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ਪਿਆਰ ੇਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ/ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤ ੇਪਿਪਿਆਰਥੀੳ 

ਪਿਸਾ:   ਟੀਮ ਸੈਸਨ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 
 

ਸਕੂਲ  ਪਡਸਪਟਿਕਟ ਿੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਿ ੇਹਾਂ ਪਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਿੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ 
ਨੰੂ ਸਪਹਜਤਾ ਨਾਲ ਅਿਣਾ ਪਲਆ ਹੋਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਪਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਿਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਿੇ ਪਿਿੰ ਸੀਿਲ ਨਾਲ ਸਾਂਪਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਪਹਤ ਕਰਿੇ ਹਾਂ।  
 

ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਤਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਹੀ ਹਿੋੇਗਾ ਪਕ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਿਕਟ ਕਲਾਸ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਿੱ ਤ ੇਜਾਂਿੇ ਪਨਰਿੇਸਾਂ ਿੀ ਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਕੁਿ ਪਿਪਿਆਰਥੀ 
ਪਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਿੱ ਪਲਆਂ ਿਿਾਿਤ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਿ ੇਸਹਾਇਤਾ ਸੈਸਨ ਿੀ ਭੀ ਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਜਹੜ ੇ

ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸ ਪਨਰਿਸੇਾਂ ਜਾਂ ਇਕਿੱ ਪਲਆਂ ਿਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਸੈਨ ਨੰੂ ਿੁਬਾਰਾ ਿੇਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿ ੇਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ 

ਿੈੈੱਬ ਪਲੰਕ ਿੇ ਰਾਹੀਂ ਉਿਲਬਿੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਿਿੇ ਹਾਂ ਪਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹਿੱ ਿ ਫਾਇਿਮੰੇਿ ਹੈ ਪਜਹੜੇ ਕਲਾਸ-ਰਮੂ 

ਸੈਸਨ ਿ ੇਪਸਿੱ ਧੇ ਿਿਸਾਰਨ ਪਿਿੱਚ ਹਾਪਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਪਿਿੱਚ ਿੜਾਈ ਗਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪਨਰਿੇਸਾਂ ਨੰੂ ਿੁਬਾਰਾ ਿੇਿਣ ਿਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ 
ਹਨ।   

ਅਸੀਂ ਸਮਿਿੇ ਹਾਂ ਪਕ ਕੁਿ ਮਾਪਿਆ ਂਨੰੂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਿਿੱ ਚ ਸਮਲੂੀਅਤ ਨੰੂ ਲੈਕ ੇਉਹਨਾਂ ਿੀ ਪਨੈੱਜੀ 
ਪ ੰਿਗੀ ਿੀ ਿਰਿੇਿਾਰੀ (ਿਿਾਈਿਸੇੀ) ਿਿਤੀ ਪਚੰਤਾ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਉੱਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਿੀ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਜੋਪਿਮ ਹ ੋਸਕਿ ੇਹਨ, ਇਸ ਿਜਹਾ 
ਕਰਕ ੇਇਹ ਬਹਤੁ ਮਹਿੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ ਪਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣ ੇਅਪਧਆਿਕਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਕਲਾਸ ਕਾਨਫਿੰ ਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਪਲੰਕ ਅਤ ੇਗੁਿਤ ਕੋਡ 

(ਿਾਸਿਰਡ)ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਿੱ ਤੇ ਜਾਂਿੇ ਪਨਰਿੇਸਾਂ ਿੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ।  

 ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਕਲਾਸ ਿੇ ਪਨਰਿਸੇਾਂ ਿੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਿਿੱ ਚ ਹਾਪਜਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਲਾ ਮੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਿੇ ਪਜਹੜ ੇਆਿਣ ੇਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਨੈੱਜੀ ਪ ੰਿਗੀ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਿੇਿਾਰੀ ਲਈ ਪਚੰਪਤਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਿ ੇਪਸਿੱ ਧੇ ਿਿਸਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ 
ਤੇ ਆਿਣਾ ਕੈਮਰਾ ਅਤ ੇਮਾਈਕਿੋਫਨੋ ਬੰਿ ਕਰਕ ੇਰਿੱਿ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਫਰ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤ ੇਹਏੋ ਸਸੈਨ ਨੰੂ ਿੁਬਾਰਾ ਸੁਣਕੇ ਕਲਾਸ ਪਿਿੱਚ ਭਾਗ 

ਲੈ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਪਰਿਾਰ ਅਤ ੇਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਜਹੜੇ ਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਿੇ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਕਲਾਸ ਪਿਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿ ੇਉਹ ਆਿਣ ੇ

ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਆਿਣ ੇਪਿਚਾਰ ਿੀਡੀੳ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਰੌਾਨ ਪਲਿਤੀ ਰੂਿ ਪਿਿੱ ਚ ਭੇਜਕ ੇਗਿੱਲ-ਬਾਤ ਪਿਿੱਚ ਸਾਪਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ￼ਆਿਣੇ 
ਪਿਚਾਰ ਆਿਣੇ ਅਪਧਆਿਕ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਿਆੁਰਾ ਸਾਂਿੇ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ। ਪਜਹੜੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਇਕਿੱ ਪਲਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਿਾਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ 
ਹਨ ਿਰ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ, ਉਹ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਸਿੱ ਪਿਅਕਾਂ ਿਾਸੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿੇ ਮਾਪਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿੇ 
ਹਨ।  
 

ਪਨੈੱਜੀ ਪ ੰਿਗੀ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਿੇਿਾਰੀ(ਿਿਾਈਿੇਸੀ) ਿ ੇਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ,ੇ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਿੈੈੱਬ ਪਲੰਕ ਜਨਤਕ ਰੂਿ ਪਿਿੱ ਚ 

ਉਿਲਬਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ ਿਰ ਪਜਹੜ ੇਪਿਪਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਿਿਾਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਸਕੂਲ ਿਿੱਲੋਂ  ਪਿਿੱ ਤੇ 
ਗਏ ਪਨਰਿਸੇਾਂ ਿੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮਸੇਨ ਐਡਂ ਿਿੋਟੈਕਸਨ ਆਫ ਿਿਾਈਿੇਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ 
ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਿੇ ਅਧੀਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪਿਿੱ ਪਿਅਕ ਿਰਹ ੇਿ ੇਅੰਤ ਤ ੇਨਸਟ ਕਰ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।   

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਪਿਿੱਚ ਤਹੁਾਡ ੇਕਈੋ ਿਿਸਨ ਜਾਂ ਪਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਪਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਿਣ ੇਸਕੂਲ ਿ ੇਪਿਿੰ ਸੀਿਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ 

ਸਕਿੇ ਹੋ।  
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