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ہوئے سیکھنا (ریموٹ لرننگ)؟ بذات خود موجود ہو کر (ِان پرسن) سیکھنا یا دور رہتے

کرناانتخاباہمایکلئےکےسالتعلیمی2021-2022
 

آنےواپسمیںاسکولکوعملہاورطلباءمیں2021ستمبربی)ایسڈیآر(ڈبلیوبورڈاسکولڈسٹرکٹریجن واٹرلو
کے لئے  اپنے بچے (بچوں) کے سیکھنے کے طریقہکا خیرمقدم کرنے کے بارے میں ُپرجوش ہے۔ آپ کے ستمبر
لئے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات کا جائزه لیں۔کار کے بارے میں اہم فیصلہ کرتے وقت، اہل خانہ کے کے

براه کرم یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ پورے سال کے لئے ہے۔

ہمارےسےہیسیکھنےپرسن)(ِانکرہوموجودخودبذاتکہہےخیالکا)WDRSB(بیایسڈیآرڈبلیواگرچہ
ہیں کہ انوکھے حاالت کے پیش نظر، کچھ خاندان یہطلباء کی بہترین حمایت ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے بھی واقف

منسٹرا آف ایجوکیشن (وزارت تعلیم) کی رہنمائی کےچاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دور سے (ریموٹ طریقے سے) سیکھے۔
بندیمنصوبہکیکرنےپیشآپشنپروگراملرننگریموٹایکمیںستمبر)WDRSB(بیایسڈیآرڈبلیومطابق،

تعلیمی سال کے لئے اپنے بچے (بچوں) کے لئے ریموٹکر رہا ہے۔ اگر، اس مواد کا جائزه لینے کے بعد، آپ اگلے
ریموٹگئیکیلِنکنیچےتکبجے4:00شامکومئی3کوآپتو،ہیںچاہتےکرناانتخابکاپروگراملرننگ

لرننگ کی درخواست فارم کو مکمل کرنا ہوگا۔

درخواست فارم مکمل نہیں کرتے ہیں تو، ہم فرض کریں گےاگر والدین ریموٹ لرننگ پروگرامبراه کرم نوٹ کریں:
اناسکول میں داخل ہوگا(ہونگے) اور طالب علم (طلباء) کوکہ آپ کا بچہ (بچے) بذات خود موجود ہو کر (ِان پرسن)

خود موجود ہو کر (ِان پرسن) سیکھنے کے لئے تفویضکے گھر کے قریب والے یا میگنیٹ پروگرام اسکول میں بذات
بچے کے اسکول تک رسائی کریں۔کریں گے۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو، براه کرم اپنے

سیکھنا ، فالح و بہبود اور دماغی صحت 



بہبودوفالحاورصحتذہنیعمل،کےسیکھنےکےعلموںطالبکہہےمانناکا)WDRSB(بیایسڈیآرڈبلیو
آپاورہے،جاتیکیپرتائیدطوربہترینسےسبہیذریعےکےسیکھنےپرسن)کر(ِانہوموجودخودبذاتکی
خودبذاتاوراہمیتکیاسکولوںسےعملےاورخانہاہلکےانطلباء،نےہمہے۔بخشیتقویتکواسنےآراءکے

بارے میں سنا ہے:موجود ہو کر (ِان پرسن)  تعلیم کے بے مثال فوائد کے

(اسپیشل ایجوکیشن) کی ضرورتمند طلباء،چھوٹے بچوں، انگریزی زبان سیکھنے والوں، خصوصی تعلیم●
کرنی پڑتی ہے اور کمزور طلباء کی ضروریات کووه طلباء جنہیں آزادانہ طور پر کام کرنے میں جدوجہد

بہتر طور پر پورا کرتے ہیں۔
کیبہبودوفالحاورصحتذہنیکیطلباءذریعےکےتعلقاتشفقتُپرساتھکےاساتذهاورساتھیوں●

حمایت کرتا ہے
ہےطلباء سے تعلق، ربط اور برادری کے جذبات کو فروغ دیتا●

پربہبودوفالحاورصحتذہنیکیطلباءبعدکےلوٹنےپراسکولسالاگلےکہہےچالپتہہمیںسےآراءکےآپ
رابطوںرشتوں،مضبوطرہا۔مشکلانتہائیسالگذشتہیہلئےکےخانہاہلکےاناورطلباءہوگا۔ضروریدینازور
اورُپرشفقتمحفوظ،عملہہماراگا۔جائےدیاقراربنیادکیتعلیمکیطلباءبنانایقینیکواحساسکےیکبہتیاور

ہوئے،آتےنظرکوآپاپنےطلباءجہاںگادےترجیحکوتخلیقکیکمیونٹیزکیاسکولاوررومزکالسمشتمل
کا احساس ہو۔سنے جانے والے محسوس کریں اور انہیں ایک مضبوط یکبہتی

ہمارے اسکولوں میں سیکھنے کا محفوظ اور صحت مند ماحول

ہے کہ صحت اور حفاظت کے تمام پروٹوکول زیِر عملڈبلیو آر ڈی ایس بی اس بات کو یقینی بنانے کے لئے پرعزم
رکھیں گے۔ ہمارے عملے، طلباء اور کنبہ کے تعاون کیہوں گے اور یہ کہ ہمارے اسکول بحفاظت کام کرنا جاری

ہماریساتھکےہیلتھپبلکلوواٹرآفریجناورہےہوئیمنتقلیکمبہتکی19کوِوڈ-میںاسکولوںہمارےبدولت،
عملموثرہمیںنےداریشراکت کہہیںکرتےامیدہمدوران،کےسالتعلیمی2022-2021ہے۔دیاجازتکیردٍّ

گے اور جب ایسا کرنا محفوظ ہو، مقامی صحت عامہ کےوقت کے ساتھ ساتھ باقاعده کاروائیاں دوباره شروع کردیں
(وزارت تعلیم) کی ہدایت کے ساتھ، قریبی طورپرمشورے اور اس کی رہنمائی کے ساتھ  اور منسٹری آف ایجوکیشن

کام کرنا جاری رکھیں گے ۔

ابتدائی طور پر بذات خود موجود ہو کر(ِان پرسن)   سیکھنا

طرزموجودهہمارےکوسیکھنےپرسن)کر(ِانہوموجودخودبذاتلئےکےطلباءکےتک8گریڈسےکنڈرگارٹن
عمل پر ماڈل بنایا جائے گا۔ ۔

اور شیڈول کے تقاضوں کے مطابق عملہ ایکطلباء کالس کے ذریعہ ہم آہنگی کا سلسلہ جاری رکھیں گے،●
کالس سے دوسرے کالس میں گھومتا رہے گا۔

ہر ہوم روم / متحده جماعت (کوہورٹ) کو ہدایات دےاساتذه رابطوں (ایجوکیٹر کونٹیکٹس) کی تعداد کو، جو●
رہے ہیں، کم کرنے پر مستقل توجہ دی جائے گی ۔

گےرکھیںبرقرارکوماحولکےسیکھنے(ورچؤل)معنویوهکہگیرہےجاریتوقعسےاساتذه●
میںلرنگ)(ریموٹتعلیمسےدورپرپڑنےضرورتتاکہاسپیس)برائٹیارومکالسگوگل(جیسے

کرنےاختیارعلیحدگیلئےکےمدتمحدودکوعلموںطالبانفرادیجہاںیاجاسکے،کیمددکیتبدیلی
(آئسولیٹ ہونے) کی ضرورت ہو۔

ِان پرسن لرننگ پروگرام)ثانوی بذات خود موجود ہو کر سیکھنے کا پروگرام  (سیکنڈری



بذات خود موجود ہو کر(ِان پرسن) سیکھنے کی شروعات موجوده حفاظتی اقدامات کے ساتھ ہوگی۔ جب ہم تعلیمی سال
کہ صحت کے رہنما اصولوں کے تحت، اضافی پزیرانہ طورکے ساتھ آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو، ہم امید کرتے ہیں

کر سکیں گے۔سے مزید باقاعده سرگرمیاں اور کاروائیاں دوباره شروع

کرنے کا اراده رکھتے ہیں، لیکن وزارت تعلیمستمبرمیں، ہم اپنے ثانوی اسکولوں کو سمسٹرس میں منظم●
تو ہم  کواڈ میسٹرس کو نقطئہ نظر بنانےکےاور صحت عامہ کی ہدایت پر منحصر ہوکر، اگر ضرورت ہو

لئے تیار ہوں گے۔
، اے اور بی متحده جماعتوں (کوہورٹس)اس وقت، ہم توقع کرتے ہیں کہ طلبا کو ایک دوسرے کے ساتھ●

جماعت (کوہورٹ) بذات خود موجود ہومیں گروپ بنایا جائے گا ، جس میں ہر روز صرف ایک متحده
شیڈول کی تصدیق نہیں کی جاسکتی ہے،کر(ِان پرسن)  شرکت کرے گا۔ اس وقت روزانہ کے مخصوص

خدشات سنے ہیں۔ ہم  جلد از جلد سال کولیکن ہم نے روزانہ ایک لرننگ بالک کے بارے میں آپ کے
دوپہر کے کھانے کے وقفے  کے ساتھ دنشروع کرنے کی امید رکھتے ہیں اور / یا کالسوں کے مابین
۔میں دو کالسوں کے ساتھ  آگے بڑھنے کی امید رکھتے ہیں

اس کوہورٹنگ کو ہٹانے، روزانہ کیایک بار جب وزارت تعلیم اور صحت عامہ کی ہدایت اور رہنمائی●
کرتی ہے تو، ہم ان تبدیلیوں کو جلد سے جلدحاضری، اور / یا کسی باقاعده شیڈول میں واپسی کی حمایت

نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔
یارومکالسگوگل(جیسےماحولکےسیکھنے(ورچؤل)معنویوهکہگیرہےجاریتوقعسےاساتذه●

(ریموٹتعلیمسےدورتاکہگےرکھیںبرقرارپرطورکےپریکٹستدریسیموثرایککواسپیس)برائٹ
اختیارلئےعلیحدگیکےمدتمحدودکوطلباءانفرادیجہاںیاجاسکے،کیمددکیمنتقلیمیںلرننگ)

کرنے کی ضرورت ہو۔

ستمبر میں دور سے سیکھنے کا پروگرام (ریموٹ لرننگ پروگرام)

عملیجوگاکرےپیشپروگرامثانویاورابتدائیسے)انداز(ریموٹسےدورلئےکےطلباءانبیایسڈیآرڈبلیو
ڈسٹنسوالےجانےکیےپیشسالاسکوپروگرامسلرننگریموٹہیں۔چاہتےسیکھناپرطور(ورچؤل)معنوی
وزارتجوہےلئےکےعکاسیکیزباناسمحضتبدیلیکینامگا۔جائےبنایاماڈلمطابقکےپروگرامسلرننگ

کےآنےواپسمیںکالسوںپرسن)کر(ِانہوموجودخودبذاتطلباءزیادهسےزیادهہے۔استعمالزیرکےتعلیم
کیکرنےپیشوسعتبرابرکےپروگراموںکردهپیشدورانکےسالتعلیمیکی2021سے2020ہمارےساتھ،

صالحیت محدود ہوگی۔

ارننگ پروگرام)ابتدائی دور سے سیکھنے کا پروگرام (ایلیمنٹری ریموٹ

ڈے)(فُلکادنپورےہمارا)ERLP(پیایلآرایپروگراملرننگریموٹایلیمنٹریکابیایسڈیآرڈبلیو
پروگرام پیش کرے گا۔ ڈبلیو آر ڈی ایس بی اہل فرینچکنڈرگارٹن پروگرام، انگریزی پروگرام، اور کور فرانسیسی

کیپروگرامنگایمرشنفرینچلئےکے)ERLP(پیایلآراینظرپیشکےدستیابیمحدودکیٹیچرزایمرشن
کے لئے فرینچ ایمرشن پروگرامنگ کی گارنٹی چاہتےگارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ وه خاندان جن کو اپنے بچے (بچوں)

غور کرنا چاہئے۔ اس سال کی طرح ، ہمارے ای آر ایل پیہی ، انھیں بذات خود موجود ہو کر(ِان پرسن) سیکھنے پر
)ERLP(وقتہمتکمنٹ225سے180روزانہکوطلباءگی۔ہوںشاملبھیکالسیںمشترکہگریڈملٹیمیں

ہے۔شاملبھیبریکغذائیتکیتکمنٹ40دومیںجنگیملیںہدایات(سنکرونس)
پروگرام)ثانوی دور سے سیکھنے کا پروگرام (سیکنڈری ریموٹ لرننگ

لیول(ایس آر ایل پی) پروگرام کے تمام راستوں میں ہر گریڈڈبلیو آر ڈی ایس بی کا سیکنڈری ریموٹ لرننگ پروگرام
گیا / ضروری، مالزمت کی جگہ کی تیاری، عملیمیں محدود کورسز کی پیش کش کرے گا: مقامی طور پر بنایا

ثانوی طلباء نے اگلے سال کے لئے کورس سیلیکشنز مکمل(اپالئڈ)، کالج کی تیاری، تعلیمی اور یونیورسٹی کی تیاری۔
نوٹکرمبراهہیں،کرتےانتخابکاشرکتمیں)SLRP(پیایلآرایسجوخانہاہلاورطلباءوهاورہیںلیےکر



کریں کہ  طلباء کو ان کے منتخب کرده گریجویشن کے راستے کے لئے درکارنصاب تعلیم پیش کرنے کی ہر ممکن
کوشش کی جائے گی۔

نہیںدستیابذریعےکے)SRLP(پیایلآرایسکہجوہےہوتیضرورتکیکورسزمخصوصانکوطلباءجہاں
)SRLP(پیایلآرایسکریں۔منتخبسےفہرستکیکورسزلرننگایوهکہہوگااختیاریہپاسکےانتبہیں،

ہائی سکلز میجرز (ایس ایچ ایس ایم)، ایڈوانسڈمیں سسٹم پروگراموں تک رسائی شامل نہیں ہوگی، جیسے اسپیشلسٹ
آرٹس، فرینچ ایمرشن / توسیعی فرانسیسی (ایکسٹنڈیڈپلیسمینٹ (اے پی)، انٹرنیشنل باکولوریٹ (آئی بی) ، انٹیگریٹڈ

خود موجود (ِا ن پرسن) اسکولوں کے ذریعہ دستیابفرینچ) یا اسکول کے دیگر خصوصی پروگرامیں، جو صرف بذات
ہونگی۔

نظامکےروزانہاورکیلنڈرکےاسکولطرحکیپروگرامنگباقاعدهکےاسکولہمارے)SRLP(پیایلآرایس
کو سمسٹرس میں ترتیب دینے کا اراده کر رہے ہیں،االوقات کی پیروی کرے گا۔ اس وقت، ہم اپنے ثانوی اسکولوں

لئے تیار ہوں گے۔ روزانہ کے مخصوص شیڈول کولیکن اگر ضرورت ہو تو ہم کواڈ میسٹر کو نقطئہ نظر بنانےکے
دیے جانے کے بعد یہ پورے تعلیمی سال میں چلے گا۔ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے اور ایک بار حتمی شکل

ایجوکیشن، اسپیشالئزڈ پروگراماور آئی ای پیز(اسپیشلخصوصی تعلیم ، خصوصی پروگرام کالسز
کالسیس اینڈ آئی ای پیز)

کی ضروریات رکھنے والے طلباء، خاص طور پراس سال کے ہمارے تجربے سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ خصوصی تعلیم
ہیں، ان کی تعاون کے لئے بذات خود موجود ہو کر (ِانجو اجتماعی کالسوں اورمتبادل تعلیم کے پروگراموں میں

متبادلاورکالسیںاجتماعیمیں،سالتعلیمی2022-2021سے،وجہاسہے۔(فارمیٹ)ساختبہترینسیکھناپرسن)
طور پر لوٹیں گے۔تعلیمی پروگرامس بذات خود موجود ہو کر (ِان پرسن) کے

منصوبہ (انِڈویجوئل ایجوکیشنل پالن) (آئی ای پی)) میںتعلیم کی خصوصی ضروریات کے حامل طلباء کو انفرادی تعلیم
کے ذریعے تعاون حاصل ہوتا رہے گا۔فراہم کرده ضروری گنجائش، ترمیمات، یا متبادل پروگرامس

اہل خانہ کے فیصلے کے مطابق ان کی حمایت
  

بہبودوفالحاورصحتدماغیتعلیم،کیبچےکےآپکہدیںتوجہپرباتاسآپکہہےضرورییہلئےکےکنبوں
یہہیں۔پرجانتےطوربہترسےسبہیآپکوبچےاپنے–ہےسکتیکرفراہمتعاونبہترینسےسبچیزکونسیکو

خیالتبادلہپرمعاملےاسسےعملےمعاونیااساتذهکےاساورسےبچےاپنےکوآپہماورہےفیصلہاہمایک
ہے:کیافراہموسیلہایکنےہمہوگا۔لئےکےسالتعلیمیپورےفیصلہیہرکھیں،یادہیں۔دیتےترغیبکیکرنے

براهتو،ہیںسواالتکےآپاگرپھر،مرتبہایک۔معلوماتمزیدلئےکےامدادکیانوقتکےفیصلےکےخاندانوں
کرم اپنے بچے کے اسکول تک رسائی کریں۔

انتخاب کیسے کریںدور سے سیکھنے کا پروگرام (ریموٹ لرننگ پروگرام) کا
لرننگریموٹبیایسڈیآرڈبلیوکےسالتعلیمی2022-2021کوبچےاپنےجوکنندهنگہداشتیاوالدینوه

اپنے بچوں میں سے ہر ایک کے لئے ریموٹ لرننگ پروگرامپروگرام میں شریک کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے بچے یا
کہ وه والدین اور نگہداشت کننده جو ریموٹ لرننگ پروگرامکی درخواست فارم کو مکمل کرنا چاہئے۔ ہم چاه رہے ہیں

تکبجے4:00شامکی2021مئی،3کرمبراهہیںچاہتےکرنادرخواستکیشرکتکی(بچوں)بچےکےانمیں
فارم کو مکمل کریں۔

ریموٹ لرننگ کی درخواست فارم دیکھیں

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://remotelearning.wrdsb.ca/


اگر والدین ریموٹ لرننگ پروگرام کی درخواستکے لئے ہے۔والدین کو یاد دالیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ پورے سال 
بچہ (بچوں) بذات خود موجود ہو کر (ِان پرسن) اسکولفارم مکمل نہیں کرتے ہیں تو، ہم فرض کریں گے کہ آپ کا

خودپاس والے اسکول یا میگنٹ پروگرام اسکول میں ) بذاتمیں داخل ہوگا اور طالب علم (طلباء) کو ان کے گھر کے
ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کچھ خاندانوں کے لئےموجود ہو کر (ِان پرسن) سیکھنے کے لئے تفویض کریں گے۔

اور پروگراموں کے مناسب ذرا ئع اورعملے کے حصول کوفیصلہ کرنا مشکل کیوں ہوسکتا ہے، تاہم، ہمارے اسکولوں
یقینی بنانے کے لئے ہمیں وقت درکار ہے ۔

مشتملاورشفقتُپر،محفوظاپنےکوبچوںکےآپمیں2021ستمبرہمشکریہ۔کامددکیآپمیںتیاریاسہماری
کالس رومز میں واپس خوش آمدید کہنے کے لئے تیار ہیں۔


