ਅਪ੍ਰੈਲ 2015

ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਿਨ ਨੋਰਿਸ:
ਪੀਲ ਸੈਕੰਡਿੀ ਅਰਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਿਾ ਨੌਕਿੀ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਕਾਿਵਾਈ
ਇਸ ਚਚਿੱ ਠੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ੀਲ ਚਿਸਟਚਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਿਿ ਪ੍ਚਿਵਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕੂੰਿਿੀ ਅਚਿਆਪ੍ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਿਹੀ ਲੇ ਬਿ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ
ਬਾਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਕ ਮਾਤਾ ਚਪ੍ਤਾ ਦੀ ਤਿਹਾਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ ਚਕ ਇਹ ਸਚਥਤੀ ਤੁਹਾਿੇ ਚਕਸ਼ੋਿ ਨੂੂੰ
ਚਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਚਵਤ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਚਚਿੱ ਠੀ ਚਲਿੱਖ ਿਹੀ ਹਾਂ।
ਪ੍ੀਲ ਬੋਿਿ ਨੂੂੰ ਹੁਣ ਨੋ ਬੋਿਿ ਚਿਪ੍ੋਿਟ (No Board Report) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਚਿਓ ਲੇ ਬਿ ਚਿਲੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਿਿ ਐਕਟ ਮੂੰ ਗ ਕਿਦਾ ਹੈ ਚਕ
ਓਨਟਾਚਿਓ ਸੈਕੂੰਿਿੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿਜ਼ ਫੇਿਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਚਹਲਾਂ ਨੋ ਬੋਿਿ ਚਿਪ੍ੋਿਟ (No Board
Report) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਹੜਤਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਿਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਚਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਿਿਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂੰ ਜ ਚਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਚਟਸ ਚਦਿੱ ਤੇ
ਜਾਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਪੀਲ ਸੈਕੰਡਿੀ ਅਰਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਪਰੈਲ 25, 2015 ਹੈ। ਵਿਤਮਾਨ
ਸਮੇਂ ਤੇ, ਓਨਟਾਚਿਓ ਭਿ ਚਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਤ ਸਕੂਲ ਬੋਿਿਾਂ – ਿਿਹਮ, ਹਾਲਟਨ, ਲੇ ਕਹੈਿ, ਓਟਾਵਾ-ਕਾਿਲਟਨ, ਿੇਨਬੋ ਅਤੇ ਵਾਟਿਲੂ ਿੀਜਨ – ਚਵਿੱ ਚ ਨੌਕਿੀ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਚਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ।

ਸਾਿੀ ਚਚੂੰ ਤਾ ਸਾਿੇ ਚਵਚਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਿਿੱਚਖਆ ਦੇ ਬਾਿੇ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ੀਲ ਸੈਕੂੰਿਿੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚਵਿੱ ਚ ਹੜਤਾਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਤੁਸੀਂ
ਹੜਤਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਚਕਸੇ ਵੀ ਕਾਿਵਾਈ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਿਜੇ ਨੂੂੰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਿੂਪ੍ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਚਕ
ਪ੍ਚਿਵਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਚਜੂੰ ਨਾਂ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਏ ਨੋਚਟਸ ਚਮਲੇ ।
ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਲ ਦੇ ਸਾਿੇ ਸੈਕੰਡਿੀ ਸਕੂਲ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰ ਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

•

ਗਿੇਿ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਚਵਚਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ੜਾਈ ਦੇ ਸਾਿੇ ਚਨਯਚਮਤ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਿਿੱ ਦ ਹਨ।

•

ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਿਲੀਆਂ ਗਤੀਚਵਿੀਆਂ, ਫੀਲਿ ਚਟਰਪ੍ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਿੱ ਦ ਹਨ।

•

ਸੈਕੂੰਿਿੀ ਚਵਚਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਬਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੀਆਂ। ਬਸਾਂ ਕੇਵਲ ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੂਟ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਖਣਗੀਆਂ।

•

ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਚਕ ਅਚਿਆਪ੍ਕ ਪ੍ੀਲ ਸੈਕੂੰਿਿੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਿ ਿਿਨੇ ਤੇ ਹੋਣ। ਪ੍ੀਲ ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਿ ਿਿਨਾ ਚਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਚਕ ਪ੍ੀਲ ਬੋਿਿ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚਵਿੱ ਚ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਕੀ ਹੋ ਚਿਹਾ ਹੈ :

•

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਿੱ ਪ੍ਿੇਟਾਂ ਭਾਲੋ — ਟਚਵਟਿ ਤੇ @PeelSchools ਨੂੂੰ ਫੌਲੋ ਕਿੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ ਤੇ www.facebook.com/peelschools.
ਤੇ ਸਾਿੇ ਪ੍ੇਜ ਨੂੂੰ ਲਾਇਕ ਕਿੋ।

•

www.peelschools.org/labour ਤੇ ਪ੍ੀਲ ਬੋਿਿ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਨੌਕਿੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਚਕਸੇ ਵੀ ਕਾਿਵਾਈ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸਾਿੀ ਪ੍ਰਾਥਚਮਕਤਾ ਸਾਿੇ ਚਵਚਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਿਿੱਚਖਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਚਥਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੀਲ ਬੋਿਿ ਦੇ
ਚਵਚਦਆਿਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਿ ਦੀ ਚਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸੂਚਚਤ ਿਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱ ਿ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਜਵੇਂ ਸਚਥਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ
www.peelschools.org/aboutus/labour ਨੂੂੰ ਆਿੁਚਨਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਚਸਿੱ ਿੀ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਿਾਂਗੇ।
ਬੋਿਿ ਦੀ ਤਿਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸੈਕੂੰਿਿੀ ਅਚਿਆਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਇਜਿੱ ਤ ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਵਚਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਕਦਿ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਣੇ
ਸਾਿੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਨਆਂਪ੍ੂਿਨ,ਉਚਚਤ ਸਮਝੌਚਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱ ਿ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਿੇ ਿੀਿਜ, ਸਹਾਿੇ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ
ਿੂੰ ਨਵਾਦ।

ਜੇਨੇਟ ਮੈਕਿੂਗਲਿ
ਚੇਅਿ, ਪ੍ੀਲ ਚਿਸਟਚਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਿਿ

