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ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਆਇਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2015

ਮਿਆਰੇ ਿਾਮਿਓ ,

ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਰਵਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਮਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਮਚਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਆਇਤਾਂ ਵੱ ਲ ਸਾਡਾ ਮਧਆਨ ਮਦਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ 
ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰ ਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਬਮਲਕ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਵਸਥਾ ਮਵਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਝ  ਨੂੰ 
ਿਰਦਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਟਨ ਮਡਸਮਟਰਕਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਮਰਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਸਨਕ ਿਰਮਕਮਰਆ ਦੀ ਿਸੀਮਿਆ ਲਈ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
ਵੈਬਸਾਈਟ http://www.hdsb.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਧਾਰਿਮਕ ਮਰਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਸਨਕ ਿਰਮਕਮਰਆ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਹ ਦ ੱਸੇਗੀ ਮਕ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਮਰਆਇਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਧਰਿ ਅਧਾਰਤ ਮਰਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰ ੂ ਮਿਆਦਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝਣ ਮਵਚ ਸਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
ਿੰ ਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਰਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਿਟ ਮਵਆਮਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਿੇਂ ਧਰਿ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਸਬੰ ਧੀ ਹੇਠਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਮਵਚ ਮਰਆਇਤਾਂ ਮਦੰ ਦੇ ਹਾਂ: ਅਰਦਾਸ, 
ਵਰਤ, ਕੱ ਿੜੇ, ਿਾਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਗਰਾਿਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਿਰੀ। ਓਟਾਂਰੀਓ ਦੇ ਮਸੱਮਿਆ ਿੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੰ ੂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ 
ਹੈ ਮਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਆਇਤਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਰਿਾਸਨਕ ਿਰਮਕਮਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਰਆਇਤਾਂ (ਛੋਟਾਂ ਸਿੇਤ) ਲਈ ਹਰ ਿਾਿਲੇ ‘ਤੇ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ 
ਮਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੋਰਗਰਾਿ ਮਵਚ ਮਰਆਇਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਾਠਕਰਿ ਦੇ ਮਵਿਾ ਿੇਤਰ, ਮਹੱਸੇ, ਿਾਠਕਰਿ ਦੀਆਂ 
ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿਿਟ ਮਵਆਮਿਆ ਕਰੋ।  ਸਾਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਵਮਿਆਂ ਲਈ ਿਾਠਕਰਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਮਵਚ 
ਅਤੇ ਮਸੱਮਿਆ ਿੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/curriculum.html ‘ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
ਆਿਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਿਟ ਮਵਆਮਿਆ ਹੇਠਾਂ ਮਦਓ:

ਮਵਿਾ/ਕੋਰਸ__________________________ਗਰੇਡ________________ ਯੂਮਨਟ______________________

ਓਟਾਂਰੀਓ ਦੀਆਂ ਮਸੱਮਿਆ ਬਾਬਤ ਆਸਾਂ:  _________________________________________________________

ਯੂਮਨਟ ਦੀ ਮਕਹੜੀ ਮਵਿੇਿ ਐਕਮਟਮਵਟੀ: ____________________________________________________________

ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਾਠਕਰਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਿਣੀਆਂ ਧਰਿ-ਅਧਾਰਤ ਮਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਕਰੋ:
_____________________________________________________________________________________ 

ਕਲਾਸਰੂਿ ਮਵਚ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆਿਣੀ ਿੇਿੇਵਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਨਿਰੀਏ 
ਦੀ ਸੰ ਤੁਲਤ ਤਸਵੀਰ ਿੇਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਕਸੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਮਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ 
ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਝਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਓਟਾਂਰੀਓ ਦੀ ਿਬਮਲਕ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਵਸਥਾ ਮਵਚ ਿਾਨਵ ਅਮਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਮਨਆਂ ਸਾਡੀ ਮਵਮਦਅਕ ਮਿਲਾਸਿੀ ਦਾ ਿਰਿੱੁ ਿ ਮਹੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਦਰਾਂ 
ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਸੱਮਿਆ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਟੁਟ ਅੰ ਗ ਹੈ। ਮਸੱਮਿਆ ਿੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ  ‘ਤੇ ਇਹ ਆਮਿਆ ਹੈ ਮਕ ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਮਵਚ ਸਾਰੇ ਿਮਰਵਾਰਾਂ 
ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਚ ਸਿਾਨਤਾ ਅਤੇ ਿਿੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਮਦੰ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮਰਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਿਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੰ ੂ ਭਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿੰ ਰਸੀਿਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਮਦਓ।
  ਸਮਤਕਾਰ ਸਮਹਤ,

  Rob Eatough 

ਸੁਿਮਰੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਿਨ
ਹਾਲਟਨ ਮਡਸਮਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ
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