ਸਤੰ ਬਰ 2020 ਵ ਿੱ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਣ
ਹ ਤੇ
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰਡ
ੇ 8
ਕੋਵ ਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਸ ਾਗਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਾਪਸੀ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਾਸਤੇ, ਇਹ 2020-21 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਰੀਓਪਵਨੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.peelschools.org/reopening 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਰਤੋ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਹਫਤੇ ਪੰ ਜ ਵਦਨ, ਸਾਵਖਆਤ (in-person) ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ
ਵ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵ ਕਲਪ ਹੈ। ਵ ਵਦਆਰਥੀ, ਲੰਚ ਅਤੇ ਵਰਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਤ, ਦੂਸਰੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੀਵਮਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ (ਇਿੱ ਕ ਜਿੱ ਥੇ (cohort) ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣਗੇ।

ਹੋਰ ਵ ਕਲਪ: ਪੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ (PDSB Online School) ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹੋ
2020-21 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਵਖਆਤ ਤੌਰ ਤੇ (in person) ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸ ੈਇਿੱਵਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਵਰ ਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ
ਇੰ ਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਵਨੰਗ ਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇ ਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਤੋਂ
ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨ ੇਂ ਪੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ।ਪੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ
ਪੂਰਾ ਓਨਟੈਵਰਓ ਪਾਠਕਰਮ ਲਾਈ , ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭ ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋ -ਅਿੱ ਪ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਤੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਘਰੋਂ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਖਲਾਈ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਸਿੱ ਵਖਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਡਵਲ ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਵਖਅਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਰਵਨੰਗ ਮਾਡਲ ਵ ਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਵਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲਰਵਨੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵ ਚ ਕਰਨਾ (ਅਿੱ ਪਡੇਵਟਡ)
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ ਤੋਂ ਇੰ ਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਵਨੰਗ ਤੇ ਸਵ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਪਵਰ ਾਰੀੀ ਕੋਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਤੰ ਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਅਸੀਂ
ਮਿੱ ਧ-ਨ ੰ ਬਰ ਵ ਿੱ ਚ ਲਰਵਨੰਗ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ ਚੁਣਨ ਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਵਜਥੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਵਖਅਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਸੰ ਭ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਸਿੱ ਵਖਅਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਭੌਵਤਕ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਅਵਧਆਪਕ ਨਾ ਹੋ ੇ।
ਂ ਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਅਗਲੀ ਮੁਿੱ ਖ ਐਟ
ਂ ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਪੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ
ਮੁਿੱ ਖ ਐਟ
ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣਗੇ। ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ (ਬਿੱ ਵਚਆਂ) ਨੂੰ ਇੰ ਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਵਨੰਗ ਤੋਂ ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ
ਦਾ ਵ ਕਲਪ ਹੋ ੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਵ ਘਨ ਪਾਉਣ ਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਿੱ ਕ ਿੱ ਖਰੇ ਅਵਧਆਪਕ ਤਿੱ ਕ ਬਦਲੀ ਹੋ ੇਗਾ, ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਵਨਰੰ ਤਰ ਜਾਰੀ ਲਰਵਨੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।

ਿੱ ਧੇ ਹੋਏ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਾਅ
ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਹੈ
ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਸਕੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਸੰ ਪੂਰਣ ਅਟੈਂਡੇਸ ਵਰਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਧ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਾਸਤੇ ਬਸ ਸਟੌਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੈੈੱਕਵਲਸਟ
ਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਕੋਈ ੀ ਲਿੱਿਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਲੋ ੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਤ ਿੱ ਜੋ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਿਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ
ਲਈ ਵਪਿੱ ਕ ਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵ ਿੱ ਚ ਮੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ। ਚੈੈੱਕਵਲਸਟ ਦੇਖੋ:
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/

ਮਾਸਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੇਸ ਕ ਵਰੰ ਗ ਪਵਹਨੋ
ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਗਰੇਡ 1 ਤੋਂ 12 ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬਸਾਂ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ੇ ਵ ਿੱ ਚ) ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਫੇਸ
ਕ ਵਰੰ ਗ ਪਵਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਿੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰ ਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ
ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਇਕੱ ਠੇ ਓਨਟੈਵਰਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ

ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰ ੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵ ਿੱ ਚ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ੇਗਾ। ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰ ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ, ੌਸ਼ਰੂਮ ਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਦਨ
ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਦੂਸਰੇ ਸਵਮਆਂ ਤੇ ਹਿੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼
ੌ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ
ਦੀਆਂ ਨੀਯਤ ਬਰੇਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦੂਸਵਰਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ
ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵ ਚਕਾਰ ਵਜੰ ਨਹੀ ਦੂਰੀ ਸੰ ਭ ਹੋ ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੇਂ ਸਕੂਲੀ ਰੁਟੀਨ ਸਥਾਪਤ
ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ-ਵਦਸ਼ਾ ਾਲੇ ਹਾਲ ,ੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ (cohorting), ਡਰੌਪ-ਔਫ/ਵਪਕ ਅਿੱ ਪ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੁਟੀਨ, ਬੰ ਦ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਥਾ ਾਂ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਔਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਕੈਫੇਟਵੇ ਰਆ ਅਤੇ ਚੇਂਜਰੂਮ), ਸੀਵਟੰ ਗ ਅਸਾਇਨਮੈਂਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਕਲਾਸ ਦੀ
ਗਤੀਵ ਧੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਸਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵਫਵਜ਼ਕਲ
ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪ ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵ ਵਸ਼ਆ ਾਸਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣਗੇ।

ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿੱ ਧੇ ਹੋਏ ਰੁਟੀਨ
ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗ ਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੁਟੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਹਲੂਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ ਿੱ ਧੇ ਹੋਏ
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਾਲਾ ਸਟਾਫ ਰੋਜ਼ਮਿੱ ਰਾ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਿੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ
ਸਤਹਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ-ਗਰੇਡ ਦੇ ਰਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਰਤਣਗੇ। ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰਗਾਣੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।

ਨ ੇਂ ਬਸ ਰੁਟੀਨ
ਸਕੂਲ ਬਸ ਤੇ, ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕੋ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਾਲੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾ ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਾਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਿੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਗਰੇਡ 1
ਤੋਂ 12 ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੇਸ ਕ ਵਰੰ ਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪ ਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ
ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਾਂਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਤੇਗਾ, ਤਾਂ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਔਫ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਔਪਟ-ਆਉਟ ਫਾਰਮ (Student Transportation of Peel Region
Opt-out Form) ਨੂੰ ਭਰੋ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕਸ਼
ੇ ਨ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੰ ਨ-ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ
ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਾਸਤੇ ਵ ਆਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਯੋਜਨਾ ਾਂ (Individual Education Plans) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਦੇਖ।ੋ

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਰੁਟੀਨ
ਂ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੇਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਵਬਫੋਰ-ਐਡ
ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸਹਾਰੇ
ਇੰ ਨਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਵਮਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਾਸਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸਹਾਵਰਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ, ਭੋਜਨ, ਵ ਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਆਸਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਵਮਊਵਨਟੀ
ਸਹਾਵਰਆਂ ਦੀ ਵ ਆਪਕ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਿੱ ਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹੋ
2020-21 ਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰੀਓਪਵਨੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.peelschools.org/reopening 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ
ੈੈੱਬਪੇਜ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਵਜ ੇ-ਵਜ ੇਂ ਨ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਾਂ:
ਸਮੂਹ (Cohorts): ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ (Cohorting) ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਦਨ ਦੌਰਾਨ, ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਅਵਧਆਪਕਾਂ

ਜਾਂ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਮਤ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ
ਉਨਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਵਖਆ ਨੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਇਿੱ ਕ ਇਕਿੱ ਲੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ: ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ ਵ ਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਸਿੱ ਵਖਅਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਔਨਲਾਈਨ ਵਸਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਈ , ਰੀਅਲ-ਟਾਇਮ ਲਰਵਨੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਜਹੀਆਂ ਫਾਲੋ -ਅਿੱ ਪ
ਗਤੀ ੀਧੀਆਂ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ (Quadmester): ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅ ਧੀਆਂ

ਵ ਿੱ ਚ ੰ ਵਡਆ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ। ਹਰੇਕ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਲਗਭਗ 10 ਹਫਤੇ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਵ ਿੱ ਚ ਦੋ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ
ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ।

