Punjabi
ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਜੀ,
HDSB ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਿਕ�ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਸੰ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਿਬਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਛ�ਟਣ ਅਤੇ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਟੀਚਰ� ਨੂੰ ਥੋੜ�ਾ ਸਮ� ਲਗੇਗਾ। ਿਕ�ਿਕ ਸਟਾਫ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ�!

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ K - 8 ਸਕੂਲ� ਦੇ ਟੀਚਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਲੌ ਕਰ�/ਕੱ ਬੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ

ਿਨਜੀ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਛ�ਟਣਗੇ, ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੈਗ� ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬੈਗ, ਿਜਸ ਦੇ �ਪਰ
ਉਸ ਦੇ ਨ� ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਲਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੋਮਰੂਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਰੱ ਖ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਗਰੇਡ ੭ ਅਤੇ ੮ ਦੇ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਿਜਨ�� ਕੋਲ ਲੌ ਕਰ ਹਨ, ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਿਵਚ� ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਲੌ ਕਰ ਿਵਚ� ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਕੱ ਢਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ

ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱ ਲ� ਿਮਲੀ ਿਚੱ ਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ।

ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ� ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਪਿੜਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼� 'ਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨ� ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣਗੇ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼�

ਦੀ ਛਂਟਾਈ ਨਹ� ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਿਵੱ ਚ ਦਾਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ� ਨਸ਼ਟ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ/ ਲੌ ਕਰ ਿਵਚ� ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸ� ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ�, ਿਜਵ� ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ� ਅਤੇ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਦੀਆਂ

ਿਕਤਾਬ�, ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਫਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਤ� ਦਾਖਲਾ ਨਹ�
ਲਵੇਗਾ, ਤ� ਸਕੂਲ ਵੱ ਲ� ਉਧਾਰ ਿਦਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮ� ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਹੜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ

ਬੋਰਡ ਿਵੱ ਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਾਧਨ� ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਿਵਚ� ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਤੀ
ਜਾਏਗੀ ਿਜਸ ਕੋਲ� ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ – ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ /ਿਨਗਰਾਨ� ਲਈ

ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਆਉਣ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ/ਸਮ� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਕੂਲ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੂਝ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਅਸ� ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ�!

