
ਸਤੰਬਰ 2021: ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ

 

 
ਕਲਾਸ ਿਵਚ (In-Person) ਪੜ�ਾਈ ਜ� ਘਰ ਤ� ਹੀ (Remote) ਪੜ�ਨਾ ? 
2021-2022 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਅਿਹਮ ਚੋਣ ਕਰਨੀ

 
ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਯਨ ਿਡਸਟਿਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (WRDSB) ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2021

ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਕਿਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨ�  ਤ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜ�ਨਾ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਿਹਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ।  
 
ਬੇ�ੱਕ WRDSB ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਕਲਾਸ ਿਵਚਲੀ ਪੜ�ਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ

ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਬਦਲਦੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ �ਾਇਦ

ਕੁਝ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਤ� ਹੀ ਪੜ�ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ। ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ,

WRDSB ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨ�  ਤ� ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਘਰ� ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ�ਾਈ) ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ

ਲਈ ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 3 ਮਈ, �ਾਮ ਦੇ 4.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਲੰਕ `ਤੇ ਜਾ

ਕੇ ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਰਕੁਐਸਟ ਫ਼ਾਰਮ (Remote Learning Request Form ) ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  
 ਨ� ਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਰਕੁਐਸਟ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਤ� ਅਸ� ਸਮਝ�ਗੇ ਿਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਨ-ਕਲਾਸ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜ� ਮੈਗਿਨਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ

ਿਵੱਚ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤ� ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ



WRDSB ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਇਨ-ਕਲਾਸ

ਪੜ�ਾਈ ਰਾਹ� ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨ�  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵ� ਨ�

ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ਼� ਸਕੂਲ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਫਾਇਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ �ਾਮਲ ਹਨ: :

● ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਵਾਿਲ਼ਆਂ, ਸਪ�ੈਲ ਐਜੂਕੇ�ਨ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁ�ਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ

ਿਬਹਤਰਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

● ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ�ਤੀ ਸਦ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਤੇ ਰਾਹ� ਿਦਮਾਗ਼ੀ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕ ਦੁਜੇ ਨਾਲ ਅਪਣੱਤ , ਨ� ੜਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ�ਝ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ

ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਿਮਲ਼ੇ ਸੁਝਾਵ� ਤ� ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਅਸ� ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਆਵ�ਗੇ ਤ�

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਬੀਿਤਆ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁ�ਕਲ� ਭਿਰਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ

ਨਾਿਤਆਂ, ਨ� ੜਤਾਵ� ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ

ਲੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਦ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ� ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ

ਉਸਾਰੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ਼ ਨ� ੜਤਾ

ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਨ।

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਵੱਿਦਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ

WRDSB ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ

ਨਾਲ਼ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ COVID-19 ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਯਨ ਦੇ ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ਼

ਸਾਡੀ ਸ�ਝ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

2021-2022 ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸ� ਸਮ� ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਹਾਲਤ� ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਿਜਵ� ਹੀ

ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸ� ਲੋਕਲ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ

ਆਦੇ�� ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹ�ਗੇ।

ਇਨ-ਪਰਸਨ (ਕਾਲਸ ਿਵੱਚ) ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ

ਿਕੰਡਰਕਾਰਟਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਅਠਵ� ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ `ਤੇ

ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤ�

ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜ�ਦਾ ਰਹੇਗਾ।

● ਹਰ ਹੋਮਰੂਮ/ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਪਾਠ ਪੜ�ਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

ਲਗਾਤਾਰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

● ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ `ਤੇ  ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮ� ਲਈ ਇਕ�ਤ-ਵਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵਾਸਤੇ

ਅਿਧਆਪਕ� ਤ� ਹਰ ਸਮ� ਵਰਚੂਅਲ  ਿਸੱਿਖਆ (ਿਜਵ� ਿਕ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ� ਬਰਾਈਟਸਪੇਸ) ਦੇ

ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜ� ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਰੀਮੋਟ

ਲਰਿਨੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੌਖ ਰਹੇ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਿਸੱਿਖਆ



ਇਨ-ਪਰਸਨ ਿਸੱਿਖਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡ� ਨਾਲ਼ �ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜ� ਿਜ� ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਬੀਤਦਾ ਜਾਵੇਗਾ,

ਅਸ� ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ� ਅਧੀਨ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਆਮ-ਹਾਲਤ� ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵੱਲ

ਵਧਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ�ਗੇ।

● ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਸਮੈਸਟਰ� ਿਵੱਚ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵ�ਤ ਬਣਾ

ਰਹੇ ਹ� ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਅਸ� ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ (10 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ) ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ

ਿਤਆਰ ਰਹ�ਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਿਵੱਿਦਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਿਨਰਦੇ�� `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

● ਇਸ ਸਮ� ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਗਰੁੱ ਪ� ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ

`ਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਗਰੁੱ ਪ ਹੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵ�ੇ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਦੀ

ਪੁ�ਟੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ ਹਨ  ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ `ਚ

ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਕਲਾਸ� ਅਤੇ ਦੋ ਕਲਾਸ� ਦੇ

ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਜ� ਤ� ਆਪਣਾ ਸਾਲ �ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਜ�

ਿਫਰ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�।

● ਜਦ� ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇ� ਗਰੁੱ ਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ/ਜ� ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੈਜੂਅਲ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਹਾਮ� ਭਰਨਗੇ, ਅਸ� ਛੇਤੀ ਤ�

ਛੇਤੀ ਉਹ ਬਦਲਾਓ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ�ਗੇ।

● ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ `ਤੇ  ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮ� ਲਈ ਇਕ�ਤ-ਵਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵਾਸਤੇ

ਅਿਧਆਪਕ� ਤ� ਹਰ ਸਮ� ਵਰਚੂਅਲ  ਿਸੱਿਖਆ (ਿਜਵ� ਿਕ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ� ਬਰਾਈਟਸਪੇਸ) ਨੰੂ

ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜ� ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਰੀਮੋਟ

ਲਰਿਨੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੌਖ ਰਹੇ।

ਸਤੰਬਰ ਿਵਚਲੇ ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ

WRDSB ਵੱਲ� ਉਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵਰਚੂਅਲ

ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ� ਿਸੱਿਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ

ਿਡਸਟ�ਸ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਮੌਡਲ `ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨ� ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਸਰਫ ਿਸੱਿਖਆ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ� ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ �ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਨ-ਪਰਸਨ

ਕਲਾਸ� ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਕਰਕੇ ਅਸ� ਓਨ�  ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪੇ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕ�ਗੇ ਿਜੰਨ�  2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ

WRDSB ਦਾ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ERLP) ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦਾ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ,

ਇੰਗਿਲ� ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਕੋਰ ਫਰ�ਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪੇ� ਕਰੇਗਾ। ਕਾਬਲ ਫਰ�ਚ ਇਮਰਸਨ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ

ਕਰਕੇ WRDSB ਵੱਲ� ERLP ਫਰ�ਚ ਇਮਰਸਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਿਜਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਫਰ�ਚ ਇਮਰਸਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਿਸੱਿਖਆ `ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵ�ਗ ਹੀ, ਸਾਡੇ ERLP ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤ� ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਵੀ �ਾਮਲ

ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 180 ਤ� 225 ਿਮੰਟ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ (ਸਕੂਲ ਿਵਚਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮ� ਨਾਲ਼ ਹੀ)

ਿਸੱਿਖਆ ਹਾਸਲ ਕਿਰਆ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 40 – 40 ਿਮੰਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕ� ਵੀ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ

WRDSB ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ (SRLP) ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਧਾਰਾਵ� (ਉਪਲਭਦ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ

ਸੰਖੇਪ ਸੂਚੀ) ਿਵੱਚ ਹਰ ਗਰੇਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲਈ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਸੀਮਤ ਚੋਣ ਪੇ� ਕਰੇਗਾ: ਲੋਕਲੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ/ਜ਼ਰੂਰੀ,

ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੇ ਥਾਵ� ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਵਾਲ਼ੇ, ਅਪਲਾਈਡ, ਕਾਿਲਜ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਵਾਲ਼ੇ, ਅਕਾਦਿਮਕ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਵਾਲ਼ੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ SRLP



ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਨ� ਟ ਕਰਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗਰੈਜੂਏ�ਨ ਦੇ

ਰਸਤੇ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੇ� ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ SRLP ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਾ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣ ਤ� ਉਨ� � ਕੋਲ਼ E-learning
courses ਦੀ ਕੈਟਾਲੌਗ `ਚ� ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਹੈ। SRLP ਿਵੱਚ ਿਸਸਟਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਪੈ�ਿਲਸਟ

ਹਾਈ ਸਿਕੱਲ ਮੇਜਰਜ਼ (SHSM), ਅਡਵ�ਸਡ ਪਲੇਸਮ�ਟ (AP), ਇੰਟਰਨ� �ਨਲ ਬੈਕਾਲੌਰੀਏਟ (IB), ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ

ਆਰਟਸ, ਫਰ�ਚ ਇਮਰਸਨ/ਐਸਕਟ�ਡਡ ਫਰ�ਚ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਪੈ�ਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਦ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ

ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਸਰਫ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਦ ਹੋਣਗੇ।

SRLP ਲਈ ਉਹੀ ਕਲੰਡਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਫਲਹਾਲ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਸਮੈਸਟਰ� ਿਵੱਚ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ�

ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਅਸ� ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋਵ�ਗੇ। ਅਜੇ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਸਕੈਜੂਅਲ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਜਦ� ਇਹ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਤ� ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ

ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਪੈ�ਲ ਐਜੂਕੇ�ਨ, ਸਪੈ�ਲਾਈਜ਼ਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕਲਾਸ� ਅਤੇ IEPs
ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨ�  ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ਾਸ ਿਵੱਿਦਅਕ ਲੋੜ ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨ-ਪਰਸਨ

ਪੜ�ਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕ�ਗਰੀਗੇਟਡ (ਖ਼ਾਸ ਲੋੜ� ਵਾਲ਼ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ) ਕਲਾਸ�

ਿਵਚਲੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵ� ਐਜੂਕੇ�ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2021-2022 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿਵੱਚ

ਕ�ਗਰੀਗੇਟਡ ਕਲਾਸ� ਅਤੇ ਬਦਲਵ� (ਿਵਕਲਪ) ਐਜੂਕੇ�ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਫਰ ਤ� ਇਨ-ਪਰਸਨ ਹੀ ਪੜ�ਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਪੈ�ਲ ਐਜੂਕੇ�ਨ ਲੋੜ� ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਿਹਮ ਲੋੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ

ਇਨਡਿਵਯੂਅਲ ਐਜੂਕੇ�ਨ ਪਲੈਨ (IEP) ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਦ ਪ�ੋਗਰਾਮ� `ਚ� ਬਦਲਵ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਰਾਹ�

ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ

ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸੱਖਣ,

ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ --- ਤੁਸ� ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ

ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿਦਆਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ

ਅਿਧਆਪਕ ਜ� ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ਼ ਮ�ਵਰਾ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਿਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ

ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ� ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ: Further information to support families as they make
a decision. ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤ� ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ  ਨਾਲ਼

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ

ਿਜਹੜੇ ਮਾਪੇ ਜ� ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 2021-2022 ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ WRDSB ਦੇ ਰੀਮੋਟ

ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ  ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੀਮੋਟ

ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਰਕੁਐਸਟ ਫੌਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸ� ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਮਾਪੇ ਜ� ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਇਹ

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨ�  ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ� ਬੱਚੇ ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ, ਿਮਹਰਬਾਨੀ

ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ 3 ਮਈ 2021 ਨੰੂ �ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਣ।

ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਿਰਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਵੇਖੋ

https://www.wrdsb.ca/learning/programs/secondary-school-information/e-learning/
https://www.wrdsb.ca/learning/programs/secondary-school-information/e-learning/
https://www.wrdsb.ca/wp-content/uploads/Return-to-School-September-2021-Further-information-to-support-families-as-they-make-a-decision-April-2021.pdf
https://www.wrdsb.ca/wp-content/uploads/Return-to-School-September-2021-Further-information-to-support-families-as-they-make-a-decision-April-2021.pdf
https://remotelearning.wrdsb.ca/


ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਰਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਨਹ� ਭਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਅਸ� ਸਮਝ�ਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੇ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸਕੂਲ

ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸ� ਇਨ-ਪਰਸਨ ਿਸੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਹੋਮ (ਜੋ ਉਨ� � ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ)

ਜ� ਮੈਗਿਨਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ। ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਇਹ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਮੁ�ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ�, ਸਰੋਤ�, ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਾਜਬ ਿਤਆਰੀ ਲਈ

ਸਾਨੰੂ ਸਮ� ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਸਤੰਬਰ 2021 ਿਵੱਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਦ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ ਜੀਅ-ਆਇਆਂ ਕਿਹਣ ਲਈ

ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਹ�।


