ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ:
ਇਹ ਸਰੂਲ ਮਸੈਂਜਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰੂਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਕ੍ਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਰਾਲ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਕ੍ਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਪਿਾਪਤ
ਰਰੋਗੇ:
ਇਹ ਟੋਰਟ
ੋਂ ੋ ਸਰੂਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਤੰ ਬਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਡ
ੇ (ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਕ੍ਵਕ੍ਸ਼ਸ਼ਟ) ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। (ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਰ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱ ਰ ਫੋਨ ਰਾਲ ਪਿਾਪਤ ਰਰੋਗ।ੇ ਰਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਗਿਡ
ੇ ਦੁਆਰਾ ਰੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।)
ਕ੍ਸਿੱ ਕ੍ਿਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰੀਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰੂਲ ਪੂਰੇ ਕ੍ਦਨ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਰ ਸਮੂਹ (cohort) ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰੀਤੇ ਗਏ
ਕ੍ਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਕ੍ਿਆ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤੀ ਹਫਤੇ ਪੰ ਜ ਕ੍ਦਨਾਂ ਲਈ ਸਰੂਲ ਪਰਤਣਗੇ।
ਸਰੀਰਰ ਦੂਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਬਾਰੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪਬਕ੍ਲਰ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਕ੍ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਨੇ ਅਕ੍ਜਹੇ ਭਾਈਚਾਕ੍ਰਆਂ, ਕ੍ਜਥੇ
ਪਬਕ੍ਲਰ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਰੋਕ੍ਵਡ-19 ਦਾ ਕ੍ਸ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿੱ ਧ ਜੋਿਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਦਕ੍ਰਤ ਰਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ
ਯਰੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕ੍ਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਸਸਟਮ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਰਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ ਕ੍ਜੰ ਨਹਾਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟਾਫ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪਬਕ੍ਲਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕ੍ਜਹੇ ਸਰੂਲ ਕ੍ਨਰਧਾਰਤ ਰਰਨ ਲਈ ਰੰ ਮ ਰਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕ੍ਜੰ ਨਹਾਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਸਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਤੰ ਬਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਨ- ਪਰਸਨ ਲਰਕ੍ਨੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਰੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਰਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ
ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰੂਲ ਫੌਰ ਕ੍ਰਮੋਟ ਲਰਕ੍ਨੰਗ (Virtual School for Remote Learning) ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਕ੍ਰਮੋਟ ਲਰਕ੍ਨੰਗ ਮਾਡਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਮੋਟ ਲਰਕ੍ਨੰਗ ਇਿੱ ਰ ਰੇਂਦਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰੂਲ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਡਕ੍ਲਵਰ ਰੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਕ੍ਰਉਂਕ੍ਰ ਸਰੂਲ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਅਧਾਰਤ ਕ੍ਵਅਰਤੀਗਤ ਮਾਡਲ ਪਿਦਾਨ ਰਰਨ ਲਈ ਰਾਫੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਲ ਨੂੰ ਸਤੰ ਬਰ ਵਾਸਤੇ ਰਲਾਸ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਇਸ ਰਰਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੰ ਨ
ਪਰਸਨ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੂਲ ਕ੍ਵਿੱ ਚ) ਜਾਂ ਕ੍ਰਮੋਟ ਲਰਕ੍ਨੰਗ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਚੁਅਲ (Virtual) ਸਰੂਲ ਹੈ) ਵਾਸਤੇ
ਰਕ੍ਜਸਟਰ ਰਰਨ ਲਈ ਰਕ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1) ਸਤੰ ਬਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸਰੂਲ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਕ੍ਰਵੇਂ ਪਰਤੇਗਾ:
“ਮੇਰਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸਾਕ੍ਿਆਤ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਇੰ ਨ ਪਰਸਨ) ਹਾਜਰ ਹੋਵੇਗਾ” ਲਈ 1 ਦਬਾਓ
“ਮੇਰਾ ਬਿੱ ਚਾ ਕ੍ਰਮੋਟ ਲਰਕ੍ਨੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਚੁਅਲ (Virtual) ਸਰੂਲ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇਗਾ” ਲਈ 2 ਦਬਾਓ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਕ੍ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਰਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਰਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਰਪਾ ਰਰਰੇ
www.tdsb.on.ca ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

