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ਦ ਜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਲਈ ਇਥ ੇਿਕਲਿੱ ਿ ਿਰੋ।
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ਸੈਿੂੰ ਡਰੀ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਿਕਰਿਾਰੋ,

ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਕਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਲਖੀ ਗਈ ਕਚਿੱ ਠੀ ਕਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕਰਿਾਰ 8 ਫਰਿਰੀ 2021 ਤੋਂ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਕਨਜੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਤੋਂ ਿਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਿਰਚੁਅਲ ਤੋਂ ਕਨਜੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਕਿਿੱ ਚ) ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਡਲੀਿਰੀ ਮਾਡਲ 
ਕਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ  ਭਰਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਸੋਮਿਾਰ, 4 ਜਨਿਰੀ 2021 ਨ ੰ  ਰਾਤ 11.59 ਿਜ ੇਤਕ ਭਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਿਕਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦ ੇਮਾਡਲ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ 
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਨਾ ਭਰੋ।

ਚੂੰਗਾ ਹਿੋੇ ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾਂ ਿਕਰਿਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰ ਲੈਣ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਵਕ ਜਮਹਾ ਕਰਾਇਆ ਵਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਿੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਜੀ ਮੌਜ ਦਿੀ ਤੋਂ ਿਰਚੁਅਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੇਠਲੇ ਕਬਆਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਆਕਖਆ 
ਜਾਿੇਗਾ: 
ਮੈਂ (ਮਾਤਾ/ਕਿਤਾ/ਕਨਗਰਾਨ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਕਦਆਰਥੀ) ਸਮਝਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ ਕਿ:

❏ ਿੋਰਸ ਿਰਚੁਅਲ (ਔਨਲਾਈਨ) ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਹਰ ਿੋਰਸ ਲਈ ਿੜ੍ਹਾਈ ਸਿ ਲੀ ਕਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਸਤਕਿਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ।
❏ ਿਰਚੁਅਲ ਸਿ ਲ ਸੈਿੂੰ ਡਰੀ ਕਿਿੱ ਚ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਿਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਿਲਿੱ ਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
❏ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣ ੇਗਏ ਇਲੈਿਕਿਿ ਿੋਰਸ ਅਤ ੇਿੁਝ ਸਿੈਸ਼ਕਲਸਿ ਹਾਈ ਸਕਿਲਜ਼ ਮੇਜਰ ਉਿਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤ ੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿ ਲ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਬਦਲਿੇਂ ਇਲੈਿਕਿਿ ਿੋਰਸ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਗੇਾ ਕਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ 
ਿਾਈਮ ਿੇਬਲ ਕਿਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿੋਰਸਾਂ ਦੀ ਿਲੇਸਮੈਂਿ ਕਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

❏ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਕਗਫਕਿਡ ਿਲਸਿਰ  ਿਰੋਸਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਿ ਰਨ ਿ ਰਿ 
ਉਿਲਿੱ ਬਧ ਨਾ ਹੋਿੇ।

❏ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  (ਜਾਂ ਮੈਨ ੂੰ , ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੈ) ਬੋਰਡ 
ਿਰਾਂਸਿੋਰਿੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

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


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰਚੁਅਲ ਤੋਂ ਵਨਜੀ ਮਜੌ ਦਿੀ ਿਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਠੇਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਨੀਆਂ 
ਿੈਣਗੀਆਂ: 
ਮੈਂ (ਮਾਤਾ/ਕਿਤਾ/ਕਨਗਰਾਨ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਕਦਆਰਥੀ) ਸਮਝਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ ਕਿ:

❏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿ ਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚ ੇਦੀ ਇਿੱ ਿ ਸਿ-ੈਸਿਰੀਕਨੂੰ ਗ ਿਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਿੇਗੀ ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਓਂਿਾਰੀਓ ਸਰਿਾਰ 
ਦੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਿਿੇਗੀ।

❏ ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਸਿ ਲ ਕਿਿੱਚ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਿਿੱਚ 180 ਕਮੂੰ ਿਾਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਸਿੇਰ ਦੀ ਿਲਾਸ ਹੋਿੇਗੀ। ਸਾਥੀ ਦ ੇਰ ਿ ਕਿਿੱਚ ਕਿਕਦਆਰਥੀ 
ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਿੱ ਚ ਦ ੋਜਾਂ ਕਦਨ ਸਿ ਲ ਕਿਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਕਹਣਗੇ ਅਤ ੇਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਿਕਹਰ ਬਾਅਦ 120 ਕਮੂੰ ਿਾਂ ਦੀ ਿ ਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਿਲਾਸ ਹੋਿੇਗੀ ਕਜਸ ਕਿਿੱਚ ਇਿੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ (ਸਮਿਾਲੀ) ( )ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਿਾਲੀ
( ) ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੋਨੋਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

❏ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਚਣੁੇ ਗਏ ਇਲੈਿਕਿਿ ਿੋਰਸ ਉਿਲਬਧ ਨਾ ਹਣੋ। ਮਨੋਨੀਤ ਹੋਮ ਸਿ ਲ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ 
ਬਦਲਿੇਂ ਇਲੈਕਿਕਿਿ ਿੋਰਸ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੇਗਾ ਕਜਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਿਾਈਮ ਿੇਬਲ ਕਿਿੱਚ ਸਾਰੇ ਿੋਰਸਾਂ ਦੀ ਿਲੇਸਮੈਂਿ 
ਕਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਵਡਲੀਿਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ  ਹੁਣ ਭਰੋ:

ਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਿਾਲੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਆਿਣ ੇਚਣੁੇ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਕਿਿੱਚ ਿੜ੍ਹਾਈ ਸੋਮਿਾਰ, ਫਰਿਰੀ 8, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨਗੇ। 
ਆਸ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਿ, ਜੋ ਇਸ ਿੁਆਡਮੈਸਿਰ ਦਾ ਅੂੰਤ ਹੈ, ਆਿਣ ੇਮੌਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਿੱਚ ਿੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱ ਖਣਗੇ।

ਿਸਿਡੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਮਝੌਕਤਆ ਂਅਤੇ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਿਕਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਿੱ ਚ ਦਨੋਾਂ ਿਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 
ਮਾਡਲ ਕਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਕਹਮਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਆਿਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦ ੇਸਿ ਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਰਿ ਿਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦ ੋਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਿ ਤੇ ਜਾਓ: 

ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਿ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਕਡਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਕਦੂੰ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
 

https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
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