
Punjabi

ਇਹ ਗ�ੇਡ 1 ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ!
ਕੋਰ ਫ��ਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਫ��ਚ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਫ��ਚ ਲਈ ਿਕਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ:

ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਫ��ਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇ� ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਗ�ੇਡ 1
ਿਵੱਚ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.wrdsb.ca/french/french-programs
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ:
https://frenchimmersion.wrdsb.ca/

ਗ�ੇਡ 1 ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

2016 ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਮ� ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਲਈ ਿਕਵ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ�?

ਤੁਸ� frenchimmersion.wrdsb.ca 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨ
ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨਹ� ਜਾਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
(ਫੇਜ਼ 1)।  ਅਸ� ਗ�ੇਡ 1 ਸਾਲ (ਫੇਜ਼ 2) ਦੇ 20ਵ� ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� 519-570-0003 ਐਕਸਟ��ਨ 4419 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� frenchprograms@wrdsb.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੰੂ ਕਦ� ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ?

ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਮਾਰਚ ਦੇ �ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗ�ੇਡ 1 ਲਈ ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ�
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਲੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 2
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ ਜ� ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਇੱਕ ਉਡੀਕ
ਸੂਚੀ ਹੈ।

ਫ��ਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

1. ਫ��ਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: www.wrdsb.ca/french/french-programs
2. ਗ�ੇਡ 1 ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਣੀ ਹੈ: www.wrdsb.ca/french/grade-1-application/
3. ਫ��ਚ ਇਮਰ�ਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ: www.wrdsb.ca/french/schools
4. ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜ�ਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ): www.wrdsb.ca/french/faq
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ਵੀਡੀਓ: https://youtu.be/4iyG-ilw98Q (video)

https://youtu.be/4iyG-ilw98Q

