19 ਜੂਨ, 2020
ਪਿਆਰੇ ਮਾਰਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤੋ,
ਅੱ ਜ, ਿਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਪਸੱ ਪਿਆ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਪਸਤੰ ਬਰ ਪ ੱ ਚ ਸਕੂਲ ਪ ੱ ਚ ਾਿਸੀ ਲਈ ਓਨਟੈਪਰਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਓਨਟੈਪਰਓ ਭਰ ਪ ੱ ਚ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਸੰ ਭ ਪਦਰਸ਼ਾਂ ਾਸਤੇ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਉਸ ੇਲੇ ਦੀ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ
ਸਪਥਤੀ 'ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ:
•

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਹੈਿਥ ਪਰੋਟੋਕੋਿਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਆਮ ਸਕੂਿੀ ਲਦਨ ਦਾ ਰੁਟੀਨ: ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਪਜਹੀਆਂ
ਕਲਾਸਾਂ ਪ ੱ ਚ ਪਜਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਮਆਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਸਕੂਿੀ ਲਦਨ ਦਾ ਸੋਲਧਆ ਹੋਇਆ ਰੁਟੀਨ: ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਆਪਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਪਰ ਰਪਤਤ ਪਡਪਲ ਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹੇਠ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱ ਕ ਆਮ ਕਲਾਸ ਪ ੱ ਚ 15 ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟਾਇਮਟੇਬਪਲੰਗ ਅਿਣਾਉਣ ਲਈ
ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਦਨ ਦੇ ਪਜੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰ ਭ ਹੋ ੇ ਕੇ ਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਇਕੱ ਲੇ
ਅਪਧਆਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਪ ੱ ਚ ਰਪਹਣ ਦੇ ੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟ ੇਂ ਪਦਨ ਜਾਂ ਟ ੇਂ
ਹਫਤੇ ਦੀ ਪਡਪਲ ਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗਾ।

•

ਘਰ ਲਵਿੱ ਚ ਿਰਲਨਿੰਗ: ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਨੂੰ ਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਾਿਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪਰਮੋਟ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਧਕਤਮ
ਸੰ ਭ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਔਨਲਾਇਨ ਪਡਪਲ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪ ੱ ਚ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਨਯਪਮਤ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਪਧਆਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੱ ਧੇ ਸੰ ਿਰਕ, ਪਜਸ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਲਰਪਨੰਗ ੀ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਅਿੇਪਿਆ ਾਂ
ਸਥਾਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਲਰਪਨੰਗ ਨੂੰ ਿੂਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪਸਿਲਾਈ ਦੇ ਪਹੱ ਸੇ ਜੋਂ, ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ
ਪ ੱ ਚ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨ-ਔਨ- ਨ ਸੰ ਦਰਭ ਪ ੱ ਚ ਰਪਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਪਤਆਂ ਪ ੱ ਚ ਟੀਡੀਐਸਬੀ (TDSB) ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਦੀ ਿੜਤਾਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ,
ਅੱ ਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਪਤਮ ਰੂਿ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਪ ੱ ਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ
ਸੂਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਇਨ ਸਰ ੇਿਣ ਿੂਰੇ ਕਰਕੇ ਪਸਤੰ ਬਰ
ਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਪ ਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਹ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱ ਤ ਿੂਰਨ ਫੀਡਬੈਕ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪ ੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਪਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਪਸਤੰ ਬਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਸਰ ੇਿਣ ਤੱ ਕ ਇਥੇ ਅਤੇ ਗਰੇਡ 7 ਤੋਂ 12 ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਸਰ ੇਿਣ ਤੱ ਕ ਇਥੇ ਿਹੁੰ ਚ ਿਰਾਿਤ ਕਰੋ।

ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਪਸੱ ਪਿਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਬਪਮਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਟੀਡੀਐਸਬੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਰ ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ
ਿਰਤੀ ਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸਾਰੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਿਪਰ ਾਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਕ
ਪਸਤੰ ਬਰ ਪ ੱ ਚ ਸਕੂਲ ਾਿਸ ਿਰਤਣ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਿਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਿਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਪਦਲੋਂ ,

ਜੌਨ ਮਲੌ ਏ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ

