
 

 

 
 

23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 

ਪਿਆਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ੋਅਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਓ, 

 

ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਨ-ਿਰਸਨ ਅਤ ੇਿਰਚੁਅਲ ਲਰਪਨੰਗ ਪਿਚਕਾਰ ਸਪਿਿੱਚ ਕਰਨ ਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 2 ਿਾਸਤ ੇ

ਿਰਚੁਚਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਰਪਨੰਗ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿੇ ਇਿੱਛਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਚੁਅਲ ਲਰਪਨੰਗ ਮਾਡਲ ਪਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਿੂਰਨ ਅਿਡੇਟ ਹੈ। 
 

ਮੌਜੂਿਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਿੇ ਿਰਚੁਅਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ 18,000 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 
ਪਸਸਟਮ ਿੇ ਅਪਹਮ ਿੁਨਰਗਠਨ - ਕੁਝ ਅਪਜਹਾ ਪਜਸ ਿਾ ਸਾਡ ੇਇੰਨ-ਿਰਸਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਿਰਭਾਿ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤ ੇਪਜਸ ਿਾ 
ਨਤੀਜਾ ਕਈ ਕੋਰਸਾਂ ਿਾ ਬੰਿ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ - ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਧੂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਿੇ 

ਸਕਿ।ੇ 
 

ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਟੀਚਾ ਇੰਨ-ਿਰਸਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤ ੇਿਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਿੋਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਪਥਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਅਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ 

ਿੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਿੇ ਕੋਰਸ ਿੇਸ਼ ਕਰਿ ੇਰਪਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਿ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 2 ਿਾਸਤ ੇਿਰਚੁਅਲ ਲਰਪਨੰਗ ਤੇ ਸਪਿਚ 

ਕਰਨ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਤਿੱਕ ਿਰਚੁਅਲ ਲਰਪਨੰਗ ਪਕਿੇਂ ਪਡਪਲਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਪਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਾਂਗ।ੇ  
 

ਜਦਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੂਲ ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਿੁਆਡਮੈਸਟਰ 

2 ਕਵੱਚ ਇੂੰ ਨ-ਪ੍ਰਸਨ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਤੇ ਸਕਵਚ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੂੰ ਨ-ਪ੍ਰਸਨ ਸਿੂਲ 

ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਵਰਚੁਅਲ ਕਵਿਲਪ੍ ਨਾਲ ਸੁਕਵਧਾ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਇੂੰ ਨ-ਪ੍ਰਸਨ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਤੇ ਸਕਵਚ ਿਰਨਾ 
 

ਇੰਨ-ਿਰਸਨ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਜਹੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਜਹੜੇ ਿਰਚੁਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਪਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਿ ੇਹਨ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਿੇ ਸਕੂਲ ਿੁਆਰਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਪਜਸ ਪਿਿੱ ਚ ਇਹ ਿਿੱਸਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਿ ੇਹਨ। ਇਹ ਤਬਿੀਲੀ 23 ਨਿੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 2 ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਿਰਭਾਿੀ ਹੋਿੇਗੀ।  
  

ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਿਰਚੁਅਲ ਲਰਪਨੰਗ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਿਿੱਖਰਾ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੜਹਨਾ 
ਚਾਹੁਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸੰਪਖਆ ਅਤੇ ਉਿਲਬਧ ਕੋਰਸਾਂ ਿਰਗ ੇਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ, ਿੂਰੀ ਕਲਾਸ 

ਨੰੂ ਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗ।ੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ, ਕਲਾਸ ਨੰੂ ਿਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਇੰਨ-ਿਰਸਨ ਕੋਹੋਰਟਾਂ 
ਪਿਿੱ ਚ ਿੰਪਡਆ ਜਾਿੇਗਾ। 



 

 

 
 

 
ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪਿਨਾਂ ਪਿਿੱਚ ਮਾਡਲ ਪਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਪਤਮ ਰੂਿ ਿੇਣਗੇ, ਪਜਿੇਂ ਸਾਨੰੂ ਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੜਹਨਾ 
ਚਾਹੁਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸੰਪਖਆ ਿੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝ ਿਰਾਿਤ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 2 ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ 

ਿੁਆਰਾ ਪਿਪਸ਼ਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਇੰਨ-ਿਰਸਨ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਚੁਅਲ ਪਿਕਲਿ 

ਤੇ ਸਪਿਚ ਕਰਨ ਿੇ ਇਛਿੱਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿਰੰਤ,ੂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ, ਪਕਸੇ ਖਾਸ 

ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਪਛਤ ਕੋਰਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਲਬਧਤਾ ਅਤ ੇਿੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਿੀ 
ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। 
 

ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਇੂੰ ਨ-ਪ੍ਰਸਨ ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਤ ੇਸਕਵਚ ਿਰਨਾ 
  

ਅਪਜਹ ੇਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਜਹੜੇ ਮੌਜੂਿਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਜਸਟਰ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਇੰਨ-ਿਰਸਨ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ 

ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਨ ਿਾਸਤ ੇਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤਿੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਇੰਨ-ਿਰਸਨ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਿੇ 

ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 2, 3 ਅਤ ੇ4 ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਿੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਖਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇਿੱਕ 

ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨ-ਿਰਸਨ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਿਿੱ ਚ ਸੁਪਿਧਾ 
ਹੋਿੇਗੀ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪਕ ਜਗਹਾ ਸੀਪਮਤ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਪਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੰਭਿ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 2 ਪਿਿੱ ਚ ਆਿਣੇ ਇੰਨ-ਿਰਸਨ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਸਪਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ 
ਿੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿੋਬਾਰਾ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।  
 

ਇਸ ਪਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਪਥਤੀ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਿਾਸਤ ੇਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਅਤ ੇਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਧੰਨਿਾਿ। ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੇ ਸਮੇਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਜੰਨੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਸਪਥਰਤਾ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਿ ੇਹੋਏ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ੋਕੁਝ ਿੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
 

ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪਿਨਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਇਸ ਪਚਿੱ ਠੀ ਿੇ ਅਨੁਿਾਿ ਕੀਤ ੇਿਰਤੀਰੂਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ 

'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਪਿਲੋਂ, 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School


 

 

 
 

 
ਕੈਥੀ ਪਿਿਰੋ (Kathy Witherow) 

ਅੰਤਪਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (Interim Director of Education) 

 


