Punjabi

ਿਸਤੰ ਬਰ, 2021
HDSB ਦੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਪਿਰਵਾਰ (ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ - ਗ�ੇਡ 8),
ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ, ਜੋ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਾੱਡਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਨਜੀ ਤ� ਦੂਰ-ਦੂਰਾਿਡ�/ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆੱਨਲਾਈਨ ਜ� ਦੂਰ-ਦੂਰਾਿਡ�/ਪੂਰੀ
ਤਰ�� ਆੱਨਲਾਈਨ ਤ� ਿਨਜੀ) ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਾੱਡਲ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮ� ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਿਸਤੰ ਬਰ ਰਾਤ� 11:59 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲ�ਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਿਸਰਫ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਾੱਡਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਾੱਡਲ ਨਹ� ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾ ਭਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ (ਬੱ ਚੇ) ਮੌਜੂਦਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਪੜ�ਾਈ
ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਿਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਿਸਤੰ ਬਰ, ਰਾਤ� 11:59 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਾੱਡਲ

ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨਹ� ਭਰਦੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਾੱਡਲ ਨਹ� ਬਦਲ ਸਕੋਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਜੀ ਤ� ਦੂਰ-ਦੂਰਾਿਡ� (ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆੱਨਲਾਈਨ) ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ
ਕਥਨ� ਨੂੰ ਪ�ਵਾਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ:
❏ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹ� ਹੈ।
❏ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਿਡ� ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਕਲਾਸ (ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ) ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ
ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
❏ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਬਦਿਲਆ ਜਾਏਗਾ।
❏ ਿਹਦਾਇਤ ਦਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ (ਿਜਵ�, ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਰੁੱ ਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
❏ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਿਦਨ (ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ 180 ਿਮੰ ਟ; ਗ�ੇਡ 1 – 8 ਲਈ 225 ਿਮੰ ਟ) ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ-ਸਮ� (ਨਾਲ� ਨਾਲ) ਿਵੱ ਚ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
❏ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਟ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)।
ਜੇ ਤੁਸ� ਦੂਰ-ਦੁਰਾਿਡ� (ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆੱਨਲਾਈਨ) ਤ� ਿਨਜੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਕਥਨ ਪ�ਵਾਣ ਕਰਨ�
ਪੈਣਗੇ:

❏ ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� �ਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ COVID-19 School Screening Tool (ਕੋਿਵਡ-19 ਸਕੂਲ
ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸਵੈ-ਜ�ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
❏ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ।

ਹੁਣ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਾੱਡਲ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ:
https://bit.ly/ElemLearningModel
ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਾੱਡਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੰ ਗਲਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾੱਡਲ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਾੱਡਲ ਿਵੱ ਚ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ।
ਿਵਿਦਅਕ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਿਨਗਰਾਨੀ-ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਅਤੇ ਸ�ਝਾ-ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਲਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ (ਬੱ ਿਚਆਂ) ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਦੋ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਾੱਡਲ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ September 2021
website (ਿਸਤੰ ਬਰ 2021 ਵੈਬਸਾਈਟ) 'ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲ (FAQs) ਵੇਖੋ।
ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ HDSB ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸਕੂਲਮੈਸ�ਜਰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Twitter,Facebook,Instagram) ਰਾਹ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹ�ਗੇ।

