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ਪਿਆਰ ੇਮਾਪਿਉ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀੳ , 
 

ਪਿਸਾ: ਪ ਿੱਪਿਆ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿਾਲੀ ਯੋਜਨਾ 
Continuity of Learning 
 

ਹਣੁ ਜਿੋਂ ਪਿ  ਪਿਰੂੰਗ ਬਰੇਿ ਿਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅ ੀ ੀਂ  ਾਰ ੇਮਾਪਿਆੀਂ ਅਤ ੇਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਿਾ ਪ ਿੱਪਿਆ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿਾਲੀ 

ਯੋਜਨਾ ਨ ੂੰ   ਪਹਣਸੀਲਤਾ ਿ ਰਿਿ ਉਡੀਿਣ ਲਈ ਪਿਿਾਏ  ਪਹਯਗੋ ਬਿਲੇ ਧੂੰਨਿਾਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਿੇ ਹਾੀਂ। ਅ ੀ ੀਂ ਜਾਣਿੇ ਹਾੀਂ ਪਿ 

ਜਨਤਿ ਪ ਹਤ ਨ ੂੰ  ਿਰਿੇਸ ਚਣੁੌਤੀ ਿੇ ਮਿੱਿੇ ਨਜਰ ਇ   ਮੇਂ  ਾਡੀ ਰੋਜਾਨਾ ਪਜੂੰਿਗੀ ਪਿਿੱਚ ਬਹਤੁ ਬਿਲਾਓ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਇਹਨਾੀਂ ਅਨੁ ਾਰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨ ੂੰ  ਪਨਯਪਮਤ ਿਰਨਾ  ਾਡੇ  ਾਪਰਆ ਲਈ ਬੇਹਿੱਿ ਔਿ ਭਰਿ ਰ ਹ।ੈ ਅ ੀ ੀਂ ਤਹਾਨ ੂੰ  ਿਬੁਾਰਾ ਇਹ 

ਭਰੋ ਾ ਪਿਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਿੇ ਹਾੀਂ ਪਿ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਪਤਆੀਂ ਅਤੇ ਮਹੀਪਨਆੀਂ ਿੌਰਾਨ  ਾਡੇ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿੀ ਪ ਹਤ ਅਤ ੇ ੁਰਿੱਪਿਆ  ਾਡੇ 

ਪਡ ਪਰਰਿਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿਪਹਲ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।  
 

ਪਜਿੇਂ ਪਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਪਹਲਾੀਂ ਭੀ   ਪਚਤ ਿੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਿ 17 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ    ਬਾ ਿਿੱਧਰ ਤੇ  ਿ ਲਾੀਂ ਪਿਿੱਚ ਪ ਿੱਧੇ ਰ ਿ ਪਿਿੱਚ ਿਰਿਾਨ ਿੀਤੀ 

ਜਾੀਂਿੀ ਪ ਿੱਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹਿੁਮਾੀਂ ਤਿੱਿ ਰੋਿ ਲਗਾ ਪਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਲੈਂਗਲੀ  ਿ ਲ ਪਡ ਪਰਰਿਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਤਹਾਨ ੂੰ  ਆੳਣ ਿਾਲੇ ਭਪਿਿੱਿ 

ਨ ੂੰ  ਿੇਿ  ਿਣ ਿਾਲੀ ਪ ਿੱਪਿਆ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਿੀ  ੂੰਿੇਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਿਿੱਤੀ ਜਾੀਂਿੀ ਹ।ੈ ਪਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਇ  ਿਿੱਤਰ 

ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  ਿੇਿਿੇ ਉ  ਤੋਂ ਨਿੀ ੀਂ ਉਿੱਭਰ ਰਹੀ ਪ ਿੱਪਿਆ ਪਿਧੀ ਨਾਲ  ੂੰਬੂੰਧਤ ਉਿੇਸਾੀਂ ਅਤੇ  ਮਾੀਂ  ਾਰਣੀ ਬਾਰ ੇਹੋਰ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਿਰੋ।  
 

ਅ ੀ ੀਂ ਪਿਛਲੇ ਿੋ ਹਫ਼ਪਤਆੀਂ ਿੌਰਾਨ ਇਿੱਿ ਪਿਚਾਰਸੀਲ, ਜਿਾਬਿੇਹ ਅਤੇ ਲਚਿਿਾਰ ਿਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ  ਪਿਿਪ ਤ ਿਰਨ ਤੇ  ਮਾੀਂ ਬਤੀਤ 

ਿੀਤਾ ਹੈ।  ਾਡਾ ਿਪਹਲਾ ਪਨਸਾਨਾ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾੀਂ ਿੇ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿੀਆ ਮੁਿੱਢਲੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਹਤ ਅਤ ੇ ੁਰਿੱਪਿਆ 

 ਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪਿਸੇਸ ਪਧਆਨ ਪਿੂੰਿੇ ਹੋਏ ਿ ਪਰਆੀਂ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਅ ੀ ੀਂ ਇਿੱਿ ਪ ਿੱਪਿਅਿ ਹਣੋ ਿੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮਪਹ    ਿਰਿੇ ਹਾੀਂ ਪਿ ਜਿੋਂ 

ਤਿੱਿ ਇਹ ਮੁਿੱਢਲੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਿ ਰੀਆੀਂ ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੂੰਿੀਆੀਂ ਉਿੋਂ ਤਿੱਿ ਪ ਿੱਪਿਆ ਿਰਿਾਨ ਨਹੀ ੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ  ਿਿੀ।  ਾਡਾ ਪ ਿੱਪਿਆ ਿਾ ਉਿੇਸ 

ਪ ਰਫ ਇ  ਨ ੂੰ  ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ੀਂ  ਗੋਂ ਇ  ਨ ੂੰ  ਅਿੱਗੇ ਪਲਜਾਣਾ ਭੀ ਹੈ। ਅ ੀ ੀਂ ਪਜਿੱਥੇ ਪਿਤੇ ਭੀ ਹੋ  ਪਿਆ 

ਨਿੇਂ ਪ ਿੱਪਿਆ ਮੌਿ ੇਅਤੇ ਪ ਿੱਪਿਆ ਪਿਿੱਚ ਨਿੀਨਤਾ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਿ ਰਾ  ੂੰਭਿ ਯਤਨ ਿਰਾੀਂਗੇ।  
 

ਘਰ ਪਿਿੱਚ ਹੀ ਪ ਿੱਪਿਆ ਿਰਿਾਨ ਿਰਨ ਪਿਿੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਿੇਣ ਲਈ ਅਪਧਆਿਿ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ 

ਿਾਲ ਿਆੁਰਾ  ੂੰਿਰਿ ਿਰਨਗੇ। ਇ ਿਾ ਉਿੇਸ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰਿੀ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਿਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਪਿਰਿਾ ਿਰਿੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਿਪਰਿਾਰ ਿੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਅਤ ੇ ਹਾਇਤਾ ਨਾਲ  ੂੰਬੂੰਪਧਤ ਮੁਿੱਢਲੇ ਿਰਸਨਾੀਂ ਿੇ ਉਿੱਤਰ ਿੇਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਪਰਹਾ ਜਾਏ ( 

ਉਿਾਹਰਣ ਿਜੋਂ : ਮੁਿੱਢਲੀਆੀਂ  ੇਿਾਿਾੀਂ ਿਰਿਾਨ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਿੇ ਬਿੱਪਚਆੀਂ ਿੀ ਿੇਿ-ਭਾਲ਼, ਪਭੂੰਨ- ਪਭੂੰਨ ਪ ਿੱਪਿਆ ਲੋੜਾੀਂ, 

ਤਿਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ  ੂੰਬੂੰਪਧਤ ਲੋੜਾੀਂ)। ਉਹ ਿਪਰਿਾਰ ਪਜਨ੍ਾੀਂ ਪਿਿੱਚ ਮਾਪਿਆੀਂ ਅਤ ੇਗਾਰਡੀਅਨਾੀਂ ਿੀ ਿਛਾਣ ਮੁਿੱਢਲੀਆੀਂ  ੇਿਾਿਾੀਂ ਿਰਿਾਨ 

ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਿਜੋਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਉਹਨਾੀਂ ਿੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਿ ਰੀਆ ਿਰਨ ਲਈ  ਿ ਲ ਪਡ ਪਰਰਿਰ ਬਿੱਪਚਆ ਿੀ 

ਿੇਿਭਾਲ ਿਰਨ ਿੀਆ  ੇਿਾਿਾੀਂ ਿਰਿਾਨ ਿਰਨ ਿਾਪਲਆ ਨਾਲ ਪਮਲਿੇ ਿੂੰਮ ਿਰੇਗਾ। ਇ   ੇਿਾ ਿੀ ਯਜੋਨਾਬੂੰਿੀ ਅਤ ੇਇਹ  ਹ ਲਤ 

ਿਰਿਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਇ  ਿੇਤਰ ਪਿਿੱਚ ਹੋਰ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। ਪਜਹੜੇ ਿਪਰਿਾਰ ਬਿੱਪਚਆੀਂ ਨਾਲ  ੂੰਬੂੰਪਧਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿ ਤਾੀਂ, 

ਪ ਿੱਪਿਆ  ਰੋਤ ਅਤ ੇਹੋਰ  ਿਲਾਈ ਿਰਾਿਤ ਿਰਨ ਲਈ  ਿ ਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰਣਗੇ ਤਾੀਂ ਉ ਿਾ ਿਰਬੂੰਧ ਉ   ਿ ਲ ਿੇ ਿਰਬੂੰਧਿ 

ਿਰਨਗੇ।  ਿ ਲਾੀਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਇ   ੂੰਬੂੰਧੀ ਜਾਣਿਾਰੀ  ਾਰ ੇਿਾਰਜਿਰਮ ਮੁਿੂੰਮਲ ਹੋਣ ਤ ੇਪਿਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਪਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿੇ ਿਰਪਮਆਨ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾੀਂ ਿੇ ਮਾਿੇ ਪਿ ੇ ਭੀ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ  ਿ ਲ ਨਹੀ ੀਂ ਜਾ  ਿਿੇ ਬਸਰਤੇ ਪਿ ਉਹਨਾੀਂ ਨੇ ਇ  ਲਈ ਅਗਾਊੀਂ ਿਰਬੂੰਧ 

ਿੀਤਾ ਹੋਿ।ੇ  
 

6 ਅਿਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਪਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਅਪਧਆਿਿ ਿਿੱਲੋਂ  ਈਮੇਲ ਜਾੀਂ ਫ਼ੋਨ ਿਾਲ ਿਆੁਰਾ ਪ ਿੱਪਿਆ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ 

ਿਾਲੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੌਜ ਿ ਪ ਿੱਪਿਆ  ਰੋਤਾੀਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ  ਾੀਂਝੀ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 14 ਅਿਰੈਲ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਰਪਮਆਨ ਅ ੀ ੀਂ 



ਿਪਹਲੇ ਿੋ ਹਫਪਤਆੀਂ ਿੌਰਾਨ ਇਿਿੱਠੀ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਿਣੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਾਰ ਪ ਿੱਪਿਆ ਮੌਿ ੇ

ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੂੰਿੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ।  
 

ਪਿਛਲੇ ਿੋ ਮਹੀਪਨਆੀਂ ਿੀ ਤਰਾੀਂ ਹਣੁ ਭੀ ਅ ੀ ੀਂ  ਿ ਲ ਪਡ ਪਰਰਿਰ ਿੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੱਿ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਪ ਹਤ 

ਪਿਭਾਗ ਅਤ ੇਫਰੇਜਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਰੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਪਿਿੱਤੀ ਨਿੀ ੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੱਿ ਿਹੁੂੰਚਾਉ ੀਂਿੇ ਰਹਾੀਂਗ।ੇ ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਤੁਹਾਡੇ 

 ਿ ਲ ਅਤ ੇਅਪਧਆਿਿ  

ਿਿੱਲੋਂ  ਭੀ ਨਿੀ ੀਂ ਅਤ ੇਤਾਜਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਨਯਪਮਤ ਰ ਿ ਪਿਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿਿੱਤੀ ਜਾੀਂਿੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਪਿ ੇ ਭੀ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਈੋ  ੁਆਲ ਜਾੀਂ 

ਪਚੂੰਤਾ ਹੋਿੇ ਤਾੀਂ ਪਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਇ  ਲਈ ਤੁ ੀ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ  ਿ ਲ ਿਰਬੂੰਧਿ ਜਾੀਂ ਅਪਧਆਿਿ ਤਿੱਿ ਬੇਪਝਜਿ ਹੋ ਿੇ ਿਹੁੂੰਚ ਿਰ  ਿਿੇ ਹ।ੋ 

ਜੇਿਰ ਅਿੱਗੇ ਜਾ ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਡ ਪਰਰਿਰ ਿਰਤੀ ਿਈੋ  ੁਆਲ ਹੋਿੇ ਤਾੀਂ ਪਿਰਿਾ ਿਰਿੇ feedback@sd35.bc.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਿਰ 

 ਿਿੇ ਹੋ। ਅ ੀ ੀਂ ਪਨਮਰਤਾ  ਪਹਤ ਬੇਨਤੀ ਿਰਿੇ ਹਾੀਂ ਪਿ  ਪਹਣਸੀਲ ਰਪਹੂੰਿੇ ਹੋਏ ਇ  ਗਿੱਲ ਿਾ ਪਿਆਲ ਰਿੱਪਿਆ ਜਾਏ ਪਿ 

ਿਰਬੂੰਧਿਾੀਂ, ਅਪਧਆਿਿਾੀਂ ਅਤ ੇ ਰਾਫ਼ ਿੋਲ ਿਪਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ  ਾਰ ੇ ੁਆਲਾੀਂ ਿੇ ਜੁਆਬ ਸਾਇਿ ਨਾੀਂ ਹੋਣ। ਪਜਿੇਂ ਪਿ ਅ ੀ ੀਂ 

 ਾਰ ੇਜਾਣਿੇ ਹੀ ਹਾੀਂ ਪਿ ਇਹ ਇਿੱਿ ਬੇਪਮ ਾਲ  ਮਾੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅ ੀ ੀਂ ਆਿਣ ੇਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਤੇ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਿਣੇ 

ਿਿੱਲੋਂ   ੂੰਭਿ ਹਰ ਿੋਪਸਸ ਿਰਾੀਂਗ।ੇ  

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਭੀ ਿਿੱ ਣਾ ਚਾਹੁੂੰਿਾ ਹਾੀਂ ਪਿ ਪਡ ਪਰਰਿਰ, ਲੈਂਗਲੀ  ਿ ਲ ਪਡ ਪਰਰਿਰ ਫਾਊ ੀਂਡੇਸਨ ਨਾਲ ਪਮਲ ਿੇ ਆਿਣ ੇਫ਼ ਡ ਫਾਰ 

ਥੌਰ ਿਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਿੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਡਪਲਿਰੀ ਲਈ ਿੂੰਮ ਿਰ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ ਪਜਨ੍ਾੀਂ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿੀ ਇਹਨਾੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਿੇ  ੂੰਬੂੰਧ ਪਿਿੱਚ ਿਪਹਚਾਣ 

ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਉਹਨਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਗਰੌ ਰੀ  ਰੋਰਾੀਂ ਤ ੇਿਰਤਣ ਲਈ ਪਗਫਰ ਿਾਰਡ ਪਿਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਿਰ ਤੁ ੀ ੀਂ ਅਪਜਹੇ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿੀ 

 ਹਾਇਤਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰਿੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਿ ੇਇ   ਥਾਨ here ਤੇ ਿਾਨ ਿੇ  ਿਿੇ ਹੋ।  

ਅ ੀ ੀਂ ਿੇਪਿਆੀਂ ਹੈ ਪਿ  ਾਡੀ ਿਪਮਊਪਨਰੀ ਪਿੂੰਨੀ  ਪਹਯੋਗੀ ਤ ੇਇਿੱਿ ਿ  ਰੇ ਿਾ ਪਿਆਲ ਰਿੱਿਣ ਿਾਲੀ ਹੈ। ਅ ੀ ੀਂ ਤਹਾਨ ੂੰ  ਇਹਨਾੀਂ ਗੁਣਾੀਂ 

ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਅਿੱਗੇ ਿਰਫੁਿੱਪਲਤ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਪਹਤ ਿਰਿੇ ਹਾੀਂ। ਅ ੀ ੀਂ ਜਾਣਿੇ ਹਾੀਂ ਪਿ  ਾਡੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ,  ਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਪਰਿਾਰ ਬਹਤੁ 

ਲਚਿੀਲੇ ਹਨ ਅਤ ੇਅ ੀ ੀਂ ਇਿਿੱਪਠਆੀਂ ਿੂੰਮ ਿਰਿੇ ਇ   ਮੇਂ ਪਿਿੱਚੋਂ ਭੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਿਾੀਂਗ।ੇ  
 
Gord Stewart  
Superintendent of Schools 
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