ਿਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
ਜੁੜੇ ਰਹੋ
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੰਡਰ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਹੈ
ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾਵ&
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਮੁਲ&ਕਣ, ਜਾਇਜਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵ&
ਪਾਥਵੇ ਪ+ੋਗਰਾਮ
ਸਾਧਨ
ਆਪਣੇ ਪ+ਸ਼ਨ& ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਿਤਆਰ ? ਸੈੱਟ ? ਹਾਈ ਸਕੂਲ !
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਗਾਇਡ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
ਉਨ.& ਸਭ ਤੋ ਿਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ& ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੋ ਿਕ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾਏਗਾ। ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰੀ, ਿਕਸ਼ੋਰ& ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਪੜ.ਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਕਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੋਣ& ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਉਨ.& ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼& ਹਨ ਿਜੰ ਨ& ਦੀ ਆਸ ਤੁਸ4 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•

ਚੁਣਨ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ+ੋਗਰਾਮ

•

ਪੇਸ਼ੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਜ਼ੋਰ

•

ਨਵ6 ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਹਪਾਠੀ

•

ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਪਾਠਕ+ਮ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੌਕੇ

•

ਵੱ ਧੀ ਹੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ

•

ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਮ6 ਦੇ ਪ+ਬੰਧ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਲੋ ੜ

ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ਼ੋਰ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਸ4 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ& ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਉਨ.& ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ.ਣਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਨ.& ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਗ+ਿਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਜੋ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗਾਇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਚੱ ਤਰ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ+ਭਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਿਕ; ਨਾ ਆਪਣੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ?
ਜਦ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਇਕੱ ਠ< ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ& ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਆਦਾ ਪ+ੇਿਰਤ ਅਤੇ ਉਨ.& ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਅਨੁਭਵ& ਿਵੱ ਚ ਰੁੱ ਝੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
www.peelschools.org ਦਾ ਪੇਰ=ਟਸ (Parents) ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ:
•

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਕੂਲ& ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ6 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

•

ਨੁਸਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟ& ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ

•

ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੇਰ=ਟ ਇੰ ਨਵੌਲਵਮ=ਟ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ

•

ਸਕੂਲ ਕਾ;ਸਲ& ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ

ਪੇਰਟ ਇੰਨਵੌਲਵਮਟ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਆਈਸੀ)
ਪੀਆਈਸੀ (PIC) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:
•

ਸਕੂਲ& ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱ ਧਾਉਣਾ

•

ਸਕੂਲ ਕਾ;ਸਲ& ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ& ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਮੰ ਗਣਾ ਿਜਵ6 ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ;ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ.& ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ

•

ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

•

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਰੁਝੇਵ6 ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ.& ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਜੰ ਨ&
ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਜਆਦਾ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਣ ਲਗਦੀ ਹੈ

•

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ

ਪੀਆਈਸੀ (PIC) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.peelschools.org/PIC. ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੁੜੇ ਰਹੋ — ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਦੇਖੋ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਬਰ& ਬਾਰੇ ਅਧੁਿਨਕ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸ+ੇਸ਼ਠ ਢੰ ਗ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਇਟ&
ਤੇ ਇਲੈ ਕਟ+ੋਿਨਕ ਸਬਸਿਕ+ਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਇਮੇਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ4 ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ+ਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ.& ਚੀਜ਼& ਨੂੰ ਚੁਣੋ
ਿਜੰ ਨ& ਨੂੰ ਤੁਸ4 ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਮੰ ਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਮੇਲ& ਪ+ਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਦੇ
ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਸਬਸਕ+ਾਇਬ (Subscribe) ਬਟਨ ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਅੱ ਪਡੇਟ& ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਦੇ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਸਬਸਕ+ਾਇਬ (Subscribe) ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ।
ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ —www.peelschools.org—ਵੀ ਸਕੂਲ ਿਸਸਟਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ Bਤਮ ਸ+ੋਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੀ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਇਤਾ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨੁਸਿਖਆਂ ਲਈ ਪੇਰ=ਟਸ (Parents) ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਿਟਪ: ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਨ<ਹੇ ਸੇਨਰਵੌਇਸ (synervoice) ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ
ਫੋਨ,ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹ4 ਭੇਜੇ ਜ&ਦੇ ਹਨ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਡਬੁੱ ਕ
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵੱ ਚ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ&ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ.& ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹ=ਡਬੁੱ ਕ,
ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਿਪ+ੰ ਟ ਕੀਤੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜ& ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ, ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਹ=ਡਬੁੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਕਾਰਜ ਉਦੇਸ਼, ਿਦ+ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਦਰ& ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ (Code of Conduct) ਨਾਲ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾ;ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਲ&ਕਣ ਅਤੇ ਲੇ ਖੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ&ਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋਵ6 ਇਕੱ ਠ< ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹ=ਡਬੁੱ ਕ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਗੇ।

ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੰਡਰ
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੰਡਰ www.peelschools.org/calendar ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜ&ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ :

•

ਕਲਾਸ& ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ

•

ਬ+ੇਕ& ਸਮੇਤ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਦਨ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ

•

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਿਵਧੀ (Professional Activity) ਦੇ ਿਦਨ

•

ਟਰਨ-ਅਰਾ;ਡ ਿਦਨ (turn-around days)

•

ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਿਦਨ

•

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ (year-end reporting days)

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਅਧਾਰਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਦੇ ਕਲੰਡਰ& ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ&ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ6 ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨDਿਟਸ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ+ਾਇਬ ਕਰੋ।

ਪੇਰਟ ਕਨ+ੱਕਟ (ParentConnect)
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ& ਿਕ ਉਹ ਉਨ.& ਦੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕ+ੈਿਡਟ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਿਡਪਲੋ ਮਾ
ਦੇ ਦਰਜੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਸ& ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਣ। ਤੁਸ4 ਿਕਵ6 ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਰ=ਟ ਕਨEੱਕਟ (ParentConnect) ਬਟਨ (ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਿਸਟ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ) ਲੱਭੋ। ਤੁਸ4 ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਕਸ਼ੋਰ
ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ (ਲੰਚ) ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ/ਜ& ਸਟੱ ਡੀ ਪੀਰੀਅਡ& ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤ ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ ਜ& ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰ=ਟ& ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ& ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖਾਸ ਆਿਗਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ4 ਹੈ। ਿਕ;ਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ
ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਜ&ਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨ.& ਦੇ ਲੰਚ
ਪੀਰੀਅਡ& ਤ ਵਾਪਸ ਨਹ4 ਆ ਰਹੇ। ਸਟਾਫ ਉਿਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼& ਦਾ ਅਸਰ ਪ=ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ& ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੈ ਿਨਯਿਮਤ ਅਤੇ ਸਮ6
ਿਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਤ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ& ਸਮ6 ਿਸਰ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ
ਤ ਬੱ ਚਣਾ ਿਨਰਨਾਕਾਰੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ਼ੋਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਤ& ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸ4 ਕਰ ਸਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ6 ਤ ਪਿਹਲ& ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹ4 ਿਦੱ ਤੀ ਜ&ਦੀ ਹੈ, ਤ& ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪ+ਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਨ.& ਦਾ ਿਕਸ਼ੋਰ
ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਜ& ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਲੇ ਟਸ (Lates)
ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜ& ਕਲਾਸ ਲਈ ਲੇ ਟ ਹੈ ਤ& ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ
ਦੀ ਲੇ ਟ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਿਜਥ ਤੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਟ+ਪ& ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ.& ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤ ਿਨਯਤ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਪੜ.ਾਈ
ਸਮੂਿਹਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ.& ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ& ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ& ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾ;ਦੇ ਹੋਏ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲ& ਿਸਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਮ6 ਦੀ ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਲਈ
ਕਲਾਸ& ਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਿਸਖਾਏ ਗਏ ਿਵਚਾਰ& ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਿਸੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਨ ਨੂੰ
ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਸਮ1 ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ
ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਤ ਵੱ ਧ ਅਤੇ 15 ਿਦਨ& ਤ ਘੱ ਟ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਤ& ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤ ਪਿਹਲ& ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ
ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਨDਟ ਆਿਫਸ ਿਵੱ ਚ ਜਮ.& ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨDਟ ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ&,
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਿਲੱਿਖਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 15 ਿਦਨ& ਤ ਵੱ ਧ ਸਕੂਲ ਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਤ& ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ+ਸਤ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨDਟ ਆਿਫਸ
ਿਵੱ ਚ ਜਮ.& ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨDਟ ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ& ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਕਾਰਨ
ਿਲੱਿਖਆ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨDਟ ਨਹ4 ਿਦੱ ਤਾ ਜ&ਦਾ ਹੈ,ਤ& ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਤ ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ #54 (Equity and Inclusive Education Policy #54) ਸਾਿਰਆਂ
ਲਈ ਿਸੱ ਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ.& ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਪ+ਤੀ
ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਨੂੰ ਝਲਕਾ;ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਠਕ+ਮ ਅਤੇ ਮੁਲ&ਕਣ ਤ ਧਰਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਲਹਾਜ਼&, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲੀ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਸਰਜਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਲੈ ਕੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ+ੋਗਰਾਮ&, ਸੇਧ& ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ& ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ& ਨੂੰ ਪ+ਭਾਿਵਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਕਰਦਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੁਣ

•

ਸਨ<ਹੀ

•

ਿਮਲਵਰਤਨ ਵਾਲਾ

•

ਇਮਾਨਦਾਰ

•

ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

•

ਆਦਰਪੂਰਣ

•

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ

ਧਰਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਲਹਾਜ਼ (Religious accommodation )
ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਧਰਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਲਹਾਜ਼& ਦੀ ਿਕਿਰਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ&, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਪ+ਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ
ਲਈ www.peelschools.org/aboutus/equity ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾਵ4
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਤਰ.&, ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਤ ਵੱ ਧ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਨਹ4 ਹੈ। ਅਸ4 ਇਹ ਪ+ਾਥਿਮਕਤਾ ਸ&ਝੀ ਕਰਦੇ
ਹ&। ਅਸ4 ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰ ਦ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਸਖੱ ਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਪ+ਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹ&।
ਪੀਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਲ ਬੋਰਡ
ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਨਯਿਮਤ ਿਡ+ਲ&, ਿਨਕਾਸੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ& ਅਤੇ ਨਵ6 ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ& ਵਾਸਤੇ
ਿਕ+ਮੀਨਲ ਿਰਕਾਰਡ ਚੈੱਕ& ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਢੰ ਗ ਹਨ।

ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੇ ਫੋਕਸ
ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੇਫ ਸਕੂਲਜ਼ ਨੀਤੀ ਦ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦ ਓਨਟਾਿਰਓ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਨਡਕਟ ਅਤੇ ਦ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਜ& www.peelschools.org ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ – ਸਰਚ ਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਲਸੀ #48 — ਸੇਫ ਸਕੂਲਜ਼
ਲਈ ਸਰਚ ਕਰੋ।

ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ (Code of Conduct )
ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ ਹੈ, ਪ+&ਤੀਏ ਅਤੇ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਿਜਹੜਾ ਸਟੂਡ=ਟ ਹ=ਡਬੁੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ+ਸਤ&, ਵਲੰਟੀਅਰ& ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਭ&ਵ6 ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ&, ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ+ੋਗਰਾਮ& ਜ& ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜ& ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱ ਸ& ਦੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ ਦੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ.& ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ& ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ।

ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ (Bullying) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ
ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਭਰ ਿਵੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ+ੋਗਰਾਮ
ਂ ਵਰਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯੋਜਨਾ
ਅਤੇ ਪਿਹਲ& ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਰ ਲਰਿਨੰਗ ਐਡ
(School Success Plan) ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ ਬੁਲੀਇੰ ਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (Bullying Prevention and
Intervention Plan) ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ (ਬੁਲੀਇੰ ਗ) ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ= ਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ (ਬੁਲੀਇੰ ਗ) ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣ
ਤ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੇਫ ਸਕੂਲਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (ਜ& ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ) ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਿਚਤ ਪ+ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਹਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਜਾਮ& ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ4 ਿਚੰ ਤਾਵ& ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹ&।

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਿਵੱ ਚ, ਅਸ4 ਸਾਿਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹ&। ਸਾਡਾ ਵਚਨਬੱ ਧ, ਸਮਰਿਪਤ ਅਤੇ ਸਨ<ਹੀ ਲੋ ਕ& ਦਾ ਿਵਿਵਧ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰ.& ਯੋਗਤਾ ਪ+ਾਪਤ ਹੈ।
ਅਸ4 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹ& –ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਿਜਸ ਤੇ ਉਨ.& ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ – ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਬਹਬਲ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਪਾ;ਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਉਨ.& ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ& ਸੁਣਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਿਚਤ ਸਹਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਗਾਈਡ=ਸ ਕਾ;ਸਲਰ, ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਪ+ਬੰਧਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਅਧਾਰਤ ਮਨD-ਿਵਿਗਆਨੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ ਉਨ.& ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ& ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ& ਜੋ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ& ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਗਾਈਡ=ਸ ਕਾ;ਸਲਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ& ਵਾਇਸ- ਿਪ+ੰ ਸੀਪਲ& ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਮੁਲ4ਕਣ, ਜਾਇਜਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
"ਮੁਲ4ਕਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜੇ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਵ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ।"
ਮੁਲ&ਕਣ, ਜਾਇਜਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਕਿਰਆਵ& ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤਾ ਜ&ਦਾ ਹੈ। ਅਪ+ੈਲ 2010 ਿਵੱ ਚ, ਮਿਨਸਟਰੀ ਨ< ਗਰੋਇੰਗ ਸਕਸੈਸ (Growing Success), ਨੀਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇੱ ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ
ਪ+ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਓਨਟਾਿਰਓ ਸਕੂਲ& ਿਵੱ ਚ ਗਰੇਡ 1 ਤ 12 ਤੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ+ਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲ&ਕਣ, ਜਾਇਜੇ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਗਰੋਇੰਗ ਸਕਸੈਸ (Growing Success) ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਨਸਟਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧੁਿਨਕ ਬਣਾਉਣਾ,
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ+&ਤ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ,ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗਰੋਇੰਗ ਸਕਸੈਸ (Growing Success) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/reportcard.html. ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ4ਕਣ ਿਕਵ1 ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ?
ਮੁਲ&ਕਣ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ+ੋਤ& ਤ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਹ ਝਲਕਾ;ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇ ਜ& ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਪਾਠਕ+ਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਪੇਿਖਆਵ& ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ.& ਪ+ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ ਿਨਰੀਖਣ&, ਵਾਰਤਾਲਾਪ&
ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ& ਤ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ ਤਰ.& ਦੇ
ਮੁਲ&ਕਣ ਹਨ :
ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਤਰ.& ਮੁਲ&ਕਣ, ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਮੁਲ&ਕਣ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲ&ਕਣ।

ਟਰਮ ਵਰਕ (Term work)
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਫਾਇਨਲ ਗਰੇਡ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਿਵੱ ਚ ਉਨ.& ਦੁਆਰਾ ਪ+ਦਰਿਸ਼ਤ ਿਸਖਲਾਈ, ਉਨ.& ਦੇ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਅਪੇਿਖਆਵ& ਦੇ ਸਭ ਤ
ਹਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪ+ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ&ਦਾ ਹੈ। ਿਸਖਲਾਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਨਫਰੰ ਸ&,
ਵੈੱਬਸਾਇਟ&, ਟੈਸਟ& ਅਤੇ/ਜ& ਿਕਿਰਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਾਰਜ& ਰਾਹ4 ਪ+ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁਲ&ਕਣ ਿਨਰਮਾਣਸ਼ੀਲ (formative) ਹੋਣਗੇ (ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਤਰ.& ਅਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਮੁਲ&ਕਣ), ਜ& ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ) ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ& ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ.& ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ.& ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲ&ਕਣ
ਯੋਗਾਤਮਕ (summative) ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲ&ਕਣ) – ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਗਰੇਡ
ਜ& ਸਤਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇਗਾ।

ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾਵ4 ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਦਤ4 (Learning Skills and Work Habits)
ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾਵ& ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਦਤ& ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਪ+ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਕਵ6 ਿਸਿਖਆ ਜਾਏ,
ਸੁਤੰਤਰ ਿਸਖ&ਦਰੂਆਂ ਦਾ ਤਰ.& ਉਨ.& ਦੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਨ.& ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਨ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰ ਨ& ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਅਪੇਿਖਆਵ& ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ+ਾਪਤੀ ਤ ਅੱ ਡ ਿਲਆ ਜ&ਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਿਕਵ1 ਿਲਆ ਜਾਏਗਾ?
ਜਾਇਜਾ ਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦੰ ਡ& ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਪ+ਸਤੁਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੁੱ ਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਲ&ਕਣ& ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਗਰੇਡ/ਿਵਸ਼ੇ/ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ
ਸਿਮਆਂ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ+ਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰ ਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ।

ਅਿਧਆਪਕ ਸਮ6 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਨਰੀਖਣ&, ਵਾਰਤਾਲਾਪ& ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਤਪਾਦ& ਤ ਲਈ ਗਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਇਕੱ ਠ< ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰ ਸ&, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਪੜਚੋਲ&, ਟੈਸਟ&, ਲੈ ਬ& ਅਤੇ ਸPਪੇ ਹੋਏ ਕੰ ਮ& (assignments)) ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਡ& ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰ ਨ& ਸਬੂਤ& ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਾਰਡ ਦੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਿਧਆਪਕ& ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤ& ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਹਾਲੀਆ ਸਬੂਤ& ਤੇ ਖਾਸ
ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ+ਾਪਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤ ਇਕਸਾਰ ਸਤਰ ਨੂੰ ਝਲਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਜੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ&
ਦੇ ਗਰੇਡ& ਜ& ਅੰ ਕ& ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ.& ਬਣਾਏ ਜ&ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪ+ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰ ਿਤਮ ਜਾਇਜਾ (ਇਵੈਲੁਏਸ਼ਨ)
ਅੰ ਿਤਮ ਇਵੈਲੁਏਸ਼ਨ& ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ+ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਅੰ ਿਤਮ ਇਵੈਲੁਏਸ਼ਨ& ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਿਕਵ6 ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ& ਨੂੰ ਿਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਢੀ ਜ&ਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਆਖਰੀ 30 ਪ+ਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ
ਅੰ ਿਤਮ ਇਵੈਲੁਏਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜ&ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।ਇੰ ਨ& ਪੀਰੀਅਡ& ਦੇ
ਦੌਰਾਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਜ&ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ.& ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਿਵੱ ਚ ਪ+ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਨਰ&
ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ;ਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮ6 ਦੇ ਇਸ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ;ਿਕ
ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇੰ ਨ& ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੇਅਰਜ਼/ਸਟੱ ਡੀ ਪੀਰੀਅਡਜ਼
ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗਰੇਡ 9 ਅਤੇ 10 ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ& ਉਹ ਿਦਨ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਸਟੱ ਡੀ ਪੀਰੀਅਡ& (ਕਈ ਵਾਰੀ ‘ਸਪੇਅਰਜ਼’ (‘spares’) ਿਕਹਾ
ਜ&ਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ4 ਹੁੰ ਦੇ। ਿਜਵ6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੇਡ& ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜ&ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ.& ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਦਲ
ਜ&ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱ ਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸਟੱ ਡੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਤਰ.& ਿਨਯਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਤ& ਉਨ.& ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਪਾਠਕ+ਮ ਤ ਇਲਾਵਾ ਦੁਸਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ& ਦੂਸਰੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ+ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਆਪਣਾ ਸਮ& ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ& ਤ& ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਯਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ।

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ
ਕਾਰਡ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸੰ ਚਾਰਨਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਵਰਣਨਾਤਿਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਿਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਖਾਸ,ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਿਸੱ ਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ+ਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮ6 ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਿਮਡਟਰਮ ਿਰਪੋਰਟ& ਹਰ
ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ&ਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਨਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੋ ਟਰਮ& ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਜ&ਦੇ ਹਨ – ਫਰਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਿਵੱ ਚ।

ਈਿਕਊਏਓ (EQAO)
ਂ ਅਕਾ;ਟੇਿਬਿਲਟੀ ਆਿਫਸ (ਈਿਕਊਏਓ)(The Education Quality and Accountability Office (EQAO))
ਦ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਟੀ ਐਡ
ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ+&ਤੀਏ ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਓਨਟਾਿਰਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜ&ਦੀ ਹੈ। ਈਿਕਊਏਓ ਦਾ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸਿਖਆ
ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਆਂ ਤੇ ਪ+&ਤ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ& ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆਕ&, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਿਕਊਏਓ ਓਨਟਾਿਰਓ ਕਰੀਕੁਲਮ (Ontario Curriculum) ਅਪੇਿਖਆਵ& ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਪੜ.ਨ, ਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਿਹਸਾਬ ਦੀਆਂ ਪ+ਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਈਿਕਊਏਓ ਉਨ.& ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ&ਕਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ:
•

ਗਰੇਡ 3 ਪੜ.ਨ, ਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਿਹਸਾਬ ਦਾ ਮੁਲ&ਕਣ

•

ਗਰੇਡ 6 ਪੜ.ਨ, ਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਿਹਸਾਬ ਦਾ ਮੁਲ&ਕਣ

•

ਗਰੇਡ 9 ਿਹਸਾਬ ਦਾ ਮੁਲ&ਕਣ – ਗਰੇਡ 9 ਅਕਾਦਿਮਕ ਜ& ਅਪਲਾਇਡ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਦੇ ਕ+ੈਿਡਟ ਵਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

•

ਗਰੇਡ 10 ਓਨਟਾਿਰਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਲਟ+ੇਸੀ ਕੋਰਸ (ਓਐਸਐਸਐਲਸੀ) – ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਪੂਰਤੀ ਉਨ.&
ਆਵਸ਼ੱ ਕਤਵ& ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਓਨਟਾਿਰਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ (ਓਐਸਐਸਡੀ) ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਈਿਕਊਏਓ ਟੈਸਟ ਿਲੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਰਪੋਰਟ Uੰ ਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ
ਅਤੇ ਪ+&ਤੀਏ ਨਤੀਜੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਈਿਕਊਏਓ
ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ& ਬਣਾ;ਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ : www.peelschools.org/parents/eqao

ਹੋਮਵਰਕ
ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ+ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ& ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਅਪੇਿਖਆਵ& ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ+ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਿਸਆਣਦਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਿਸਆਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਪੇਿਖਆਵ& ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ, ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਜ&ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲ਼ੰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਰੂਪਅੰ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਯਤ ਧਾਰਿਮਕ ਿਦਨ& ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਮੁਕੱਰਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਹੋਮਵਰਕ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲ ਜ& www.peelschools.org ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ – ਸਰਚ ਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਲਸੀ #70 (Policy #70) ਲਈ ਸਰਚ
ਕਰੋ।

ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਬੀਵਾਏਓਡੀ (BYOD) ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅੱ ਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਲ& ਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਸ4 ਉਨ.& ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਨੁਭਵ& ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ
ਝਲਕਾ;ਦੇ ਹ&, ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ 21ਵ4 ਸਦੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰੰ ਗ ਯੌਰ ਓਨ ਿਡਵਾਇਸ (Bring Your Own Device (BYOD)) ਪਹੁੰ ਚ ਇੰ ਨ< ਿਦਲਚਸਪ ਹਨ।
ਪੀਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵੱ ਧੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋ ਉਨ.& ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ6 ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ;ਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ
www.peelschools.org/byod. ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵ4
ਮੇਿਕੰ ਗ ਮਾਏ ਵੇ (Making My Way)
ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਮ6 ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ6 ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਅਗੇ ਦੀ ਪੜ.ਾਈ ਅਤੇ/ਜ& ਿਸਖਲਾਈ,
ਿਸਖ&ਦਰੂਪੁਣਾ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜ& ਿਸੱ ਧੇ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ,ਸਕੂਲ& ਕੋਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ.& ਦੀਆਂ
ਰੁਚੀਆਂ, ਹੁਨਰ& ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ& ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ& ਅਤੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਪੂੰ ਜੀ ਹੈ।
MakingMyWay.ca ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਲਪ& ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ
ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜੁਗਤ& ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜ ਮੁੱ ਖ ਰਸਤੇ (ਪਾਥਵੇ) ਹਨ:

•

ਿਸਖ&ਦਰੂਪੁਣਾ (apprenticeship)

•

ਕਾਲਜ

•

ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਿਲਿਵੰ ਗ

•

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

•

ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ.ਾ (workplace)

ਹਰ ਰਸਤਾ (ਪਾਥਵੇ) ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੰ ਨ& ਦੀ ਲੋ ੜ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਿਜਵ6 ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ.& ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ,ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ.& ਦੀ ਪਾਥਵੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ.& ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਰੀਅਰ/ਲਾਇਫ ਪਲੈ ਿਨੰਗ (ਕ+ੀਏਿਟੰ ਗ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਟੂ ਸਕਸੈਸ :ਐਨ
ਂ ਕੈਰੀਅਰ/ਲਾਇਫ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਪ+ੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਓਨਟਾਿਰਓ ਸਕੂਲਜ਼ ਓਨਟਾਿਰਓ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੁਕਾਸ਼ਨ, 2013)
ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਡ
(Creating Pathways to Success: An education and career/life planning program for Ontario schools , Ontario Ministry
of Education, 2013) ਦੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲ& ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ:

•

ਮ= ਕੌ ਣ ਹ&?

•

ਮੇਰੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਹਨ ?

•

ਮ= ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ&?

•

ਮੇਰੇ ਟੀਚੇ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

myBlueprint
www.myBlueprint.ca/Peel ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਿਵੱ ਚ ਗਰੇਡ 7 ਤ 12 ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਇਨ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸੰ ਦ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸੰ ਦ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ&
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵ6 ਿਕ:

•

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸ& ਦੀ ਚੋਣ

•

ਟੀਚੇ ਤਿਹ ਕਰਨਾ

•

ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਢੰ ਗ& ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੂਚੀਆਂ

•

ਆਰਿਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

•

ਰੁਚੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੂਚੀਆਂ

•

ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਯੋਜਕ

•

ਿਰਜ਼ੂਮੇ ਅਤੇ ਕਵਰ ਲੈ ਟਰ ਿਬਲਡਰ

•

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਕਲਪ& ਅਤੇ ਪ+ੋਗਰਾਮ& ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਕੋਰਸ4 ਦੀ ਚੋਣ
ਗਰੇਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸ& ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ& ਹਨ:

•

ਅਕਾਦਿਮਕ ਕੋਰਸ ਿਸਧ&ਿਤਕ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਭਾਗ& ਤੇ ਕ6ਿਦ+ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਨ.& ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਸਖ&ਦਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ& ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

•

ਅਪਲਾਇਡ ਕੋਰਸ ਿਵਹਾਿਰਕ ਪ+ਯੋਗ& ਅਤੇ ਠDਸ ਿਮਸਾਲ& ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਹਲ&
ਪ+ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਗਆਨ ਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ& ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (scaffolded)।

•

ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕੋਰਸ ਉਨ.& ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨ& ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਲਚਕ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।

•

ਂ ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ& ਿਵੱ ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਹਨ।
ਓਪਨ ਕੋਰਸ ਆਰਟਸ, ਹੈਲਥ ਐਡ

•

ਕੋਰਸ& ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਸਾਲ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ& ਵਲ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਾਕਤ& ਅਤੇ ਲੋ ੜ& ਲਈ ਸਭ ਤ ਸਹੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ& ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਉਦਹਾਰਣ
ਲਈ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਅਪਲਾਇਡ ਕੋਰਸ& ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਨ।
ਕੋਰਸ& ਦੀ ਚੋਣ ਇੱ ਕ ਿਨਰੰ ਤਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਕਾਬਲੀਅਤ& ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ+ਸਤਾਿਵਤ ਕਲਾਸ& ਬਾਰੇ ਉਨ.& ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ& ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ,
ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਰਨਣ& ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ.ਨ, ਉਨ.& ਦੇ ਕਾ;ਸਲਰ& ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਪ+ਬਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ&ਦਾ ਹੈ ਿਜੰ ਨ& ਨ< ਪਿਹਲ& ਇਹ ਕਲਾਸ& ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ& ਉਨ.& ਲਈ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਏ ਉਨ.& ਦੇ ਗਾਈਡ=ਸ ਕਾ;ਸਲਰ& ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨDਟ ਕਰੋ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਣ।

ਚਾਰਟ ਯੌਰ ਕੋਰਸ – ਕਾਮਨ ਕੋਰਸ ਕਲੰਡਰ (Chart Your Course – Common Course Calendar)
ਚਾਰਟ ਯੌਰ ਕੋਰਸ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸ&ਝਾ ਕੋਰਸ ਕਲੰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੀਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ& ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸ& ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਡ www.peelschools.org/students/commoncoursecalendar ਤੇ
ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਲਈ ਆਵੱ ਸ਼ਕਤਾਵ4
ਓਨਟਾਿਰਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ (ਓਐਸਐਸਡੀ) ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ:

•

18 ਜਰੂਰੀ ਕ+ੈਿਡਟ& ਅਤੇ 12 ਚੋਣਵ6 ਕ+ੈਿਡਟ& ਸਮੇਤ, ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 30 ਕ+ੈਿਡਟ ਪ+ਾਪਤ ਕਰੇ

•

ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ 40 ਘੰ ਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ

•

ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਓਨਟਾਿਰਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਲਟ+ੇਸੀ ਟੈਸਟ (ਓਐਸਐਸਐਲਟੀ) ਜ& ਓਨਟਾਿਰਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਲਟ+ੇਸੀ ਕੋਰਸ
(ਓਐਸਐਸਐਲਸੀ) ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਸੇਵਾ (Community service) - 40 ਘੰ ਟੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਰੈਜੁਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ 40 ਘੰ ਟੇ, ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਗਰੇਡ 9 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਤ ਪਿਹਲ& ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰ
ਕੰ ਮ ਦੇ 40 ਘੰ ਟੇ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਲੇ ਸਮ=ਟ& ਲੱਭਣ ਜ& ਉਨ.& ਦਾ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ.& ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ4 ਹੋਏਗਾ।
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ& ਸੰ ਭਾਵੀ ਪਲੇ ਸਮ=ਟ& ਨੂੰ ਜ&ਚਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਯੋਗ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.peelschools.org/students/40hours ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਥਵੇ ਪBੋਗਰਾਮ
ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਥਵੇ ਪ+ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਵਧ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵ6 ਵਾਲੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਕੋਰਸ& ਅਤੇ ਪ+ੋਗਰਾਮ&, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਦੋਵ6, ਦੀ ਰ6ਜ ਦਾ ਪ+ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ+ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਰੇਡ 11 ਅਤੇ 12 ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੁਅਪਰੇਿਟਵ ਿਸੱ ਿਖਆ (Co-operative Education)
ਕੁਅਪਰੇਿਟਵ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪ+ੋਗਰਾਮ (ਕੋ-ਆਪ) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਲੇ ਸਮ=ਟ ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਾਠਕ+ਮ ਦਾ
ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕ+ੈਿਡਟ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ.& ਨੂੰ ਓਨਟਾਿਰਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ (ਓਐਸਐਸਡੀ) ਵਲ ਹਰ
ਸਮੈਸਟਰ 4 ਕ+ੈਿਡਟ ਤ ਅਿਧਕਤਮ 12 ਕੋ-ਆਪ ਕ+ੈਿਡਟ& ਤੱ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇ ਸਮ=ਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪ ਅਿਧਆਪਕ& ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ&ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ.& ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਉਨ.& ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ&ਦਾ
ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ=ਸ ਕਾ;ਸਲਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਜ& www.peelschools.org/CoopEducation ਤੇ ਜਾਓ।

ਡੂਅਲ ਕBਿੈ ਡਟ ਪBੋਗਰਾਮ (Dual Credit Programs )
ਡੂਅਲ ਕ+ੈਿਡਟ ਪ+ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਸਮ6 ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕ+ੈਿਡਟ ਦੋਵ6 ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ। ਪ+ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਜ ਕ+ੈਿਡਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪ+ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ& ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ
ਕੋਰਸ& ਿਵੱ ਚ ਚੁਣੋ ਿਜਵ6 ਿਕ : ਸੇਨਟੈਨੀਅਲ, ਜੌਰਜ ਬਰਾਉਨ, ਹੰ ਬਰ, ਸੇਨ<ਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ=ਸ
ਕਾ;ਸਲਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਜ& www.peelschools.org/DualCredit ਤੇ ਜਾਓ।

ਓਨਟਾਿਰਓ ਯੂਥ ਅਪਰਿਟਸਿਸ਼ਪ ਪBੋਗਰਾਮ (ਓਵਾਏਏਪੀ) ( (Ontario Youth Apprenticeship Program (OYAP) )
ਓਵਾਏਏਪੀ ਪ+ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਿਕੱ ਿਤਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਵਹਾਿਰਕ, ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋ ਮੇ ਲਈ ਕ+ੈਿਡਟ ਇਕੱ ਠ< ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਦੀ
ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਸਖ&ਦਰੂ ਅਤੇ ਓਨਟਾਿਰਓ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟ+ੇਡਜ਼ ਦਾ ਸਦੱ ਸ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ=ਸ ਕਾ;ਸਲਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਜ& www.peelschools.org/OYAP ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਹਾਈ ਸਿਕਲਜ਼ ਮੇਜਰ (ਐਸਐਚਐਸਐਮ) (Specialist High Skills Major (SHSM))
ਐਸਐਚਐਸਐਮ (SHSM) ਪ+ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨ.& ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕ6ਦਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ& ਲਈ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਨੂਠ<, ਇਹ ਪ+ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਐਚਐਸਐਮ (SHSM) ਸੀਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਦੇ ਵਲ
ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ+ਾਪਤ ਪ+ਮਾਣੀਕਰਨ& ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ;ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ=ਸ ਕਾ;ਸਲਰ ਨੂੰ
ਿਮਲੋ ਜ& www.peelschools.org/SHSM ਤੇ ਜਾਓ।

ਰੀਜਨਲ ਪBੋਗਰਾਮ
ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਿਸਖ&ਦਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ& ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪ+ਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਫਰਕ& ਦਾ
ਿਹਸਾਬ ਰੱ ਖਣਾ ਹੀ ਨਹ4 ਹੈ, ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਨਵ6 ਪ+ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਕਲਾਸਰੂਮ& ਤ ਪਰ.& ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਪ+ੋਗਰਾਮ& ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ&ਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
www.peelschools.org/RegionalPrograms ਤੇ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾਇਟ ਸਕੂਲ
ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰ ਨਟੀਨਯੂਇੰਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹ4 ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾਇਟ ਸਕੂਲ ਕ+ੈਿਡਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ&ਦੇ ਹਨ। ਕ+ੈਿਡਟ ਪੀਲ
ਅਤੇ ਨੌਨ-ਪੀਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵ& ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਜ& ਆਨਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ&ਦੀਆਂ ਹਨ।
www.peelschools.org/summerschool ਤੇ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਦੇ ਕੰ ਨਟੀਨਯੂਇੰਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ – ਕ+ੈਿਡਟ ਸਮਰ ਸਕੂਲ
(Continuing Education – Credit Night School) ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ& ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
www.peelschools.org/nightschool ਤੇ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਦੇ ਕੰ ਨਟੀਨਯੂਇੰਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ – ਕ+ੈਿਡਟ ਨਾਇਟ ਸਕੂਲ
(Continuing Education – Credit Night School) ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਨਾਇਟ
ਸਕੂਲ ਲਈ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਿਸਤੰ ਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਈਲਰਿਨੰਗ (eLearning )
ਆਨਲਾਇਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਕਾਰਜਕ+ਮ&, ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ& ਨੂੰ ਜ&ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਲਰਿਨੰਗ (eLearning) ਉਨ.& ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਟਾਇਮਟੇਬਿਲੰਗ ਦੇ ਰਾਹ4
ਿਕਸੇ ਕੋਰਸ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ+ਾਪਤ ਨਹ4 ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਲਰਿਨੰਗ (eLearning) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
www.peelschools.org/parents/programs/online ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਾਧਨ
www.makingmyway.ca
www.myBlueprint.ca/Peel
www.peelschools.org/parents/helpyourchild
www.edu.gov.on.ca/eng/document/policy/cps/creatingpathwayssuccess.pdf

ਆਪਣੇ ਪBਸ਼ਨ4 ਦੇ ਜਵਾਬ ਪBਾਪਤ ਕਰਨਾ
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜ& ਬੇਟੀ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਜ& ਿਚੰ ਤਾਵ& ਹਨ, ਤ& ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਕਸ਼ੋਰ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜ& ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ& ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਪ+ੰ ਸੀਪਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ
ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਟ+ਸਟੀ ਨ< ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱ ਤ& ਨੂੰ ਪ+ਸਤੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵ& ਜ&
ਿਚੰ ਤਾਵ& ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ.& ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ4 ਆਪਣੇ ਟ+ਸਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ4 ਜਾਣਦੇ, ਤ&
www.peelschools.org ਦੇ ਟ+ਸਟੀ (Trustee) ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ& ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਓ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ+ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ& 905-890-1010 (ਜ& 1-800-668-1146) ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 2559 ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ
ਂ ਇੰ ਨਸਟ+ਕਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (Curriculum & Instruction Support Services) ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਕਰੀਕੁਲਮ ਐਡ

•

ਪਾਠਕ+ਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਾਠਕ+ਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum ਤੇ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਗਾਇਡ ਇੰਨ4 ਕੋਲ, ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਮੇਿਕੰ ਗ ਮਾਏ ਵੇ (Making My Way)
ਪਾਥਵੇ ਪ+ੋਗਰਾਮ& ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਲਈ www.makingmyway.ca ਤੇ ਜਾਓ।

ਪੇਰ=ਟ ਇੰ ਨਵੌਲਵਮ=ਟ ਕਮੇਟੀ (Parent Involvement Committee)
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ4 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਿਕਵ6 ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

www.peelschools.org ਤੇ ਜਾਓ।

ਪੀਲ ਿਡਸਟਿਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (Peel District School Board)
ਅਸ4 ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ+ੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹ&।

www.peelschools.org www.facebook.com/peelschools
www.twitter.com/peelschools

