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ਸੈਕੰਡਰੀ - ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਰਿਜਸਟ�ਸ਼ੇਨ ਫ਼ਾਰਮ  

 

ਿਪਆਰੇ HDSB ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ, 

 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਨ� ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ�/ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਸਤੰਬਰ 2021 ਿਵੱਚ ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਗ�ੇਡ 9-12) ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ।  

 
ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ �ਟੈਰੀਓ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਜ� 

ਤ� ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ� ਦੂਰ-ਦੁਰਾਿਡ�/ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਤਝੜ 

ਿਵੱਚ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ੇਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹ�, ਜੋ 

ਿਸਤੰਬਰ 2021 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾੱਡਲ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

 
HDSB ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਤੰਬਰ 2021 ਲਈ ਉਹਨ� ਦੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ (ਿਨਜੀ ਤਰੌ 'ਤ)ੇ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ (ਵਰਚੁਅਲ) ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਪੜ�ਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ�/ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਨਜੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਕੂਲ 

ਿਵੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ/ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਸਤੰਬਰ 2021 ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾਡੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ 

ਹੈ, ਤ� ਮੰਗਲਵਾਰ, 1 ਜੂਨ, ਰਾਤ� 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਮਟੋ ਲਰਿਨੰਗ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ  ਭਰੋ।  

 
ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 2 (ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅੱਧ) ਜ� ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ 3 (ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ) ਲਈ, ਜੇ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇ

ਮਾੱਡਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਣ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਹੁਣੇ ਭਰੋ:  http://bit.ly/RemoteLearningSEC 
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ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾੱਡਲ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਿਨਜੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾੱਡਲ: 

http://bit.ly/RemoteLearningSEC


 
 
 
 
 
 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤ ੇਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੂਰੇ ਿਦਨ, 

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

● ਸਕੂਲ ਸਵਰੇੇ ਇੱਕ ਅਤ ੇਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ (ਦੋਵ� ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਪ�ਗੋਰਾਮ (ਇੱਕ ਸਮ� 'ਤ ੇਦੋ ਕੋਰਸ� ਦੀ 

ਬੰਿਦਸ਼) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 

● ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੜ�ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ-ਕਲੱਬ� ਅਤ ੇਟੀਮ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 

● ਇਸ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾੱਡਲ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ; ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ। 

 
ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾੱਡਲ: 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆੱਨਲਾਈਨ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨਗੇ। 

● ਿਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

● ਸਕੂਲ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ (ਦੋਵ�, ਹਰ ਕੋਰਸ 150 ਿਮੰਟ ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ) ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

(ਇੱਕ ਸਮ� 'ਤੇ ਦੋ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਬੰਿਦਸ਼) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 

● ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਟਾਫ਼ ਪੜ�ਾਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੋਮ ਤ� ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ। 

● ਿਜੱਥੇ ਐਲਰੋਲਮ�ਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼��ਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

● ਕਈ ਸਕੂਲ� ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸੀ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਪੜ�ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

● ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ: ਐਕਸੀਿਲਰੇਿਟਡ ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ, 

ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਬੈਕਾਲੌਰੀਏਟ, ਐਡਵ�ਸਡ ਪਲੇਸਮ�ਟ, LEAP ਅਤੇ I-STEM.  

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਹੋਮ ਦਾ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਕੋਰਸ ਿਫਰ ਤ� ਚੁਣਨ�  ਪੈਣਗੇ। 

ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਸੀਮਤ ਇਲੈਕਿਟਵ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

● ਦੂਰ-ਦੁਰਾਿਡ� ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧੀ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ� ਅਤੇ ਟੀਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

● ਲੋੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:  

○ HDSB ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ course offerings (ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ) ਜ� ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤ� 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

○ ਮੰਗਲਵਾਰ, 1 ਜੂਨ ਰਾਤ� 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ Remote Learning Registration Form for 

Secondary Students (ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਮਟੋ ਲਰਿਨੰਗ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ODsPwD2rHelBzCsHaMTE4Mr_CXvBAL4yQ2KUsJkPLgA/edit?usp=sharing
http://bit.ly/RemoteLearningSEC
http://bit.ly/RemoteLearningSEC
http://bit.ly/RemoteLearningSEC


 
 
 
 
 
 

ਫ਼ਾਰਮ) ਭਰੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਿਫਰ ਤ� 

ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ 

ਇਲਾਕਿਟਵ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
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ਿਧਆਨ ਿਦਓ:  ਇਹ ਸੁਨ� ਹਾ ਗੈਰੀ ਐਲਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ/ਂਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਿਸੱਿਧਆਂ ਗੈਰੀ 

ਐਲਨ ਲਰਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ� ਦ ੇਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਸੁਨ� ਹੇ ਿਮਲਣਗੇ। 

 
ਅਸ� HDSB ਵੈਬਸਾਈਟ, SchoolMessenger ਈਮੇਲਸ ਅਤ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Twitter,Facebook,Instagram) ਰਾਹ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦ ੇਰਹ�ਗੇ।   

 
 
 
 
 

https://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
http://www.instagram.com/hdsbschools

