ਸਤੰ ਬਰ 2020 ਵ ਿੱ ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਣ
ਹ
ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਗ੍ਰੇਡ 9 ਤੋਂ 12
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਵਸੱ ਖਣ ਦੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸਿਾਗਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਵਜੱ ਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਇਹ 2020-21 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਰੀਓਪਵਨੂੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.peelschools.org/reopening 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਨੁ ਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਮਾਡਲ: ਇੰਨ-ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਵਨੰਗ੍ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਨ
ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 15 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਹੋਰਟਾਂ (ਸਮੂਹਾਂ) ਵਿੱ ਚ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ
ਲਰਵਨੂੰਗ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੂੰਗ ਦੇ ਵਮਸ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਪਰਤਣਗੇ।

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 ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸਿੈਇੱਵਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਵਰਿਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਇੂੰ ਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਵਨੂੰਗ ਿਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇਿਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੂੰਗ
ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਿੇਂ ਪੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ।

ਪੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਓਨਟੈਵਰਓ ਪਾਠਕਰਮ ਲਾਈਿ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਿਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼
ਕਰੇਗਾ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਘਰੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਖਲਾਈ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਸੱ ਵਖਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਡਵਲਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ,
ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਸੱ ਵਖਅਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀਵਮਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਿਗ
ੇ ੀ। ਪੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਗਰੈਜਏ
ੁ ਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਦੇ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੜ੍ੀਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ।

ਲਰਵਨੰਗ੍ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵ ਚ ਕਰਨਾ (ਅਿੱ ਪਡੇਵਿਡ)
ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱ ਕ ਵਡਸਿੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ੍ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗ੍ਏ ਲਰਵਨੰਗ੍ ਮਾਡਲ ਤੱ ਕ ਸਵਿਚ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੂੰਗ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਲਈ

ਪੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਗੇ (ਸਾਡੇ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਦੇਖੋ)।
ਜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇੰਨ-ਪਰਸਨ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਵਿਚ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਵਕ ਕੋਰਸ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੇ।

ਨ ੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗ੍ਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ:
ਇੰਨ-ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਡਸਿੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ੍ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਨ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਕੋਹੋਰਿ
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਚਾਰ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਵਡਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਵਿੱ ਚ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਗਭਗ 10 ਹਫਵਤਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦੋ
ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕੋਹੋਰਿ ਏ ਜਾਂ ਬੀ (Cohort
A or B) ਵਿੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਹਰ
ੋ ਟ ਦੇ ਰੋਟਟ
ੇ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੂੰ ਨ-ਪਰਸਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱ ਚ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਹੋਰਟ ਏ ਵਿੱ ਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਸੋਮਿਾਰ, ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ, ਬੁੱ ਧਿਾਰ ਨੂੂੰ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਿਾਰ ਅਤੇ
ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ (ਚਾਰਟ ਦੇਖ)ੋ ।

ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਇੂੰ ਨ-ਪਰਸਨ ਅਟੈਂਡੇਂਸ ਕਾਰਜਕਰਮ
ਇਹ ਚਾਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਹੋਰਟ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਦਨਾਂ ਨੂੂੰ ਇੂੰ ਨ ਪਰਸਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਹੜ੍ੇ
ਵਦਨ ਨੂੂੰ ਵਕਹੜ੍ਾ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਹਫ਼ਤਾ 1

ਸੋਮ ਾਰ

ਮੰ ਗ੍ਲ ਾਰ

ਬੁਿੱ ਧ ਾਰ

ੀਰ ਾਰ

ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਪੀਰੀਅਡ 1

ਪੀਰੀਅਡ 2 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 1 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 1 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 2 ਕਲਾਸ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਪੀਰੀਅਡ 1

ਪੀਰੀਅਡ 2 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 1 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 1 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 2 ਕਲਾਸ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਪੀਰੀਅਡ 1

ਪੀਰੀਅਡ 2 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 2 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 1 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 2 ਕਲਾਸ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਪੀਰੀਅਡ 1

ਪੀਰੀਅਡ 2 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 2 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 1 ਕਲਾਸ

ਪੀਰੀਅਡ 2 ਕਲਾਸ

ਕਲਾਸ
ਹਫ਼ਤਾ 2

ਕਲਾਸ
ਹਫ਼ਤਾ 3

ਕਲਾਸ
ਹਫ਼ਤਾ 4

ਕਲਾਸ

ਨੋਟ: 5 - ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ (ਪੀਲ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਹਨ ) ਿਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਕਾਰਜਕਰਮ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਾਹ ਵਜਹਾ ਿੱ ਖਰਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੱ ਧਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਿੱਕੋ ਵਜਹੇ ਰਵਹਣਗੇ (ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ)
ਉਸ ਵਦਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਿਾਸਤੇ ਵਨਯਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ 150 ਵਮੂੰ ਟ ਦੀ ਇੂੰ ਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਵਨੂੰਗ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਫਰ
ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ। ਜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਲਈ ਵਨਯਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲੀ
ਵਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੂੰਗ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਿਗ
ੇ ੀ।

ਇਹ ਕੋਹੋਰਿ ਏ, ਵਿਚਲੇ ਇੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ -ਟੇਬਲ ਹੈ ਵਜਹੜ੍ਾ ਇੂੰ ਨ-ਪਰਸਨ ਵਸੱ ਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ
ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਲਈ ਵਨਯਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਹੋਣਗੇ।

ਸੈਂਪਲ ਸਮਾਂ
ਸਿੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ
ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੱ ਕ
(150 ਵਮੂੰ ਟ)
ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ

ਕੋਹੋਰਿ ਬੀ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ

ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੂੰਗ

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ

(ਘਰ ਵਿੱ ਚ)

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੁੱ ਟੀ – ਕੋਹੋਰਿ ਏ ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੂੰਗ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ

ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੋਂ

ਟੀਚਰ ਲੂੰਚ

ਦੁਪਵਹਰ 12 ਿਜੇ ਤੱ ਕ
ਦੁਪਵਹਰ 12 ਿਜੇ ਤੋਂ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ ਅਤੇ ਬੀ

1:15 ਿਜੇ ਤੱ ਕ

ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੂੰਗ (ਘਰ ਵਿੱ ਚ) ਸਹਾਇਤਾ

(75 ਵਮੂੰ ਟ)

ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਦੁਪਵਹਰ 1:15 ਿਜੇ ਤੋਂ

ਕੋਹੋਰਿ ਏ ਅਤੇ ਬੀ

2:30 ਿਜੇ

ਰੀਅਲ-ਟਾਇਮ ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੂੰਗ (ਘਰ ਵਿੱ ਚ)

(75 ਵਮੂੰ ਟ)

ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ

ਿੱ ਧੇ ਹੋਏ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਾਅ
ਸਕਰੀਵਨੰਗ੍ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਹੈ
ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਸਕੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱ ਕ ਸੂੰ ਪੂਰਣ ਅਟੈਂਡੇਸ ਵਰਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਧ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਬਸ ਸਟੌਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਵਨੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੈੈੱਕਵਲਸਟ
ਿਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਸ਼ੋਰ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਿਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਘਰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਲੋ ੜ੍
ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੱ ਜੋ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਿਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ
ਪਰਤਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਪੱ ਕ ਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਮੂਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੈੈੱਕਵਲਸਟ ਦੇਖ:ੋ https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/

ਮਾਸਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੇਸ ਕ ਵਰੰ ਗ੍ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਸੱ ਵਖਆ ਮੂੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਗਰਡ
ੇ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱ ਕ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬਸਾਂ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲਿੇ ਵਿੱ ਚ) ਮਾਸਕ

ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰ ਗ ਪਵਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਿੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕੱ ਠੇ ਓਨਟੈਵਰਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਵਕਸ਼ੋਰ ਨੂੂੰ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਪਰੂੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਅਵਿਆਸ ਕਰੋ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਸ਼
ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ, ਿੌਸ਼ਰੂਮ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ
ਵਦਨ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਦੂਸਰੇ ਸਵਮਆਂ ਤੇ ਹੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਿੌਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੱ ਥ
ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਨੀਯਤ ਬਰਕ
ੇ ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦੂਸਵਰਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹਾਂ/ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਜੂੰ ਨਹੀ ਦੂਰੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਸਕੂਲੀ
ਰੁਟੀਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ-ਵਦਸ਼ਾ ਿਾਲੇ ਹਾਲਿੇ, ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ (cohorting), ਡਰੌਪ-ਔਫ/ਵਪਕ ਅੱ ਪ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੁਟੀਨ, ਬੂੰ ਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਿਾਂ
(ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਔਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਕੈਫੇਟਵੇ ਰਆ, ਿੇਟ ਰੂਮ ਅਤੇ ਚੇਂਜਰੂਮ), ਸੀਵਟੂੰ ਗ ਅਸਾਇਨਮੈਂਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕਲਾਸ ਦੀ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਸਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ
ਵਫਵਜ਼ਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਿਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਿਾਸਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਗੇ।

ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗ੍ਾਣੂ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿੱ ਧੇ ਹੋਏ ਰੁਿੀਨ
ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੱ ਵਖਆ ਮੂੰ ਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਿਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੁਟੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਹਲੂਆਂ ਵਿੱ ਚ ਨਿੇਂ ਿੱ ਧੇ
ਹੋਏ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸਟਾਫ ਰੋਜ਼ਮੱ ਰਾ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਿੂਹੀਆਂ ਜਾਣ
ਿਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ-ਗਰਡ
ੇ ਦੇ ਰਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਿਰਤਣਗੇ। ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਸਮੂਹਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰਗਾਣੂਮਕ
ੁ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਨ ੇਂ ਬਸ ਰੁਿੀਨ
ਸਕੂਲ ਬਸ ਤੇ, ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱ ਕੋ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਿੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੂੰ ਡਰਾਈਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਗਰੇਡ 1 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰ ਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਾਇਜ਼ ਿੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ 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) ਨੂੂੰ ਭਰੋ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਲੈ ਿਲ ਿਾਲੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ, ਵਜਹੜ੍ੇ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਨੂੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ
ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇੂੰ ਨ-ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਵਸੱ ਵਖਆ
ਯੋਜਨਾਿਾਂ (Individual Education Plans) ਨੂੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕਸ਼
ੇ ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦੇਖ।ੋ

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਸਹਾਰੇ
ਇੂੰ ਨਹਾਂ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਪੂਰਨ ਸਵਮਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਹਾਵਰਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ, ਭੋਜਨ, ਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਆਸਰੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸਹਾਵਰਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਿੱ ਪ-ਿੂ-ਡੇਿ ਰਹੋ
2020-21 ਿਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੀਓਪਵਨੂੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.peelschools.org/reopening 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ
ਿੈੈੱਬਪੇਜ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਿੇ-ਵਜਿੇਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਾਂ:
ਸਮੂਹ (Cohorts): ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ (Cohorting) ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਂ ਵਦਨ ਦੌਰਾਨ, ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਅਵਧਆਪਕਾਂ

ਜਾਂ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਮਤ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ
ਉਨਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਨੂੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਇੱ ਕ ਇਕੱ ਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਵਡਸਿੈਂਸ ਲਰਵਨੰਗ੍: ਵਡਸਟੈਂਸ ਲਰਵਨੂੰਗ ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਸੱ ਵਖਅਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਔਨਲਾਈਨ ਵਸਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਲਾਈਿ, ਰੀਅਲ-ਟਾਇਮ ਲਰਵਨੂੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਜਹੀਆਂ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ
ਗਤੀਿੀਧੀਆਂ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਆਡਮੈਸਿਰ (Quadmester): ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੂੰ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਿਧੀਆਂ

ਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਵਡਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਲਗਭਗ 10 ਹਫਤੇ ਲੂੰਬਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕੁਆਡਮੈਸਟਰ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ
ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ।

