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ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤੋ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰੋ,
ਅਸੀਂ ਪਸਰਫ਼ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਪਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ। ਤੁਿਾਡੇ ਪਨਰੰ ਤਰ ਜਾਰੀ ਸਬਰ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਪਰਆਂ ਦਾ ਪਦਲੋਂ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਪਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਵਚ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਵਾਿਸੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਪਸੱ ਪਿਆ
ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਪਵੱ ਚੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਿ ਇੱ ਕ ਸੌਿੀ ਜਾਂ ਪਸੱ ਧੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਨਿੀਂ ਰਿੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਪਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਿੋ ਪਕ ਪਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿੋਲਹਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਾਸ
ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੀ ਪਨਰੰ ਤਰ ਜਾਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਦਲੋਂ ਸਲਾਿੁਣਾ
ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਪਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਵੱ ਚ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਵਾਿਸੀ ਲਈ ਿਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਧਆਨ ਸਟਾਫ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਅਤੇ ਪਸਿਤਮੰ ਦ
ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਿਰ ਸੰ ਭਵ ਚੀਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਪਰਤ ਿੈ।
ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਕਲ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੱ ਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਪਵੱ ਚ
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 366 ਵਾਧੂ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ $30
ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀ ਫੰ ਪਡੰ ਗ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਿੱ ਤਵਿੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਿੁਣ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਰਪਨੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਪਤਮ ਰੂਿ ਦੇ ਪਦੱ ਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀ ਮਿੱ ਤਵਿੂਰਨ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਪਤਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵੱ ਧ ਰਿੇ ਿਾਂ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ (Delayed Start): ਮੰ ਗਲਵਾਰ, 15 ਸਤੰ ਬਰ
ਸਕੂਲ ਪਵੱ ਚ ਵਾਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਿਦੇ ਿੋਏ, ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪਿਲੇ ਪਦਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ,
ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਲਈ) ਨੂੰ ਮੰ ਗਲਵਾਰ, 15 ਸਤੰ ਬਰ ਤੱ ਕ ਬਦਲਣਾ ਿਵੇਗਾ। ਪਫਰ ਸਾਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਦੇ ਿਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਪਦਨਾਂ
ਪਵੱ ਚ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੱ ਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਅਤੇ ਕਰਮਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿੋਲਹਣ ਪਵੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਸ ਵੇਰਵੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪਿਲੇ ਪਦਨ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਸਕ/ਫੇਸ ਕਵਪਰੰ ਗ (Face Covering) ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਧਾਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੱ ਚ ਪਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਸਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ/ਫੇਸ ਕਵਪਰੰ ਗ ਿਪਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਪਸਟੀ ਔਫ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ

ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਪਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਪਵੱ ਚ ਮਾਸਕ/ਫੇਸ ਕਵਪਰੰ ਗ ਿਪਿਨੇ - ਮੈਡੀਕਲ
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਲੋ ੜ ਿੈਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਉਿਲਬਧ ਿੋਣਗੇ, ਅਿੇਪਿਆ ਇਿ ਿੈ ਪਕ
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਮਾਸਕ/ਫੇਸ ਕਵਪਰੰ ਗਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਪਿਨਣਗੇ। ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ,
ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਕ ਆਉਟਡੋਰ ਬਰੇਕਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਾਂਪਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਇੱ ਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਘੰ ਪਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ
ਿਪਿਨਣ। ਮਾਸਕ/ਫੇਸ ਕਵਪਰੰ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਿੀ ਆਉਣਗੇ।
ਲਰਪਨੰਗ ਮਾਡਲ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ (ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰਡ
ੇ 8 ਤੱ ਕ)
ਪਵਪਦਆਰਥੀ (ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟੇਨਪਡਡ ਫਰੈਂਚ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਵਚਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ)
ਪਰਸੈਸ ਅਤੇ ਲੰਚ ਸਮੇਤ, ਿੂਰੇ ਪਦਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੋਿੋਰਟ/ਸਮੂਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਰਤੀ ਿਫਤੇ 5 ਪਦਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਵੱ ਚ ਿਾਜਰ ਿੋਣਗੇ। ਵੱ ਧ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱ ਿਣ ਪਵੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜਾੈ ਸਮੇਤ, ਵੱ ਧੇ ਿੋਏ ਪਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਆ ਿਰੋਟੋਕਾਲ
ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਪਜਿੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਪਵੱ ਚ ਸਪਥਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਜਥੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਿਬਪਲਕ ਿੈਲਥ ਡਾਟਾ ਕੋਪਵਡ-19 ਦਾ
ਪਸ਼ਕਾਰ ਿੋਣ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋਿਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪਵੱ ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ ਿੋਣਗੇ।
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿੱ ਤਵਿੂਰਨ ਵੇਰਪਵਆਂ ਸਮੇਤ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।
ਸੈਕੰਡਰੀ (ਗਰਡ
ੇ 9 ਤੋਂ 12 ਤੱ ਕ)
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ (ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟੇਨਪਡਡ ਫਰੈਂਚ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਵਚਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ)
ਦੀ ਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਦਨ ਨੂੰ ਇੰ ਨ-ਕਲਾਸ ਲਰਪਨੰਗ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਈਵ, ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਪਨੰਗ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱ ਿਣ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਪਵੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪਸਿਤ ਉਿਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਗੈਰਸਮਕਾਲੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ) ਲਰਪਨੰਗ ਿੋਵੇਗੀ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।
ਵਰਚੁਅਲ (Virtual) ਸਕੂਲ (ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰਡ
ੇ 12 ਤੱ ਕ)
ਉਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਜਿੜੇ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਪਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਘਰੋਂ ਿੜਹਾਈ ਕਰੇ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ ਪਵਕਲਿ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ।
ਇੰ ਨ-ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਪਨੰਗ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ
ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਪਵੱ ਚ ਇਿ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਰੀ-ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਰਪਕਪਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਕ ਪਕਿੜੇ
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਤੰ ਬਰ ਪਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਪਵੱ ਚ ਿਾਜਰ ਿੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪਕਿੜੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੋਟ (ਘਰ

ਪਵੱ ਚ) ਲਰਪਨੰਗ ਪਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। ਉਸ ਸਮੇੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਰਪਨੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਪਵੱ ਚ ਮਿੱ ਤਵਿੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿੋਈਆਂ
ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪਵੱ ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੂਪਚਤ ਕਰਨ ਪਵੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਿਲਬਧ ਿੈ। ਇਸ
ਕਰਕੇ, ਅਗਲੇ ਿਫਤੇ ਦੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਅੰ ਪਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੈ
ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਵੱ ਚ ਿਾਜਰ ਿੋਣ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਰਾਿੀਂ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿੇਗਾ।
ਈਮੇਲ ਪਵੱ ਚ ਿਰੇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਪਵਲੱਿਣ ਪਲੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗਾ। ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਬੱ ਚੇ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਿਰਤੀ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਿਰੀ
ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋਵੇਗੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀਿ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਵੱ ਚ ਉਿਲਬਧ ਿੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿੁਤ ਮਿੱ ਤਵਿੂਰਨ ਿੈ, ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਜਿੜੇ
ਪਿਛਲੇ ਿਫਤੇ ਿਰੀ-ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ। ਕੇਵਲ ਅਪਜਿੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਪਜੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਿਤਾ ਫਾਈਲ
ਪਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਾਂ ਪਜਿੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਿ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਿੰ ਦੀ ਿੋਈ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੋਨ ਕਾਲ
ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਵਕਲਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ
ਨੂੰ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।
ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ: ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿੁੱ ਲਹਦੀ ਿੈ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਅਗਸਤ: ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰ ਦ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਨਾਂ ਪਵੱ ਚ ਿਪਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਪਚਤ ਅਤੇ ਅੱ ਿਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਆਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਿਪਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਓਿਰੇਸ਼ਨਲ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ
ਅੰ ਪਤਮ ਰੂਿ ਪਦੱ ਤਾ ਜਾ ਪਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਫਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲਾਂ/ਵਾਇਸ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ
ਸੁਪਵਧਾਵਾਂ ਪਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਫੇਰਬਦਲ ਿਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੰ ਨਹੈੈ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਆ ਸੇਧਾਂ
ਬਾਰੇ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ।
ਪਜਵੇਂ ਇਿ ਮਿੱ ਤਵਿੂਰਨ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਿੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੇ ਪਨਰੰ ਤਰ ਜਾਰੀ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ ਪਕ
ਅਪਧਆਿਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਣਕਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਪਵਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਪਜਿੜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ

ਸਤੰ ਬਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-ਪਵਪਸ਼ਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਪਤਮ ਰੂਿ ਦੇਣ ਪਵੱ ਚ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਪਕ ਪਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਿੋਵੇਗਾ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਸਕੂਲ-ਪਵਪਸ਼ਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਪਕ ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪਚੰ ਤਾਵਾਂ ਿਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਜਰੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੂਪਚਤ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਆਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਇਸ ਪਵੱ ਚ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ ਪਕ ਸਕੂਲ ਪਵੱ ਚ ਵਾਿਸੀ ਸਾਪਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਜੰ ਨੀ ਸੰ ਭਵ ਿੋਏ ਪਨਰਪਵਘਨ ਿੋਵੇ ਅਤੇ
ਅਪਜਿਾ ਿੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਪਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ।
ਪਦਲੋਂ ,
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