
ਨੰੂ: ਸਾਰੇ ਐਚਡੀਐਸਬੀ ਮਾਪੇ / ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਡਲ� ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ / ਵਰਚੁਅਲ) 

________________________________________ 

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

                     ਅਰਬੀ    ਿਹੰਦੀ    ਪੰਜਾਬੀ    ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ    ਫਰ�ਚ    ਸਪੈਿਨਸ਼    ਉਰਦੂ 

 

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। 

 

ਿਪਆਰੇ ਐਚਡੀਐਸਬੀ ਪਿਰਵਾਰ, 

 

ਅਸ� ਉਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹ� ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਡਲ� ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ 

(ਅਰਥਾਤ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤ� ਵਰਚੁਅਲ ਜ� ਵਰਚੁਅਲ  ਤ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ)। 
 

ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਜੋ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ� ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਡਿਲਵਰੀ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

ਫਾਰਮ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : 
 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਜਮਾਤ 9 - 12): 

       ● ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ - ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਫਾਰਮ ਭੇਿਜਆ  

       ● ਮੰਗਲਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ) - ਫਾਰਮ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 

       ● ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ - ਨਵ� ਿਸਖਲਾਈ ਮਾਡਲ ਸੁ਼ਰੂ  

 

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਜਮਾਤ 8): 

       ● ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ - ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਫਾਰਮ ਭੇਿਜਆ  

       ● ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (4 ਵਜੇ) - ਫਾਰਮ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 

       ● ਸੋਮਵਾਰ, 30 ਨਵੰਬਰ - ਨਵ� ਿਸਖਲਾਈ ਮਾਡਲ ਸੁ਼ਰੂ  

 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕ� ਤਕ ਉਨ� � ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਖਲਾਈ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 

 

ਿਡਿਲਵਰੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਫਾਰਮ  ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਰੀਖ� ਤੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

ਜੋ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਿਸਰਫ ਉਹਨ� ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਡਲ� ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸੱਖਣ 

ਦੇ ਮਾਡਲ� ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਨਾ ਭਰੋ। 

https://www.hdsb.ca/parents/PublishingImages/Reopening-Schools-Plan/Updates-for-Families/Translation-Documentation-Assistance.pdf


 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ। 

 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਚਡੀਐਸਬੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸਕੂਲਮਸ�ਜਰ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ� ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਟਿਵੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱ ਕ, ਇੰਸਟਾਗ�ਾਮ) ਦੁਆਰਾ 

ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ�ਗ।ੇ 

https://rsp.hdsb.ca/instruction
https://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
https://www.instagram.com/hdsbschools/

