
ਕਿਸ ਨ ੂੰ : HDSB ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਕਿਤਾ/ ਕਨਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਿੈੂੰ ਡਰੀ ਦੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ  
ਵਿਸ਼ਾ: ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ (ਵਿਜੀ ਮੌਜਦੂਗੀ / ਿਰਚੁਅਲ) ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਇਸ ਵਚਿੱ ਠੀ ਦਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਅਿੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 
 

      ह िंदी (Hindi)     ਿੂੰਜਾਬੀ (Punjabi)     中文 (Simplified Chinese)     (Arabic) العربية

Français (French)     Español (Spanish)     اردو (Urdu)      

 

ਦ ਜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਲਈ ਇਥ ੇਿਕਲਿੱ ਿ ਿਰੋ।  
 

ਦਸੂੰਬਰ 10, 2020 

 

 

ਕਿਆਰੇ HDSB ਿਕਰਿਾਰੋ, 

  

ਜੋ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ (ਯਾਨੀ ਕਨਜੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਤੋਂ ਿਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਿਰਚੁਅਲ ਤੋਂ ਕਨਜੀ ਮੌਜ ਦਗੀ) ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇ
ਹਨ, ਇਹ ਕਚਿੱ ਠੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮੌਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।  
 

ਜੋ ਪਵਰਿਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ ਉਹਿਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਠੇਲੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਵਡਲੀਿਰੀ 
ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ  ਭਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:  
 

ਸੈਕੁੰ ਡਰੀ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ (ਗਰਡੇ 9 – 12) 

● ਸੋਮਿਾਰ, ਦਸੁੰ ਬਰ 14, 2020 – ਫਾਰਮ ਸੈਿੂੰ ਡਰੀ ਦੇ ਿਕਰਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੇਜਣ ੇ 

● ਸੋਮਿਾਰ, ਜਿਿਰੀ 4, 2021 (ਰਾਤ 11:59 ਤਕ) – ਫਾਰਮ ਜਮਹਾ ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅੂੰ ਤਮ ਕਮਤੀ  
● ਸੋਮਿਾਰ, ਫਰਿਰੀ 8, 2021 – ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਿੇਂ ਮਾਡਲ (ਿੁਆਡਮੈਸਟਰ 3) ਦਾ ਅਰੂੰਭ  

 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ (ਵਕੁੰ ਡਰਗਾਰਟਿ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 8) 

● ਿੀਰਿਾਰ, ਜਿਿਰੀ 14, 2021 - ਫਾਰਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਿਕਰਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੇਜਣ ੇ

● ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਿਾਰ, ਜਿਿਰੀ 22, 2021 (ਰਾਤ 11:59 ਤਕ) - ਫਾਰਮ ਜਮਹਾ ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅੂੰ ਤਮ ਕਮਤੀ 
● ਸੋਮਿਾਰ, ਮਾਰਚ 1, 2021 – ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਿੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਰੂੰ ਭ 

 

ਆਸ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤਿ ਆਿਣ ੇਮੌਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਿੱਚ ਿੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱ ਖਣਗੇ।  
 

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


ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਿੂੁੰ  ਵਡਲੀਿਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ  ਮਾਵਪਆਂ/ ਵਿਗਰਾਿਾਂ ਿੂੁੰ  ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭਜੇ 
ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਜੋ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭੇਕਜਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਿਕਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜ ੋਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਤਾਂ ਕਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਿਾ ਭਰੋ।  
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦ ੋਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: Reopening Schools Plan 

website 

 

HDSB ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ, SchoolMessenger ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਕਡਆ (Twitter, Facebook, Instagram) ਰਾਹੀਂ  ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੂੰ ਦ ੇਰਹਾਂਗੇ। 
 

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

