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ਐਲੀਮ�ਟਰੀ - ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ  

 

HDSB ਦੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਿਪਆਰੇ ਪਿਰਵਾਰ, 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਨ� ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਸਤੰਬਰ 2021 ਿਵੱਚ ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ 

ਸਕੂਲ (ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਗ�ੇਡ 8) ਿਵੱਚ ਜਾਏਗਾ।  

 

ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ �ਟੈਰੀਓ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਜ� ਤ� 

ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ� ਦੂਰ-ਦੁਰਾਿਡ�/ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਦਣੇਗੇ। ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ 

ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ੇਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਲਈ ਇੱਥ ੇਿਲਖ ਰਹੇ ਹ�, ਜੋ 

ਿਸਤੰਬਰ 2021ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾੱਡਲ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

 

HDSB ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਤੰਬਰ 2021 ਲਈ ਉਹਨ� ਦੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ (ਿਨਜੀ ਤਰੌ 'ਤ)ੇ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ (ਵਰਚੁਅਲ) ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਪੜ�ਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 

ਜਾਏਗਾ, ਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸਤੰਬਰ 2021 ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾਡੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� 

ਮੰਗਲਵਾਰ, 1 ਜੂਨ, ਰਾਤ� 11:59 ਤੱਕ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ  ਭਰੋ।  

 

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਡੱਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤ� 

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ� ਦੀ ਬਨੇਤੀ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਦੂਜਾ ਸੰਭਵ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

 

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਹੁਣੇ ਭਰੋ: http://bit.ly/RemoteLearningELEM 
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ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾੱਡਲ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

http://bit.ly/RemoteLearningELEM


 
 
 
 
 
 

ਿਨਜੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾੱਡਲ: 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਮ ਸਕੂਲ ਸਮ� ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ�ਦੇ ਹਨ। 

● ਜਦ� ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ�ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ-ਕਲੱਬ� ਅਤੇ ਟੀਮ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ 

ਸਕਣਗੇ। 

● ਇਸ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾੱਡਲ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ; ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ। 

 

ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾੱਡਲ: 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆੱਨਲਾਈਨ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨਗੇ। 

● ਿਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

● ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਟਾਫ਼ ਪੜ�ਾਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੋਮ ਤ� ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ। 

● ਕਈ ਸਕੂਲ� ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸੀ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਪੜ�ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

● ਫ਼��ਚ ਇਮਰਸ਼ਨ (ਦਭੁਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ) ਿਵੱਚ ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਫ਼��ਚ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੜ�ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗੇ।  

● ਸਕੂਲ ਿਦਨ (ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ 180 ਿਮੰਟ; ਗਰ੍ੇਡ 1 --- 8 ਲਈ 225 ਿਮੰਟ) ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦ ੇਸਮ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨਗੇ। 

● ਲੋੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 1 ਜੂਨ ਰਾਤ� 11:59 ਵਜ ੇਤੱਕ Remote Learning Registration Form for Elementary Students 

(ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ) ਤੱਕ ਭਰੋ।  ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ� 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਰਿਖਆ ਜਾਏਗਾ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ 2021-2022  ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 
 

ਅਸ� HDSB ਵੈਬਸਾਈਟ, SchoolMessenger ਈਮੇਲਸ ਅਤ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Twitter,Facebook,Instagram) ਰਾਹ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦ ੇਰਹ�ਗੇ।   

 
 
 
 

https://forms.gle/1nvng43UhXXcRjbm9
https://forms.gle/1nvng43UhXXcRjbm9
https://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
http://www.instagram.com/hdsbschools

