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ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤੋ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰੋ,
21 ਅਗਸਤ, ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਸਤੂੰਬਰ ਪਵਿੱਚ ਸਕਲ ਪਵਿੱਚ ਵਾਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੂੰਦੀ ਹੋਈ ਇਿੱਕ ਪਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ
ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਿੱਜ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਿੈਸ਼ਲ
ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਲੋ ੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਚੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਪਕ ਪਜਵੇਂ ਅਸੀ ਾਂ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਦੇ
ਸਕਲ ਖੋਲ੍ਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਹਫਪਤਆਾਂ ਪਵਿੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦਾ ਵਾਿਸ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਬਓਰੇਵਾਰ ਅਿੱਿਡੇ ਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ੁ ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਨਰੂੰਤਰ ਜਾਰੀ ਸਬਰ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਾਪਰਆਾਂ ਦਾ ਪਦਲੋਂ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਪਜਵੇਂ
ਾਂ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਪਵਿੱਚੋਂ
ਅਸੀ ਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਕਲ ਪਵਚ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਤੇ ਸੁ ਰਿੱਪਖਅਤ ਵਾਿਸੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੁ ੜੀਦੀ
ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਸੌਖੀ ਜਾਾਂ ਪਸਿੱਧੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਨਰੂੰਤਰ ਜਾਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਪਦਲੋਂ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਪਜਵੇਂ ਅਸੀ ਾਂ ਅਗੇ ਵਿੱਧਦੇ ਹਾਾਂ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਰਿੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਸਹਤਮੂੰਦ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਕਲ ਪਵਿੱਚ ਸੁ ਰਿੱਪਖਅਤ ਵਾਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਿਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁ ਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।
ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਅਸਮਰਿੱਥਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸਿੱਪਖਆ, ਸਾਧਨਾਾਂ ਅਤੇ ਮੌਪਕਆਾਂ ਤਿੱਕ ਪਨਆਾਂਿਰਨ ਿਹੁੂੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਰਤੀ
ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਪਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਅਪਜਹੀ ਵਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਦੇਖੋ ਪਜਹੜੀ
ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਲੋ ੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਪਵਪਸ਼ਸ਼ਟ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂਆਤ (Delayed Start): ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਨੇ ਸਕਲ ਦੇ ਿਪਹਲੇ ਪਦਨ
ਸਕਲ ਪਵਿੱਚ ਸੁ ਰਿੱਪਖਅਤ ਵਾਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁ ੜੀਦੇ
(ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕਲ ਲਈ) ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ,15 ਸਤੰਬਰ ਤਿੱਕ ਬਦਲ ਪਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਾਂਪਕ ਸਾਰੇ ਗਰੇਡਾਾਂ ਦੇ ਿਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤੂੰਨ ਪਦਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ੰਵਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁ ਕੇਸ਼ਨ ਲੋ ੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਕੌਂਗਰੀਗੇਪਟਡ
(Congregated) ਸਾਈਟਾਾਂ, ਅਤੇ ਡੇ ਵੇਲਿਮੈਂਟਲ ਪਡਸਅਪਬਲੀਟੀਜ਼ ਇੂੰਨਟੈਨਪਸਵ ਸਿੋਰਟ ਿਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਐਸਿੀ)
(Developmental Disabilities Intensive Support Programs (ISP)), ਪਜਹੜੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸਪਥਤ ਹਨ, ਪਵਚਲੇ
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਸ ਦੁਆਰਾ ਸਕਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਲੋ ੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸ਼ੁਰਆਤ
ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਸਤੂੰਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਸਕ/ਫੇਸ ਕਵਵਰੰਗ ਸੇਧਾਾਂ
ਹਾਲਾਾਂਪਕ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਦੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਕਲ ਬਸਾਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ/ਫੇਸ ਕਵਪਰੂੰਗ
ਿਪਹਨਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀ ਾਂ ਮੂੰਨਦੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਪਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਸੂੰਵੇਦੀ (sensory) ਜਾਾਂ ਹੋਰ
ਾਂ
ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋ ਟਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਫੇਸ ਕਵਪਰੂੰਗ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਪਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁ ੜੀਦੀਆਾਂ
ਛੋ ਟਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੁ ਪਵਧਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਲਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਔਕਿੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਾਂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਅਪਜਹੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ

ਹੈ ਪਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਮਾਸਕਾਾਂ/ਫੇਸ ਕਵਪਰੂੰਗ ਬਾਰੇ ਵਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਰਵਨੰ ਗ ਮਾਡਲ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਇੂੰਨਟੈਨਪਸਵ ਸਿੋਰਟ ਿਰੋਗਰਾਮਾਾਂ (ਆਈਐਸਿੀ) ਪਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਾਂ ਆਈਐਸਿੀ ਿਰੋਗਰਾਮ
(ਪਗਫਪਟਡ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ) ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6-16 ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਪਵਚਕਾਰ ਕੈਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਰਸੈਸ
ਅਤੇ ਲੂੰ ਚ ਸਮੇਤ, ਿਰੇ ਪਦਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕੋ ਕੋਹੋਰਟ/ਸਮਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਰਤੀ ਹਫਤੇ 5 ਪਦਨਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਲ ਪਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਾਂ ਛੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਂਗਰੀਗੇਪਟਡ (Congregated) ਸਾਈਟਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਬੇਵਰਲੀ ਸਕਲ (Beverley
School), ਲਸੀ ਮਕਕੌਰਪਮਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕਲ (Lucy McCormick Senior School), ਿਾਰਕ ਲੇ ਨ ਿਬਪਲਕ ਸਕਲ (Park
Lane Public School), ਸੇਨੇਕਾ ਸਕਲ (Seneca School), ਸਨੀ ਪਵਊ ਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਿਬਪਲਕ ਸਕਲ (Sunny View
Junior and Senior Public School), ਅਤੇ ਪਵਪਲਅਮ ਜੇ ਮੈਕਕੌਰਪਡਕ (William J McCordic)।
ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਕਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਰਿੱਖਣ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਧੇ ਹੋਏ ਪਸਹਤ ਅਤੇ
ਸੁ ਰਿੱਪਖਆ ਿਰੋਟੋਕਾਲਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੂੰਨਾ੍ ਾਂ ਪਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰਬੋਪਧਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਿੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ
ਐਾਂਡ ਇਨਕਲਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸੈਕੰਡਰੀ (ਗਰੇਡ 9 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ)
ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਵੇਲਿਮੈਂਟਲ ਪਡਸਅਪਬਲੀਟੀਜ਼ (ਡੀਡੀ) ਇੂੰਨਟੈਨਪਸਵ ਸਿੋਰਟ ਿਰੋਗਰਾਮਾਾਂ (ਆਈਐਸਿੀ) ਪਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਾਂ 10
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਤੇ ਕੈਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕਲ ਪਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ ਪਕਉਪਾਂ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਕੋਹੋਰਟ ਦੀ
ਤਰ੍ਾਾਂ ਗਰੁਿੱਿ ਪਵਿੱਚ ਰਿੱਪਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਿਣੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਵਪਦਆਰਥੀ
ਸਮੈਸਟਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਏਕੀਕਰਨ (Integration) (ਪਗਫਪਟਡ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਸਿੀ ਕਲਾਸਾਾਂ ਪਵਚਲੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਿੈਸ਼ਲ
ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਾਂ ਅਤੇ ਪਨਯਪਮਤ ਸਕਲ ਕੋਰਸਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਰੂੰਤਰ ਜਾਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਲ ਪਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਆਈਐਸਿੀ ਨੂੰ 6-16 ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਤੇ ਕੈਿ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਕੋਹੋਰਟ
(ਸਮਹ) ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਇੂੰਨ੍ਾਾਂ ਆਈਐਸਿੀਆਾਂ ਪਵਿੱਚ MID, LD, ASD, DHH ਅਤੇ PD ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਹਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਰਿੱਪਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਗਫਪਟਡ ਆਈਐਸਿੀ ਕਲਾਸਾਾਂ ਨੂੰ 30
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਤੇ ਕੈਿ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਮਹਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਵੂੰਪਡਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕਲ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਛੇ ਕੌਂਗਰੀਗੇਪਟਡ (Congregated) ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ ਸਾਈਟਾਾਂ ਪਜਥੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਮੈਸਟਰ ਮਾਡਲ ਦੀ

ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। ਕੌਂਗਰੀਗੇਪਟਡ (Congregated) ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ ਸਾਈਟਾਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਟੋਬੀਕੋ ਹਾਈ ਸਕਲ (Central Etobicoke High
School), ਡਰਅਰੀ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ (Drewry Secondary School), ਫਰੈਂਕ ਓਹਕੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ (Frank Oke Secondary School),
ਮੇਿਲਵੁਿੱਡ ਹਾਈ ਸਕਲ (Maplewood High School), ਸਰ ਪਵਪਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹਾਈ ਸਕਲ (Sir William Osler High School) ਅਤੇ ਯੌਰਕ
ਹੂੰਬਰ ਹਾਈ ਸਕਲ (York Humber High School) ਹਨ।
ਵਰਚੁਅਲ (Virtual) ਸਕੂ ਲ (ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 12 ਤੱਕ)
ਉਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਪਜਹੜੇ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਘਰੋਂ ਿੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰ ਗ ਪਵਕਲਿ ਚੁਣ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ।
ਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰ ਗ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੂੰਨ-ਸਕਲ ਲਰਪਨੂੰ ਗ ਤੇ
ਿਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਆਈਐਸਿੀ ਿਲੇ ਸਮੈਂਟ ਨਹੀ ਾਂ ਗੁ ਆਉਣਗੇ। ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੱਤਵਿਰਨ ਤਰੀਕਾਾਂ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕਲ ਪਵਿੱਚ ਿਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਇੂੰਨ-ਿਰਸਨ ਲਰਪਨੂੰ ਗ ਤੇ ਿਰਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਹੋਣਗੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਾਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਤਰੀਕਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਛੋ ਟਾਾਂ ਪਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਿਰੂੰਸੀਿਲਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਨ-ਸਕੂ ਲ ਜਾਾਂ ਵਰਚੁਅਲ (Virtual) ਲਰਵਨੰ ਗ ਵਾਸਤੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਹਫਤੇ, ਇਿੱਕ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਕੌਂਗਰੀਗੇਪਟਡ (Congregated) ਸਾਈਟ ਪਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਾਂ ਅਤੇ
ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਡੀਡੀ ਆਈਐਸਿੀ ਪਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇੂੰਨ-ਿਰਸਨ ਜਾਾਂ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੂੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਪਹੂੰਦੀ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਪਜਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਜਹੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆਤ ਪਵਿੱਚ ਿਪਹਲਾਾਂ ਹੀ ਿਰੀ-ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁਕ
ਿੱ ੇ ਹਨ।
ਈਮੇਲ ਪਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਪਵਲਿੱ ਖਣ ਪਲੂੰ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਲੂੰ ਕ ਨੂੰ
ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਬਿੱਚੇ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਿਰਤੀ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਈਮੇਲ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਰੀ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 20 ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ
ਪਵਿੱਚ ਉਿਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਵਲ ਅਪਜਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਪਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਿਤਾ ਫਾਈਲ ਪਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪਜਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਰਾ
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਹੂੰਦੀ ਹੋਈ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੋਨ ਕਾਲ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ
ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਵਕਲਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ: ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਖੁਿੱਲ੍ਦੀ ਹੈ
ਸੋਮਵਾਰ, 31 ਅਗਸਤ: ਕੌਂਗਰੀਗੇਪਟਡ (Congregated) ਸਾਈਟਾਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਡੀਡੀ ਆਈਐਸਿੀ (Secondary DD ISP) ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੂੰਦ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ

ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਅਸੀ ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਨਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਪਚਤ ਅਤੇ ਅਿੱਿਡੇ ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਿਰਬੂੰਧਕਾਾਂ, ਐਸਈਏਸੀ
(SEAC) ਪਰਟਰਨ ਟ ਸਕਲ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪਰਟਰਨ ਟ ਸਕਲ ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਐਾਂਡ ਇਨਕਲਸ਼ਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ
ਨਾਲ ਪਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਸਕਲਾਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਾਂ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁ ਰਿੱਪਖਆ ਸੇਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਪਜਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਿਰਨ ਕੂੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਨਰੂੰਤਰ ਜਾਰੀ ਧੀਰਜ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਾਰੀ ਪਫਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਪਕ ਪਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਰੂੰਸੀਿਲ ਸਕਲ-ਪਵਪਸ਼ਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁ ਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਜ਼ਰਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਪਚਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਆਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ।
ਅਸੀ ਾਂ ਇਕਿੱਠੇ ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁ ਰਿੱਪਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਸਕਲ ਪਵਿੱਚ ਵਾਿਸੀ ਸਾਪਰਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਜੂੰਨੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਏ
ਪਨਰਪਵਘਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪਜਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਪਦਲੋਂ ,

ਕਾਰਲੀਨ ਜੈਕਸਨ (Carlene Jackson)
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਫ ਐਜੁਕਸ਼
ੇ ਨ

ਐਪਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬਰਾਉਨ (Alexander Brown)
ਚੇਅਰ

