24ਫਰਵਰੀ 2021

ਸਕੂ ਲ ਵ ਿੱਚ ਾਪਸੀ ਾਸਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਿਆਰੇ Pਏਰਟਸ/ਸੀਏਰਸ ਅਤੇ Sਟੂਡੈਂਟ
ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਮ ਨੂੂੰ ਿਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਪਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁੁੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇੁੱਕ
ਸੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਸੀਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬੂੰਦੀ ਪਵੁੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿੱਧ ਾਰ3 ਮਾਰਚ 2021
ਂ
ਇਹ ਇੁੱਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਦਾ ਪਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਜਸ ਪਦਨ ਕੋਈ ਸਬਕਨਹੀਪਸਖਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ। 8 ਮਾਰਚ 2021ਵਾਸਤੇ ਪਤਆਰ
'ਤੇ
ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲਾ ਸਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ।

•

3 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੂੰ ਿਾਠ – (ਅਪਧਐਨ ਸੈਸਨਾਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੂੰਦਾਜੀ ਸੈਸਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਗੈਰ-ਸਕਰੀਨ, ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
'ਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਿਰਕਾਪਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ 2 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੂੰ ਇੁੱਕ ਪਦਨ
ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਿਰਕਾਪਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪਦਖਾਓ।

•

ਵਮਿੰਨੀ ਸਕੂਲ – ਕਮਜੋਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੁੱਖ ਕਾਪਮਆਂ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਪਵਧਾ,
ਬੁੁੱਧਵਾਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੂੰ ਕੂੰਮ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਪਵੁੱਚ ਹੀ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਵੀਰਵਾਰ 4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੂੰ ਦੁਬਾਰਾਖੁੁੱਲਹੇਗਾ।

ਲੈ ਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਵਟਿੰਗ Fਜਾ਼ਾਂ Sਟੂਡੈਂਟਸ In Years7 ਤੋਂ 13
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀ ਂ ਆਿਣੇ ਵੁੱਡੇ ਿੁੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਿਸ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਇੁੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਹਲੇ ਪਦਨ ਇੁੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਘਰ ਪਵਖੇ
ਸਵੈ-ਟੈਸਟ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ 3 ਔਨਸਾਈਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਿੈਣਗੇ)। ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਿੂਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਹੋਰ ਪਵਸਥਾਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪਕਉਪਂ ਕ ਸਕੂਲ ਡੀ.ਪਵਭਾਗ ਤੋਂਸਿੁੱਸਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਕ ਿਪਹਲਾ
ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਵ ਵਿਆਰਥੀ Return To School Week Begining 8 ਮਾਰਚ 2021
ਅਸੀ ਂ ਇੁੱਕ ਛੇਤੀ ਸੁਰੂ ਆਰੂੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲੈ ਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਨੂੂੰ ਵਾਿਰਨ ਪਦੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:
ਸਾਲ ਗਰਿੱਪਾ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟੈਗਡ ਸਟਾਰਟ
ਸੋਮ ਾਰ
ਮਿੰਗਲ ਾਰ
ਬਿੱਧ ਾਰ
ੀਰ ਾਰ
ਸਿੱਕਰ ਾਰ

ਸਾਲ 11, 12 ਅਤੇ 13
ਸਾਲ 10, 11, 12 ਅਤੇ 13
ਸਾਲ 7, 10, 11, 12 ਅਤੇ 13
ਸਾਲ 7, 8, 10, 11, 12 ਅਤੇ 13
ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਇਨ

ਇਹਨਾਂ ਪਦਨਾਂ ਪਵੁੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਦਨ, ਸਵੇਰੇ ਿੂੰਜੀਕਰਨ 8.35-9.15am ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਮਆਦ 1 ਸਵੇਰੇ 9.15-9.55 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੁੜ-ਏਕੀਕਰਨ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੂੰ ਵਾਿਰਨ ਪਦੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਰਮੋਟ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਠ Will Finish As Below
ਂ ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਅਸੀ ਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਿਰ ਇਹ ਿਛਾਣਦਾ ਹੈ ਪਕ
ਇਹ ਸਾਨੂੂੰ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦ
ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਵਧੇਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪਵੁੱਚ ਿੜਹਾਈ ਪਵੁੱਚ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਲਗਰੁੁੱਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਿਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ
ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਪਕਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਦੇਖੋਗੇ ਪਕ ਗਰੁੁੱਿਾਂ ਕੋਲ ਇੁੱਕ ਪਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਜੁੱਥੇ ਕੋਈ ਿਾਠ ਨਹੀ ਂ ਸੈੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ
ਪਕਸੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੂੰ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੂੰ ਸੈੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਕਰੀਨ ਸੁਤੂੰਤਰ ਪਕਪਰਆਵਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕੁਝ ਪਵਕਲਿਕ ਪਵਚਾਰ
ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
•

ਸਾਲ 10, 11, 12 ਅਤੇ 13 - ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਿਾਠਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਦਨ ਸੁੁੱਕਰਵਾਰ 5 ਮਾਰਚ 2021 ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਸਾਲ 7 ਅਤੇ 8 - ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਿਾਠਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਦਨ ਸੋਮਵਾਰ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਸਾਲ 9 - ਪਰਮੋਟ ਿਾਠਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਦਨ ਮੂੰਗਲਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ 2021 ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਮਿੰਨੀ ਸਕੂਲ ਿਾ ਆਖਰੀ ਵਿਨ ਸਿੱਕਰ ਾਰ5 ਮਾਰਚ 2021 ਹੋ ੇਗਾ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਕੁਝ ਮਾਿੇ/ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਉਸ ਮਾਰਗ-ਦਰਸਨ ਪਵੁੱਚ ਪਦਲਚਸਿੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ
ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁੱਖ ਸਕਣ। 8 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਦਾ ਪਲੂੰ ਕ ਹੇਠਾਂ ਹੈ:
ਸਰਕਾਰੀ Operational Guidance Fਜਾਂ Schools Fਜਾਂ8 ਮਾਰਚ 2021
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਿੂੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜਰ ਰੁੱਖੋ ਪਕਉਪਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਬੁੱਚੇ ਦੇਆਰ ਗਾਰਡਨ
ਸਰੀਮਤੀ ਵਕਰਸਟੀਨ ਮੈਕਵਲਨਟੋਕ
ਮਿੱਖ ਅਵਧਆਪਕ
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