ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇਵ,ਇੰਟਰਐਕਟਟਵ) ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਦੀਆਂ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਬੇ ਤੀ
ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇਵ, ਇੰਟਰਐਕਟਟਵ) ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਬੇ ਤੀ (Request to be Exempt
from the Minimum Requirements of Synchronous (Live, Interactive) Learning)
ਨੀਤੀ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਮੋ ਨੰਬਰ 164 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮੋਟ ਲਰਸਨੰਗ ੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਨਰਦੇਸ਼ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਲੋ ੜਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਪੇਸਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਕ ਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਸਿਹੀ ਪਰਸਕਸਰਆ
ਸ ਕ ਤ ਕਰਨ ਸਿਹੜੀ ਸਰਮੋਟ ਲਰਸਨੰਗ ਸ ਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ , ਇੰ ਟਰਐਕਸਟ ) ਲਰਨਨੰਗ
ਦੀਆਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ੇਗੀ (ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤਾ ਟੇਬਲ ਦੇਿੋ)। ਸਮਕਾਲੀ
(ਲਾਇ , ਇੰ ਟਰਐਕਸਟ ) ਲਰਨਨੰਗ (ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ) ਵਾਸਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਸ ਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਹੋਮ ਕੂਲ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਦੇਕੇ ਸਕੂਲ ਸੁਪ੍ਰਡੰ ਟ (ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸ ਅਕਤੀ), ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਸਫਰ ਸੁਪ੍ਰਡੰ ਟ (ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸ ਅਕਤੀ) ਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਦੀ ਮੀਸਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਛੋਟ ਲਈ ਸ ਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਲਖਤ ਰੂਪ੍ ਨਵੱ ਚ ਦੇਣਗੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦੇ ਓਨਟੈਨਰਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਰਕਾਰਡ ਨਵੱ ਚ
ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ੇਦਕਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟ ਲਈ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਿਾਂ ਸਮਆਦ ਮਾਪਤੀ
ਦੀ ਅਸਿਹੀ ਤਰੀਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸ ਕਲਪ ਹੋ ੇਗਾ ਸਿਹੜੀ 2020/2021 ਕੂਲੀ ਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਿੱ ਧੀ ਹੋਈ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ।

ਗਰੇਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇਵ,ਇੰਟਰਐਕਟਟਵ) ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਲਈ ਅਪੇਨਿਆਵਾਂ
ਨਡਵੀਜ਼
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ

ਸੈਕੰਡਰੀ

ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ

ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇਵ,ਇੰਟਰਐਕਟਟਵ) ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਲਈ

ਗਰੇਡ ਪੱ ਧਰ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਾ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜ

ਨਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ

180 ਨਮੰ ਟ

ਗਰੇਡ 1 ਤੋਂ 3

225 ਨਮੰ ਟ

ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ 8

225 ਨਮੰ ਟ

ਗਰੇਡ 9 ਤੋਂ 12

75-ਨਮੰ ਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਲਈ 60 ਨਮੰ ਟ
**

*

ਜਾਂ ਪ੍ੂਰੇ ਕੋਰਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ 225 ਨਮੰ ਟ ਪ੍ਰਤੀ

ਨਦਨ ਨਵੱ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱ ਧ ਹੈ

* ਇਹ ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ (ਸੁਤੰਤਰ) ਲਰਨਨੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।
** 75 ਨਮੰ ਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ ,ਇੰ ਟਰਐਕਸਟ ) ਲਰਨਨੰਗ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਵੱ ਚ ਇਹ
ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ , ਇੰ ਟਰਐਕਸਟ ) ਲਰਨਨੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਨਜਹੜੇ 16 ਜਾਂ 17
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਮਾਨਪ੍ਆਂ ਦੇ ਨਨਯੰ ਤਰਣ ਤੋਂ ਹੱ ਟ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਮੋ ਨੰਬਰ 164, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ
ਫਾਰਮ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੁਅਲ ਲਰਸਨੰਗ ਸ ਕਲਪ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਟੀਡੀਐ ਬੀ ਵਰਚੁਅਲ

ਕੂਲ, ੈਕੰਡਰੀ

ਹੋਮ ਕੂਲ ਰਚੁਅਲ ਲਰਸਨੰਗ ਸ ਕਲਪ, ਲਰਸਨੰਗ ਨੈੱਟ ਰਕ ਰਚੁਅਲ ਲਰਸਨੰਗ ਹਿੱ ਬ, ਦੇ ਨਾਲ ਅਡੈਪਸਟਡ ਇੰ ਨ- ਕੂਲ
ਮਾਡਲ ਸ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ)। ਛੋਟ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸਕਸਰਆ ਉਨਹਾਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਾ ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ ਸਿੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਰੀਰਕ (ਇੰ ਨ- ਕੂਲ) ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੂਲ ਿਾਂ ਹੋਮ ਕੂਸਲੰਗ ਦਾ ਸ ਕਲਪ ਚੁਸਣਆ ਹੈ। ਛੋਟ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਡੈਪਸਟਡ ਇੰ ਨ- ਕੂਲ ਮਾਡਲ ਸ ਿੱ ਚ ਰਸਿ ਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ੈਕੰਡਰੀ ਕੂਲ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਾ ਤੇ, ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ ,
ਇੰ ਟਰਐਕਸਟ ) ਲਰਨਨੰਗ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਕੇ ਲ ਕੂਲੀ ਸਦਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ ,
ਇੰ ਟਰਐਕਸਟ ) ਭਾਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾਂ ਅਡੈਪਸਟਡ ਇੰ ਨ- ਕੂਲ ਮਾਡਲ ਸ ਿਲਾਈ ਦੇ ਇੰ ਨ-ਪਰ ਨ ਭਾਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇੰ ਨ-ਕਲਾ ਸ ਿਲਾਈ ਭਾਗ ਸ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਾਰੇ ੈਕੰਡਰੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਸੱ ਨਖਆ ਤੱ ਕ ਅਰਥਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਰਨਨੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵਕਲਨਪ੍ਕ
ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 300-ਨਮੰ ਟਾਂ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਾਂ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪੇਨਿਆਵਾਂ


ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮ: ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 300-ਨਮੰ ਟਾਂ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਅਸਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱ ਤੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਾਂ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਇਟਸਪ੍ੇਸ, ਗੂਗਲ ਕਲਾ ਰੂਮ ਿਾਂ ਿਾਇਜ਼ ਠਸਹਰਾਏ ਿਾਣ ਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਥੇ ਪੈਸ਼ਲ
ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਦੂ ਰੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹੜੇ ੰ ੇਦੀ, ਨਜ਼ਰ, ਪਰਤਿੱ ਿ ਅਤੇ ਅਪਰਤਿੱ ਿ
ਅ ਮਰਿੱ ਤਾ ਾਂ, ਸ ਕਾ

ੰ ਬੰ ਧੀ ਕਾਰਨਾਂ, ਮਾਨਸ ਕ ਸ ਹਤ, ਦਮੇ, ਧਰਮ/ਮਤ, ਪਸਰ ਾਰ ਦੀ ਹੈ ੀਅਤ, ਆਸਦ ਤਿੱ ਕ

ੀਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋਰ ਢੰ ਗ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ
ਤੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾ ੇਂ ਅਸਧਆਪਕ ਅਸਧਐਨ
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸ ਸਸ਼ਸ਼ਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ ਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਾਂ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਮੁਹਿੱਈਆ

ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਛੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੋ ੇਗੀ ਸਕ ਉਹ ਫਲ ਰੂਪ ਗੈਰ- ਮਕਾਲੀ
( ੁਤੰਤਰ) ਲਰਸਨੰਗ ਸ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਾਉਣ।


ਲਰਸਨੰਗ ਮਿੱ ਗਰੀਆਂ: ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਓਨਟੈਸਰਓ ਪਾਠਕਰਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਰੋਗਰਾਸਮੰ ਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ
ਿਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾ

ਾ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਅਪੇਸਿਆ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ

ਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਬਰਾਇਟਸਪ੍ੇਸ ਲਰਸਨੰਗ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਸ

ਟਮ, ਗੂਗਲ ਕਲਾ ਰੂਮ ਿਾਂ ਅਸਿਹੇ ਸਹਮਤ ਹੋਏ ਢੰ ਗ

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਨਫਰੰ ਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ ਸਿਹੜਾ ਸ ਅਕਤੀਗਤ
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।


ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ: ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ
ਦੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਵਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਨਦਨ ਨਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਤੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ , ਇੰ ਟਰਐਕਸਟ ) ਲਰਨਨੰਗ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ
ਤੋਂ ਅੰ ਸਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ੇਰਸ ਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਿੋ। ਿਦੋਂ ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ , ਇੰ ਟਰਐਕਸਟ ) ਲਰਨਨੰਗ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ
ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਧਆਪਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਸਨਰਣਾ ਰਤਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਨਰੰ ਤਰ ਿਾਰੀ ੰ ਪਰਕ
ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ/ ਰਪਰ ਤ(ਤਾਂ) (ਸਿਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰਨਗੇ।
o

ਅੰ ਸਸ਼ਕ ਛੋਟਾਂ: ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਦੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਵਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਜ਼ਰੀ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਨਦਨ ਨਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

o

ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ: ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰ ਗਲ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ( ੋਮ ਾਰ ਅਤੇ ਮੰ ਗਰ ਾਰ ਲਈ) ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਬੁਿੱ ਧ ਾਰ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ ਲਈ) ਹਫਤੇ ਸ ਿੱ ਚ ਦੋ ਾਰੀ ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਕਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਿਾਂ ਉ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ
ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਿੱ ਝੇ ਰਹੇ ਹਨ: ਹਫਤੇ ਸ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਾਰੀ ਕੰ ਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਫੋਨ
ਕਾਨਫਰੰ ਾਂ, ਿਾਂ ਬਰਾਇਟ ਪੇ , ਗੂਗਲ ਕਲਾ ਰੂਮ, ਈਮੇਲਾਂ, ਆਸਦ ਰਗੇ ਦੂ ਰੇ ੰ ਚਾਰ।



ਂ ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ ਇਨ
ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪ੍ੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਪ੍ੋਰਨਟੰ ਗ: ਿਦਸਕ ਗਰੋਇੰਗ ਕ ੈ : ਅ ੈ ਮੈਂਟ, ਇ ੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਡ
ਓਨਟੈਸਰਓ ਕੂਲਜ਼ (2010) ਨਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ
ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ , ਇੰ ਟਰਐਕਸਟ ) ਲਰਨਨੰਗ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਗਰੋਇੰਗ ਕ ੈ : ਦ ਮੈਥੇਮੈਸਟਕ ਅਡੇਨਡਮ , ਗਰੇਡਜ਼ 1 ਟੂ 8, 2020 ਗਰਰੇਡ 1 ਤੋਂ 8 ਸ ਿੱ ਚ ਗਸਣਤ ਾ ਤੇ
ੂਬਾਈ ਸਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ੰ ਬੰ ਧੀ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਥਾਨ ਲ ੇਗਾ। ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ ਿੱ ਚ ਅਸਧਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ੰ ਬੰ ਧੀ ਅਪੇਸਿਆ ਾਂ ਨੂੰ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਾ ਤੇ ਪਸ਼ਟ ਢੰ ਗ ਨਾਲ

ਆਉਟਲਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਾਰ ਗੈਰ-ਸਡਸਿਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾਏ ਿਾਣ ਦੇ ਨਾਲ,
ਬਰਾਇਟਸਪ੍ੇਸ ਿਾਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾ ਰੂਮ (ਸਿਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇ) ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਿੱ ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ (Assessment
and Evaluation) ਫੋਲਡਰ ਸ ਿੱ ਚ ਪੋ ਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਗ
ੇ ਾ। ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਸਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱ ਖਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ, ਨਜਸ ਨਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਨਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਨਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਲਾਨ (ਆਈਈਪ੍ੀ) ਹੈ।
ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਨਧਐਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ
ਅਸਾਇਨਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਈਟਸਪ੍ੇਸ ਿਾਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾ ਰੂਮ ਨਵੱ ਚ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਮਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਜੰ ਨਹਾਂ
ਨਵੱ ਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇਵ, ਇੰਟਰਐਕਟਟਵ) ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਬੇ ਤੀਆਂ
ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੁਸ ਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸ ਸ ਧ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ੰ ਬੋਧਤ ਕਰਨ ਸ ਿੱ ਚ
ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐ ਬੀ ਟਾਫ, ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਿੱ ਚੀ ਮਾਨਸ ਕ ਸ ਹਤ ਅਤੇ
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾ ਤੇ ਧੇਰਾ ਮਰਥਨ ਹੈ। ਜਦਨਕ ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ , ਇੰ ਟਰਐਕਸਟ ) ਲਰਨਨੰਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਛੋਟਾਂ ਨਵਅਕਤੀਗਤ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ (ਸੁਤੰਤਰ) ਨਮੰ ਟਾਂ ਦੀ ਸੰ ਨਖਆ
ਨਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਜੰ ਨਹਾਂ ਨਵੱ ਚ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਰੇਕ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ ਰੁੱ ਝਦਾ ਹੈ। ਅਸਧਆਪਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਸਨਰਣੇ
ਦੇ ਅਨੁ ਾਰ, ਇਸ ਨਵੱ ਚ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਸਨ ਦੇਖਣਾ, ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਪ੍ੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ
ਔਨਲਾਈਨ ਨਡਸਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨਵੱ ਚ, ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ (ਸੁਤੰਤਰ)
ਲਰਨਨੰਗ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਟੇਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਡਨਲਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨਾ ਨਕ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਅਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ , ਇੰ ਟਰਐਕਨਵਟ) ਛੋਟ ਦੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੱ ਸੇ ਹਨ। ਨਸੱ ਨਖਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮੌਨਕਆਂ ਨੂੰ ਅਨਧਕਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੱ ਨਖਆ
ਂ
ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਲਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀ P085 - ਟੂਡੈਂਟ ਅਟੈਂਡੇਂ ਐਡ
ੇਫ ਅਰਾਈ ਲ ਨਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਨਸੱ ਨਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸੱ ਨਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਏਨਰੋਲਮੈਂਟ
ਰਨਜਸਟਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਬੋਨਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ 15 ਕਰਮਵਾਰ ਸਕੂਲੀ ਨਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਨਜਸਟਰ ਤੋਂ
ਨਰਟਾਇਰ ਕਰ ਨਦੱ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਪ੍ੇਨਖਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਨਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ ,
ਇੰ ਟਰਐਕਨਵਟ) ਲਰਨਨੰਗ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰ ਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਜਾਏ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਦੀ
ਹੋਮਸਕੂਨਲੰਗ ਨੀਤੀ ਨਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮਜ਼ਸਕੂਨਲੰਗ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੋਮਸਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱ ਛਕ
ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੁਪ੍ਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨੋਨਟਸ ਔਫ ਇੰ ਨਟੈਂਟ ਟੂ ਹੋਮ ਸਕੂਲ (ਫਾਰਮ
553A) ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲਰਟ ੰ ਗ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ
ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ , ਇੰ ਟਰਐਕਨਵਟ) ਲਰਨਨੰਗ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰ ਨਸ਼ਕ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਗਰੇਡ/ਕੋਰਸ(ਸਾਂ) ਲਈ ਬਰਾਇਟਸਪ੍ੇਸ ਿਾਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾ ਰੂਮ ਨਵੱ ਚ ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦਾ
ਸਮਾਨ ਨਹੱ ਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵੱ ਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਲਰਸਨੰਗ ਗਤੀਸ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਕਾਲੀ
( ੁਤੰਤਰ) ਲਰਸਨੰਗ ਦੇ ਅ

ਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਾ ਤੇ ਅਸਧਆਪਕ ਕੋਲ ਿਮਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ

ਪੋ ਟ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਨਧਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਨਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਪ੍ੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ (ਲਾਇ , ਇੰ ਟਰਐਕਨਵਟ) ਲਰਨਨੰਗ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਾਰੇ
ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ੰ ਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ ਕੰ ਮਾਂ ਅਤੇ
ਅ ਾਇਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਾਪ ਕਰਨ ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਹਨ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼

ਦੀ ਆਿਰੀ ਤਰੀਕ

ਛੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਰਪ੍ੋਰਨਟੰ ਗ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4
ਿੇ ਤਿੱ ਕ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਹਨ: 20 ਅਕਤੂਬਰ, 30 ਨਵੰ ਬਰ ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਹਨ: 20 ਅਕਤੂਬਰ, 30 ਨਵੰ ਬਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ।
ਰੀਸਨਊਲਜ਼/ਐਕ ਟੇਸ਼ਨਾਂ: ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਹਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਉ ਦੀ ਮਾਪਤੀ
ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸਲੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉ ੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ੰ ਭ
ਹੋ ੇ ਛੋਟ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨ ੀਂ ਬੇਨਤੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ।

