਹਦੇ ਹਨ।
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪਕ ਪਡਿਾਇਸਾਂ ਉਿਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਡਣ ਪਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲਗ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱ ਜ ਦੀ ਖਬਰ ਅਪਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰੇਕ ਤੇ ਹਨ, ਪਜਹੜਾ ਇੱ ਕ ਚੁਣੌਤੀ ਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਮੈਂ
ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱ ਚੋਂ ਅਨੇਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਗ੍ਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ-ਿਰਸਨ ਸਕੂਲਾਂ ਿਾਸਤੇ, ਅਪਧਆਿਕ 4
ਜਨਿਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ, ਪਜਸ ਦੀ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਤੇ ਪਸ਼ਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ ਿਰਪਕਪਰਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਪਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗ੍ੇ। ਿਰਚੂਅਲ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਪਿਚਲੇ ਪਿਪਦਆਰਿੀਆਂ ਿਾਸਤੇ, 4
ਜਨਿਰੀ ਨੂੰ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਆਮ ਿਾਂਗ੍ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗ੍ੀ।
ਜਦਪਕ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਇਹ ਖਬਰ ਅਨੇਕ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਿੇਗ੍ੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਪਕ
ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਪਨਆਂ ਪਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ੍ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਸੱ ਪਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦਪਕ ਅਜੇ ਿੀ ਅਗ੍ੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਨਰਪਿਘਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਜੰ ਨਹਾਂ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਪਿਪਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਾਂਗ੍ੇ।
ਪਦਲੋਂ ,
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