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ਅਕਤੂਬਰ 5, 2020 
 
ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੇਠਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ  ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:  
 

हदं     (Arabic) العربية  (Hindi)     ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)     中文 (Simplified Chinese)      
Français (French)     Español (Spanish)      اردو (Urdu)       

 
ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ  ਲਈ, ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ।  
 
HDSB ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਪਿਰਵਾਰੋ, 
 
ਿਜਵ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ (ਯਾਨੀ, 
ਿਨਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤ ਵਰਚੁਅਲ, ਜ  ਵਰਚੁਅਲ ਤ ਿਨਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ), ਉਹਨ  ਲਈ ਿਡਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ  ਭਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਮੰਗਲਵਾਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਭਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਸਰਫ 
ਉਹਨ  ਪਿਰਵਾਰ  ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ  ਪੜਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹ  ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਨਾ ਭਰੋ।  
 
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਲੈਣ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿਬਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ ੇਤੁਸ  ਿਡਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ  ਨੰੂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 13 
ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਨਹ  ਭਰਦੇ ਹੋ ਤ  ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ (8 ਫਰਵਰੀ 2021 
ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ) ਿਮਲੇਗਾ।  
 
ਜੇ ਤੁਸ  ਿਨਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤ ਵਰਚੁਅਲ ਪੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ  ਤਹੁਾਨੂੰ  ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਿਬਆਨ  ਲਈ ਪਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ 
ਜਾਏਗਾ:  
ਮ (ਮਾਪੇ/ਿਨਗਰਾਨ, ਜ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਤ ਵੱਧ ਹੈ) ਸਮਝਦਾ(ਦੀ) ਹ  ਿਕ: 

❏ ਕੋਰਸ ਵਰਚਅੁਲ (ਔਨਲਾਈਨ) ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੜਾਈ ਸਕੂਲ ਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਮ ਤ ੇ(ਇੱਕੋ ਸਮ 'ਤ)ੇ 
ਹੋਵੇਗੀ।  

❏ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ- ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ ਪੋਗਰਾਮ (AP, IB, ALP ਅਤੇ I-STEM) ਉਪਲਬਧ ਨਹ  ਹਨ। 
❏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਲੈਕਿਟਵ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਹਾਈ ਸਿਕਲਜ਼ ਮੇਜਰ (SHSMs) ਉਪਲਭਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਦਲਵ ਇਲੈਿਕਿਟਵ ਕੋਰਸ  ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਿਜਸ ਦੇ  ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਸਾਰੇ 
ਕੋਰਸ  ਦੀ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਪਲੇਸਮਟ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

❏ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਗਫਿਟਡ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਰਸ  ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰਕ 
ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। 

❏ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ/ ਮੇਰਾ (ਜੇ 18 ਸਾਲ  ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੈ) ਨ  ਬੋਰਡ 
ਟ ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤ ਹਟਾ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)। 

 
ਜੇ ਤੁਸ  ਵਰਚੁਅਲ ਤ ਿਨਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਪੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ: 
ਮ (ਮਾਪੇ/ਿਨਗਰਾਨ, ਜ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਤ ਵੱਧ ਹੈ) ਸਮਝਦਾ(ਦੀ) ਹ  ਿਕ: 



❏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਪਹੰੁਚਣ ਤ ਪਿਹਲਾ, ਓਨਟਾਿਰਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ COVID-19 ਸਕੂਲ ਸਕੀਿਨੰਗ ਟੂਲ ਦੀ 
ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਵੈ-ਸਕੀਿਨੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

❏ ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਦ ੇਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ 180 ਿਮੰਟ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਜ  ਿਤੰਨ ਿਦਨ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੋਹਾਰਟ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ (AABBB/AAABB) ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਿਹਰ ਬਾਅਦ 120 
ਿਮੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਪੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

❏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚਣੁੇ ਗਏ ਇਲੈਕਿਟਵ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਦਲਵ ਇਲੈਕਿਟਵ ਕੋਰਸ  ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਨੀਤ 
ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ  ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪਲੇਸਮਟ 'ਤ ੇ
ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਬਾਬਤ ਸਮਝੋਤੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ ਝੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਦੋਨ ਪੱਖ  ਨੰੂ ਹੇਠਲੇ ਲਈ 
ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

❏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦੋਨ ਪੱਖ ਸਿਹਮਤ ਹਨ। 
 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਡਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਭਰੋ: 
http://bit.ly/changemodel-secondary 
 
ਪੜਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੰੂ ਸੋਮਵਾਰ, ਨਵੰਬਰ 16 ਤ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ 
ਤਕ, ਜੋ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 1 ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।  
 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ Reopening Schools Plan website. 'ਤ ੇਜਾਓ। 
 
HDSB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, SchoolMessenger ਈਮੇਲ  ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿਡਆ (Twitter, Facebook, Instagram) ਦੇ ਰਾਹ  ਅਸ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਰਹ ਗੇ।  
 
 
 


