
 

 

ਮਾਰਚ 5, 2021 

 

 

HDSB ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ (ਗਰੇਡ 9-12) ਦੇ ਵਿਆਰੇ ਿਵਰਿਾਰੋ,  

 

ਿਵਿਲੇ ਵਤੰਨ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਥਾਂਿਾਂ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਿਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। 26 ਅਿਰੈਲ 2021 ਨ ੰ  ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 

4 ਸ਼ੁਰ  ਿੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਕ ਲ ਿਰਹੇ 2020-2021 ਲਈ ਅੰਤਮ ਦੋ ਕੋਰਸ ਿ ਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਿੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਥਾਂਿਾਂ ਮੁਿੱਈਆ 

ਕਰਨਾ ਿਾਲਾਂ ਿੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਿ।ੈ  

 

ਵਸੱਿਣ ਦੇ ਿਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ, ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਿਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਵਿੱਚ ਕਠਨਾਈਆਂ ਿੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ।  

 

ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 4 ਲਈ ਟਾਈਮ ਟਬੇਲ ਿੈ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਿੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਗਾਰੰਟੀ ਿੈ। ਵਕਸੇ ਮਜਬ ਰੀ ਦੇ ਿਾਲਤ ਵਿੱਚ (ਵਜਿੇਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਿਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ) ਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ 

ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ , ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਲੋੜ੍ੀਦੇਂ ਕੋਰਸ ਦ ਜੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਮਲ ਸਕਣ। ਵਮਸਾਲ ਲਈ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਕੋਰਸ 

ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਿੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੋਿੇ, ਕੋਰਸ ਉਸ ਸਾਲ ਿਵਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਚਵੁਕਆ ਿੋਿੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਿਾਰਟ ਵਿੱਚ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਿੋਿੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ 

ਉਸ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ-ਿਰਾਿਤ ਅਵਧਆਿਕ ਉਿਲਬਧ ਨਾ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਂਿੁਰਜ਼ੋਰ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਿਣੇ 

ਮੌਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨ ੰ  ਤਦੋਂ ਤੀਕਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣ ਜਦ ਤਕ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਈੋ ਿੋਰ ਰਾਿ ਨਾ ਿੋਿ।ੇ 

  

ਗਰੇਡ 12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਜਿੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ , ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਰਚਅੁਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ  ਵਿੱਚ ਿਨ, ਵਕਸੇ ਿੋਮ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ 

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਵਡਿਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਿੋਮ ਸਕ ਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 

 

ਜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਤੁ ਿੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਠੇਾਂ ਵਲੰਕ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਐਤਿਾਰ, 14 ਮਾਰਚ, ਰਾਤ 11:59 ਿਜੇ ਤੋਂ ਿਵਿਲਾਂ 

ਿ ਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਮਕਨ ਿੋਿੇਗੀ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

  

ਤੁਿਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤ ੇਸਮਝ ਲਈ ਧੰਨਿਾਦ। ਿਮੇਸ਼ਾ ਿਾਂਗ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਿ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਿੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕਾਮਯਾਬ ਿੋਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  

ਉਿ ਕੋਰਸ ਉਿਲਬਧ ਿਣੋ ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ-ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ 

ਿਬਵਲਕ ਿੈਲਥ  ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਕੋਿਾਰਵਟੰਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜ ਦਾ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।  
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ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪੱਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ: http://bit.ly/RequestModelChange  

 

ਇਿ ਫਾਰਮ ਵਿਰਫ ਉਿਨਾਂ ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਿੈ ਜੋ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਐਤਿਾਰ, 14 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਰਾਤ 11:59 ਿਜੇ ਤੋਂ ਿਵਿਲਾਂ ਭਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਭਰ।ੋ  

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ Reopening Schools Plan website 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 

HDSB ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ, SchoolMessenger, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਵਡਆ (Twitter, Facebook, Instagram) ਰਾਿੀ ਂਅਸੀ ਂਤੁਿਾਨ ੰ  ਤਾਜ਼ਾ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਰਿਾਂਗੇ।  
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http://www.instagram.com/hdsbschools

