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YRDSB ਵਰਚਅੂਲ ਸਕੂਲ ਟਰ ਾਂਸਫਰ ਫ ਰਮ 

ਪਿਆਰੇ ਿਪਰਵ ਰੋ, 

ਸਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹ ੈਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਿ ਬਰੇਿ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤ ੇਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀ ਂਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 

ਸਿ ਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਕਵਿ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਹਣੁ ਇਨ-ਪਰਸਨ (ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ) ਸਿ ਲ 

ਆ ਰਹ ੇਹਨ, ਪਰ ਅਸੀ ਂਮੂੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਿੱੁਝ ਪਕਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਿਾਹ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਕਪੱਛੇ ਕਜਹੇ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ ਹ ੈਕਿ ਸਿ ਲ ਬਰੋਡਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੇ ਸਿ ਲ 

ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਿ ਅਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੌਰਿ ਰੀਜਨ ਕਡਸਕਟਿਿਟ 

ਸਿ ਲ ਬੋਰਡ 2022-2023 ਦੇ ਸਿ ਲ ਸਾਲ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ (EVS) ਅਤ ੇਸੈਿੂੰਡਰੀ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ 

(SVS) ਰਾਹੀ ਂਫੇਸ-ਟ -ਫੇਸ (F2F) ਅਤ ੇਵਰਿ ਅਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿਦਾਨ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕਵਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 

ਲਈ ਹਾਈਕਬਿਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹ ਡ  ਬੱਚ  ਅਗਲੇ ਸ ਲ ਇਨ-ਿਰਸਨ (ਫੇਸ-ਟ-ੂਫੇਸ) ਸਕੂਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਰਹ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਕੋਈ ਕ ਰਵ ਈ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਾਹੁੂੰਦੇ ਹ ੋਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਾ ਸਿ ਲ ਸਾਲ 2022-2023 ਕਵਿ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਅਟੈੂੰਡ ਿਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲਾਂ 

ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਾਹੁੂੰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਚਅੁਲ ਸਕੂਲ 

ਔਨਲਾਈਨ ਸਿ ਲ ਅਟੈਂਡ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ: 

● ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਣੀ ਕਮਲੇਗੀ, ਕਜਹੜ੍ੀ ਸਿ ਲ ਦੇ ਇਿ ਆਮ ਕਦਨ ਵਾਂਗ ਹਵੋਗੇ,ੇ ਕਜਸ ਕਵਿ ਕਰਸੱੈਸ 

(ਬਰੇਿ) ਅਤ ੇਲੂੰਿ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।   

● ਪੜ੍ਹਾਈ ਓਨਟੇਰੀਓ ਿਰੀਿੁਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਰੈਗ ਲਰ ਿਲਾਸਰ ਮ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿੱਲੇਗੀ, 

ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਮੌਿ,ੇ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਿ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ੇਟੀਿਰ ਅਤ ੇਿਲਾਸਮੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।  

● ਪਕਿੰਡਰਗ ਰਟਨ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿੋਲ ਅਸਲੀ 300 ਕਮੂੰਟ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਕਵਿੋਂ 180 ਕਮੂੰਟ ਕਦਨ ਦੇ ਟੀਿਰ ਅਤ ੇ

ਡੈਕਜ਼ਗਨੇਟਡ ਅਰਲੀ ਿਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜ ਿੇਟਰ (DECE) ਨਾਲ ਲਾਈਵ (synchronous) ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਵੋੇਗੀ।  

ਬਾਿੀ ਬਿਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵਿ ਏਕਸਨਿਰੋਨਸ (ਲਾਈਵ ਨਹੀ)ਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਵੋੇਗੀ।  

● ਗਰੇਡ 1-8 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿੋਲ ਅਸਲੀ 300 ਕਮੂੰਟ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਕਵਿੋਂ 225 ਕਮੂੰਟ ਕਦਨ ਦੇ, ਟੀਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ 

(synchronous) ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਵੋਗੇੀ। ਬਾਿੀ ਬਿਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵਿ ਏਕਸਨਿਰੋਨਸ (ਲਾਈਵ ਨਹੀ)ਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਵੋੇਗੀ।  

● ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ/ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਿੁੀ ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 2022-2023 ਕਵਿ ਫਰੈਂਿ ਇਮਰਸ਼ਨ 

ਪਿੋਗਰਾਮ ਪਿਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰਮ ਬੂੰਦ ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦੇ, ਅਸੀ ਂਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੂੰਟੀ ਨਹੀ ਂਿਰ ਸਿਦੇ 

ਕਿ ਇਹ ਔਪਸ਼ਨਲ ਪਿੋਗਰਾਮ ਪਿਦਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਿਰ ਫਰੈਂਿ ਇਮਰਜ਼ਨ ਪਿੋਗਰਾਮ ਵਰਿ ਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2023-2024) ਦੌਰਾਨ ਫੇਸ-ਟ -ਫੈਸ ਫਰੈਂਿ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪਿਗੋਰਾਮ ਕਵਿ ਦਬੁਾਰਾ 

ਦਾਿਲ ਹ ੋਸਿੇਗਾ। 

● ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇੂੰਗਕਲਸ਼ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਿੂੰਡ ਲੈਂਗ ਏਜ (ਈਐਸਐਲ) ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੂੰਗਕਲਸ਼ 

ਲੈਂਗ ਏਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲਦੀ ਰਹਗੇੀ। 

● ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਿੇਸ਼ਨ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਮੌਡਲਾਂ ਕਵਿ ਇਿ ਪਕਹਲ ਰਹੇਗੀ। 

ਦੋਵੇਂ ਮੌਡਲਾਂ ਕਵਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਿੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ।  IEPs ਵਾਲੇ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਦੇ IEP ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਦਆੁਰਾ ਸਤੂੰਬਰ 

https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
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ਕਵਿ ਸੂੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਿੇਸ਼ਨ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਿਲਾਸਾਂ ਕਵਿਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਦਆੁਰਾ ਗ ਗਲ ਿਲਾਸਰ ਮ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਮੀਕਟੂੰਗ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਸੂੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇਿੋ। 

ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਵਰਚਅੁਲ ਸਕੂਲ  

● ਗਰੇਡ 9-12 ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਣੀ ਕਮਲੇਗੀ, ਕਜਹੜ੍ੀ 75 ਕਮੂੰਟ ਵਾਲੇ ਿਾਰ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਅਤ ੇਸਾਂਝੇ 

ਲੂੰਿ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਸਿੈਜ ਅਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਵੋੇਗੀ। 

● ਹਰ 75 ਕਮੂੰਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕਵਿ 60 ਕਮੂੰਟ ਦੀ ਲਾਈਵ (ਕਸਨਿਰੋਨਸ) ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਵੋੇਗੀ। 

● ਪੜ੍ਹਾਈ ਓਨਟੇਰੀਓ ਿਰੀਿੁਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਰੈਗ ਲਰ ਿਲਾਸਰ ਮ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿੱਲੇਗੀ, 

ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਮੌਿ,ੇ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਿ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ੇਟੀਿਰ ਅਤ ੇਿਲਾਸਮੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

● ਗਰੇਡ 9-12 ਦੌਰਾਨ ਿੂੰਪਲਸਰੀ ਿੋਰਸ ਔਫਰ ਿੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੇਡ 9-12 ਸੀਮਤ ਕਗਣਤੀ ਕਵਿ ਇਲੈਿਕਟਵ ਜਾਂ 

ਿੋਣਵੇਂ ਿੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਇਹ ਵੀ ਕਧਆਨ ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿ ਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਲੂੰਤ ਿੋਰਸ ਪਲੈਕਨੂੰ ਗ ਤ ੇ

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਿੱੁਝ ਿੋਰਸ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਫਰ ਨਾ ਿੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੈਿੂੰਡਰੀ ਵਰਿ ਅਲ 

ਸਿ ਲ ਰੈਗ ਲਰ ਸਿ ਲ ਸਾਲ ਿਲੈੂੰਡਰ ਵਾਲੀ ਿੋਰਸ ਪਲੈਕਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੱਲੇਗਾ। 

● ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਿੂੰਡਰੀ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਿੋਰਸ ਿੈਲੂੰਡਰ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ 

ਿਰਨ, ਕਿਉਕਂਿ ਔਪਸ਼ਨਲ ਸਪਸ਼ੈਲਾਈਜ਼ਡ ਪਿੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ,ਂ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਿ ਅਡਵਾਂਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇੂੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 

ਬੈਿਲੌਰੀਏਟ, ਆਰਟਸ, ਐਸ ਐਿ ਐਸ ਐਮ, ਫਰੈਂਿ ਇਮਰਸ਼ਨ (Advance Placement, International 

Baccalaureate, ARTS, SHSM, French Immersion) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰੇਡ 9-12 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 

ਐਜ ਿੇਸ਼ਨ ਿਲਾਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

● ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਿੇਸ਼ਨ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਮੌਡਲਾਂ ਕਵਿ ਇਿ ਪਕਹਲ ਰਹੇਗੀ। 

ਦੋਵੇਂ ਮੌਡਲਾਂ ਕਵਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਿੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ।  IEPs ਵਾਲੇ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਦੇ IEP ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਦਆੁਰਾ ਸਤੂੰਬਰ 

ਕਵਿ ਸੂੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਿੇਸ਼ਨ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਿਲਾਸਾਂ ਕਵਿਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਦਆੁਰਾ ਗ ਗਲ ਿਲਾਸਰ ਮ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਮੀਕਟੂੰਗ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਸੂੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

● ਗਰੇਡ 9-12 ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਮਾਈਪੈਥਵੇ ਪਲੈਨਰ ਅਿਾਊਟਂ ਰਾਹੀ ਂਿੋਰਸਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ 

ਹਨ, ਕਜਸ ਦਾ ਅਿਸੱੈਸ ਬੋਰਡ ਲੌਕਗਨ ਰਾਹੀ ਂਹੁੂੰਦਾ ਹ।ੈ  ਿੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਸਮੇਤ 

ਿਈ ਗੱਲਾਂ ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਿਰਿ ੇਇਹ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ ਅਕਹਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰ ੇਿੋਰਸ ਉਪਬਲਧ ਨਹੀ ਂਹੋਣਗ ੇਅਤ ੇ

ਨਾ ਹੀ ਸਾਰ ੇਿੋਰਸ ਸਾਰ ੇਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

● ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਿੂੰਡਰੀ ਕਵਿਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਿ ਿੱੁਝ ਿਾਸ ਿੋਰਸਾਂ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ, ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਿ ਲ ਦੇ ਗਾਈਡੂੰਸ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਨ।  

ਸਾਰ ੇਕਵਕਦਆਰਥੀ ਿੋਰਸਾਂ ਦੀ ਿੋਣ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕਵਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡੂੰਸ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ 

ਸਿਦੇ ਹਨ। 

● ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਮਕਨਸਟਰੀ ਦਆੁਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਕਵਿ ਲਏ ਿੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ 

ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਦੇਂ ਦੋ ਈ-ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਿਰੈਕਡਟਾਂ ਵਾਸਤ ੇਨਹੀ ਂਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ।  ਇਸ ਜ਼ਰ ਰਤ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਰ ੇ

ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਕਪਿੂੰਗ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

● ਿੋ-ਿਰੀਿੁਲਰ ਿਲੱਬ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵਰਿ ਅਲ ਤੌਰ ਤ ੇਪੇਸ਼ ਿੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ 

https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
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● ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ ਜਾਂ ਿਾਲਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਿਰ ਰਹ ੇਗਰੈਜ ਏਕਟੂੰਗ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਇਹ ਯੌਰਿ ਰੀਜਨ ਕਡਸਕਟਿਿਟ ਸਿ ਲ 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਿੂੰਡਰੀ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਰਾਹੀ ਂਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਡਪਲੋਮੇ ਤੇ "YRDSB’s Secondary Virtual School” 

ਕਦਸੇਗਾ। 

● ਗਰੈਜ ਏਟ ਹੋ ਰਹ ੇਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸੈਿੂੰਡਰੀ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਕਵਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਿਣਗ।ੇ 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇਿੋ। 

ਵਰਚਅੂਲ ਸਕੂਲ ਟਰ ਾਂਸਫਰ ਫ ਰਮ 

ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰਮ ਯੌਰਿ ਰੀਜਨ ਕਡਸਕਟਿਿਟ ਸਿ ਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤ ੇਹ,ੈ ਕਜਹੜੇ੍ ਪ ਰ ੇ

2022-2023 ਸਿ ਲ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਿੂੰਡਰੀ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਿਰਨਾ ਿਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਫਾਰਮ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾਂ/ਸਰਪਿਸਤਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹ ੈਅਤ ੇYRDSB ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਦਰਿਾਸਤ 

ਿਰ ਰਹੇ ਹਰ ਬੱਿੇ ਦਆੁਰਾ ਇਿ ਵੱਿਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰਮ ਮੁਿੂੰਮਲ ਿਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਟਰਾਂਸਫਰ 

ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਿਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਬੱਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। 

ਕਜਨਹਾਂ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਕਵਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਫਾਰਮ ਮੁਿੂੰਮਲ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਲੈਣਾ 

ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਮੌਡਲ ਿਣੁਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸੋਿਿ ੇਿੱਲਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਕਿ ਉਹ 

ਪ ਰਾ ਸਿ ਲ ਸਾਲ ਇਸੇ ਿਣੁੇ ਮੌਡਲ ਕਵਿ ਰਕਹਣਗ।ੇ ਅਸੀ ਂਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਿ ੇਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਾ ਪਕਰਵਾਰਾਂ 

ਲਈ ਿਣੁੌਤੀਪ ਰਨ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਿ ਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਿ ਸਿ ਲ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਤੁਸੀ/ਂਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਸਿ ਲ ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਿੂੰਡਰੀ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਅਟੈੂੰਡ ਿਰਨਾ ਿਾਹੁੂੰਦੇ ਹ ੋ

ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਅੱਗੇ ਕਦੱਤਾ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰਮ ਮੁਿੂੰਮਲ ਿਰੋ। 

ਅਪਹਮ: ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰਮ ਸੋਮਵਾਰ, 31 ਮਾਰਿ ਤੋਂ 7 ਅਪਰੈਲ ਤੱਿ ਿੁੱਲਹ ਾ ਰਹਗੇਾ। 

ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾ ਿਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਨਫਰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 

ਤੁਸੀ ਂ2022-2023 ਸਿ ਲ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾ ਿਰਵਾਇਆ ਹ।ੈ  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਨਫਰਮੇਸ਼ਨ 

ਈਮੇਲ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਈੋ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਂੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨ ੂੰ  ਇਸਦੇ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 

ਵਰਿ ਅਲ ਸਿ ਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰਮ ਦਬੁਾਰਾ ਜਮਹਾ ਿਰਵਾ ਕਦਓ। 

ਅਪਹਮ: ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਦੱਤੀ ਦਰਿਾਸਤ ਨ ੂੰ  ਪ ਰ ੇ2022-2023 ਸਿ ਲ ਸਾਲ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਅੂੰਕਤਮ ਫੈਸਲਾ ਮੂੰਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਪਹਮ: ਸਾਰ ੇ2022-2023 ਸਿ ਲ ਸਾਲ ਲਈ ਫੇਸ-ਟ -ਫੇਸ ਸਿ ਲ ਅਟੈੂੰਡ ਿਰਨ ਵਾਸਤ ੇਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਦਰਿਾਸਤ 

ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ।ਂ ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿ ਲ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਸਵਾਲ ਹਨ, ਅਤ ੇਕਜਉ ਂ

ਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਿਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਂਗ।ੇ ਜਾਣਿਾਰੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤ ੇ

ਸਰੋਤ ਸਾਡੀ ਬੋਰਡ ਵਬੈਸਾਈਟ www.yrdsb.ca/school-reopening ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਿੱਤਰ ਿੀਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਥੌਕਰਟੀ ਔਫ ਐਜ ਿੇਸ਼ਨ ਐਿਟ R.S.O. 1990, c E.2, s.8.1 ਅਧੀਨ ਇਿੱਤਰ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ, ਅਤ ੇਯੌਰਿ ਰੀਜਨ ਕਡਸਕਟਿਿਟ ਸਿ ਲ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿ ਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਪਿਬੂੰਧ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਕਵਿ ਇਿੱਤਰ 

ਿੀਤੀ ਸਾਰੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਮਊਕਨਸਪਲ ਫਰੀਡਮ ਔਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਪਿਟੈਿਸ਼ਨ ਔਫ ਪਿਾਈਵਸੀ ਐਿਟ R.S.O., 1990, c 

https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://docs.google.com/document/d/1RoqK5PzQS39mYRNnMYtanfa5xWWbc0k72BVSmrm3OaU/edit
http://www.yrdsb.ca/school-reopening
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ਅਧੀਨ ਸੂੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। M.56, s. 29. ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਇਿੱਤਰ ਿਰਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ 

research.services@yrdsb.ca ਨ ੂੰ  ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਿਦ ੇਹਨ। 

mailto:research.services@yrdsb.ca

