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ਅਕਤੂਬਰ 19, 2020 

 

ਇਸ ਵਚਿੱ ਠੀ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹੇਠਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ:  
 

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

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

ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਲਈ, ਇਥੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ। 
 

HDSB ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰੋ, 
 

ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਵਪ੍ਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਿੋ ਪ੍ਵਰਿਾਰ 30 ਿਿੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਿੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਿਾ ਿਾਹ ੰ ਦੇ ਹਿ (ਯਾਿੀ, 
ਵਿਿੀ ਮੌਿੂਦਗੀ ਤੋਂ ਿਰਿ ਅਲ, ਿਾਂ ਿਰਿ ਅਲ ਤੋਂ ਵਿਿੱਿੀ ਮੌਿੂਦਗੀ), ਉਹਿਾਂ ਲਈ ਵਡਲੀਿਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ  ਭਰਿਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਮੰਿਲਿਾਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਕ ਭਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਸਰਫ 
ਉਹਿਾਂ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਿੋ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਿੱ ਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਿਾ ਿਾਹ ੰ ਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਿਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਨਾ ਭਰ।ੋ  

 

ਫਾਰਮ ਭਰਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ, ਿੰਗਾ ਹੋਿੇ ਿੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ 
ਤੁਹਾਿਾ ਵਬਆਨ ਤੁਹਾਿੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੀਿਰੀ ਮਾਿਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ  ਨੰੂ ਮੰਿਲਿਾਰ, 27 
ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਿਲ ਨੰੂ ਮਿੱ ਧ ਫਰਿਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੋਿੇ।  
 

ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਵਨਜੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਤੋਂ ਿਰਚੁਅਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਿੱ ਿ ਿਾਣਾ ਿਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਿੰੂ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਵਬਆਿਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿਾਿਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਿਆ 
ਿਾਏਗਾ: 

❏ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਿੇ ਿੰੂ ਅਵਿਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿਿੱ ਿ ਪ੍ਾਇਆ ਿਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਿ ਉਸਦੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੂਿੇ ਬਿੱ ਿੇ ਿਾ ਹੋਣ। 
❏ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਿੇ ਦਾ ਟੀਿਰ ਬਦਲ ਿਾਏਗਾ। 
❏ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ (ਵਸਿੱਿਣ ਦੀ ਲੜ੍ੀ) ਉਸ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਾਲੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਿੱ ਿ ਿਾ ਹੋਿੇ ਿੋ ਮੇਰਾ ਬਿੱ ਿਾ ਕਰਦਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
❏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਫਰੈਂਿ ਇਮਰਸ਼ਿ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਾ ਹੋਿੇ। ਿਦ ਮੇਰਾ ਬਿੱ ਿਾ ਵਿਿੀ ਮੌਿੂਦਗੀ ਿਾਲੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਿਾਪ੍ਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ 

ਉਸਦੇ ਹੋਮ ਸਕਲੂ ਵਿਿੱ ਿ ਉਸਿੰੂ ਫਰੈਂਿ ਇਮਰਸ਼ਿ ਵਿਿੱ ਿ ਦ ਬਾਰਾ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿੋਣ ਵਮਲੇਗੀ। 
❏ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਿੇ ਿੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਦਿ ਦੌਰਾਿ ਿਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ (ਇਿੱ ਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ) (ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਿ ਵਿਿੱ ਿ 180 ਵਮੰਟ ਅਤੇ ਗਰੇਡ 1 ਤੋਂ 8 

ਲਈ 225 ਵਮੰਟ) ਤਕਿਾਲੋਿੀ ਦੀ ਿਰਤੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਵਿਿੱ ਿ ਔਿਲਾਈਿ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪ੍ਿੇਗਾ।  
❏ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਿੇ ਦਾ ਿਾਂ ਿਰਤਮਾਿ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਿ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿਾਏਗਾ (ਿੇ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ)। 

 

ਿੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਿਰਚੁਅਲ ਤੋਂ ਵਨਜੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਿਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਿੱ ਿ ਿਾ ਰਹੇ ਹਿ ਤਾਂ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲਈ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪ੍ਿੇਗੀ:  
❏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਹ ੰ ਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾ, ਓਿਟਾਵਰਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ COVID-19 

ਸਕੂਲ ਸਕਰੀਵਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਿੇ ਦੀ ਸਿੈ-ਸਕਰੀਵਿੰਗ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  
❏ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਿੇ ਦਾ ਟੀਿਰ ਬਦਲੇਗਾ। 

 

https://www.hdsb.ca/parents/PublishingImages/Reopening-Schools-Plan/Updates-for-Families/Translation-Documentation-Assistance.pdf
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/


ਬਿੱਿੇ ਦੀ ਕਸਟਿੱਡੀ ਬਾਬਤ ਸਮਝੋਤੇ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਿੱ ਵਦਅਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱ ਿ ਦੋਿੋਂ  ਪ੍ਿੱ ਿਾਂ ਿੰੂ ਹੇਠਲੇ ਲਈ 
ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਦੂਿੇ ਪ੍ਿੱ ਿ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਿਆ ਿਾਿੇਗਾ। 

❏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦੋਿੋਂ  ਪ੍ਿੱ ਿ ਸਵਹਮਤ ਹਿ। 
 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਲੀਿਰੀ ਮਾਿਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹਣੁ ਭਰੋ: 
http://bit.ly/changemodel-elementary 
 

ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਿ ਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਿੰੂ ਸੋਮਿਾਰ, ਿਿੰਬਰ 30 ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਸ ਤਾਰੀਿ 
ਤਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ  ਆਪ੍ਣਾ ਮੌਿੂਦਾ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਿੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ Reopening Schools Plan website. 'ਤੇ ਿਾਓ। 
 

HDSB ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ, SchoolMessenger ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਵਡਆ (Twitter, Facebook, Instagram) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਿੰੂ 
ਤਾਜ਼ਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/changemodel-elementary
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

