
 

 

 
 

19 ਮਈ, 2020 
ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ, 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡਡ ਸਕੂਲ, ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਿਚ ਟੋਰਾਂਟ ੋਪਡਸਪਟਰਕਟ ਸਕੂਲ 
ਬੋਰਡ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਕਲੂ-ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਪਹੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਪਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੋਟ ਿੜ੍ਹਾਈ ਜੂਨ ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ 
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਪਿੱਚ ਿਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਕਈਆ ਂਿਾਸਤੇ ਚੁਣਤੌੀਿੂਰਨ ਹੋਿਗੇੀ, ਿਰ 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਕੇ ਪਲਆ ਪਗਆ ਹੈ।  
 
ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਧਾਏ ਗਏ ਸਮਰ ਲਰਪਨੰਗ ਿਰੌਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿੀ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਸਮਰ ਲਰਪਨੰਗ ਿਰੋਗਰਾਮ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 
ਪਿੱਚ ਹਣੋਗੇਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਚ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਅਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਕਰੈਪਡਟ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਕਰੈਪਡਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ, ਪਜਸ ਪਿੱਚ 
ਸਮਰ ਸਕੂਲ, ਕੋਰਸ ਅਿਗਰੇਪਡੰਗ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਲੋੜ੍ਾਂ ਿਾਲੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇੰਪਡਜਨਸ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਰੋਗਰਾਮ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਪਨਸਟਰੀ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ  ਨੰੂ ਇਹ ਕਪਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਕ 
ਸਮਰ ਲਰਪਨੰਗ ਪਰਮੋਟ ਟੀਪਚੰਗ ਅਤੇ ਲਰਪਨੰਗ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਦਣੇ ਿਾਸਤੇ ਪਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ, ਿਰ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਦਮਾਂ 
ਪਿਚ ਪ ੱਲ ਪਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹਟਾ ਪਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ-ਿਰਸਨ ਿੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਸਪਖਆ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ 
ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆਿਣ ੇਸਮਰ ਲਰਪਨੰਗ ਿਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਿ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ੇਨੇੜ੍ ਭਪਿੱਖ ਪਿੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
 
ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਸਕਲੂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕਲੂਾਂ ਪਿੱਚ ਸਪਥਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਿੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੱੁਲਹ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਿਰੌਪਿੰਸ 
ਦੇ ਰੀਓਿਪਨੰਗ ਦ ੇਫਰੇਮਿਰਕ  ਦੀ ਸਟੇਜ 2 ਪਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਿੋੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਅਪਫਸ਼ਲਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ 
ਇਸ ਪਿੱਚ ਸੁਰੱਪਖਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਪਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਜਥੋਂ ਤੱਕ ਟੀਡੀਐਸਬੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਡੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰ ਕੈਂਿਸ  ਦਾ 
ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਪਨਸਟਰੀ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਪਹਣਾ ਹੈ ਪਕ ਜੇ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਪਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦ ੇਸੰਕਤੇ ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸਖਤ ਹੈਲਥ ਅਤ ੇਸੇਫਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦ ੇਤਪਹਤ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਪਿਚ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
ਸਾਨੰੂ ਿਤਾ ਹੈ ਪਕ ਕੁੱ ਝ ਪਿਪਦਆਰਥੀ  ਅਤੇ ਿਪਰਿਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪਕ ਸਕਲੂਾਂ ਪਿਚ ਪਿਆ ਆਿਣਾ ਪਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱ ਕ ਲੈਣ। 
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ  ੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟ ੋਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਪਮਲਕ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਿੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 
ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।  
ਮੈਂ ਇਕ ਿਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੀਆ ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ ਸਰਿੇ ਪਿੱਚ ਆਿਣੀਆਂ ਰਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਪਜਸ ਪਿੱਚ 
40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕ ੇਆਿਣੇ ਪਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪਸਪਖਆ ਬਾਰੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੀਆਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਜ ੋਮੁੱ ਖ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਣੁੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਪਕ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ  ਨੇ ਆਿਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਨ 
ਿਰਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣਨ ਿਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਿਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਮਾਪਣਆ। ਇਕ ਆਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਦਾਨ-
ਿਰਦਾਨ ਕਈ ਤਰੀਪਕਆ ਂਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੜ੍ਹਾਈ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤ ੇਭਲਾਈ ਲਈ ਆਿਣ ੇਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਾਰਟਨਰਜ਼ 
ਨਾਲ ਪਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।  

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/health-and-safety-top-priority-as-schools-remain-closed.html
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario-stages


 

 

 
 

ਆਖਰ ਪਿੱਚ, ਤੁਹਾਡ ੇਚੋਂ ਬਹਤੁੇ ਇਹ ਸਚੋ ਰਹੇ ਹਣੋਗੇ ਪਕ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿਚ ਿਾਪਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਕਸ 
ਤਰਹਾਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਕਹਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਪਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਦ ਪਿੱਚ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਿਾਸਤੇ 
ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਤ ੇਪਸਹਤ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਡੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਪਿਚ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
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ਜੌਨ ਮਲੌਇ (John Malloy) 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  

 


