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ਪਪਆਰੇ
ਮੱ ਪੇ/ਸਰਪਸ
ਰ

ਤ ਜੀਓ

ਸ ਡੇ ਪਡਸਪਰਕ ਰ ਅਲਰਨ
ਰ ੱੇ ਪਰਵ ਪਗਰ ਮ ਾਂ (ਪਮਨੱੀ ਸਕੂਲ ਾਂ) (District alternative programs(Mini Schools)) 'ਚ ਤੱਹ ਡੀ ਪਪਲਚਸਪੀ ਲਈ ਤਹ ਡ ਧੱ ਨਵ ਪੱ। ਮ ਪਪਆਾਂ ਨੱ ੱੂ
ਰ
ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੱੱਾਂ ਢੱਕਵ ਾਂ ਪਗਰ ਮ ਚੱਣਨ ਵੱ ਸਤੇ ਜ ਣਕੱ ਰੀ ਪੱੱੇਣ ਪੱੱੀਆਾਂ ਸ਼ ਮੱ ੱਾਂ ਨੱ ੱੂ ਹੱਣ ਵ ਲੀਆਾਂ ਕਈ ਬੈਠਕ ਾਂ 'ਚ ਸ਼ ਮਲ ਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ ਪਹਤ ਕੀਤ
ਜ ਾਂਪੱੱ ਹੈ। ਜੱ ਣਕੱ ਰੀ ਪੱੱੇਣ ਪੱੱੀਆਾਂ ਸ਼ ਮ ਾਂ 2 ਅਕਤੂ ਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹਣਗੀਆੱਾਂ ਅਤੇ 10 ਨਵੱ ਬਰ2017 ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣਗੱੀਆਾਂ।
21 ਪੱਸੱ ਬਰ 2017 ਪੱੱੇ ਵੱ ਡੇ ਗਰਪ ਮਲ ਾਂਕਣ ਲਈ ਆਨਲ ਈਨ ਰ ਪਜਸਰਰੇਸ਼ਨ 8 ਨਵੱ ਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੱ ਬਰ
ਪਕਰਪ ਕਰਕੇ ਨੱ ਰ ਕਰ:
ਤਸੀ ਾਂ 21 ਨਵੱ ਬਰ 201 7 ਪੱੱੇ ਵੱ ਡੇ ਗਰਪ ਮਲ ਕ
ਾਂ ਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਨਲ ਈਨ ਰਪਜਸਰਰ ਹ ਸਪਕੇ ਹ। ਇਸ ਲਈ ਤੱ ਕ 27- 10 ਨਵੱ ਬਰ 2017 ਨੱ ੱੂ
ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਸਕੂ ਲ ਬਰਡ
ਪੱੱੇ ਵੈੱੈੱਬਸ ਈਰ www.vsb.bc.ca 'ਤੇ ਹਵੱੇਗ ।
ਆਪਣੇ ਆਨਲ ਈਨ ਰਪਜਸਰਰ ਹਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲ ਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਤਰ
ੱ

'ਤੇ ਪਵਪਪਆਰਥੀ ਪੈੱੈੱਨ ਨੱ ਬਰ (STUDENT PEN number) ਪੱਰ ਪਤ ਕਰੱ। ਇਹ ਨੱੱਾਂ ਪਹੱ
ਪੱਪਸਆਾਂ ਪੱੱ

ਇਕ ਨੱ ਬਰ ਹੈ ਪਜਹੜੱ ਤਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲੱੀਮੈਂਰਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱੱੇ ਪੱਫਤਰ ਤੋਂ ਲੱੈ ਸਪਕੇ ਹ।

ਤਸੀ ਾਂ ਆਨਲ ਈਨ ਕੱੇਵਲ ਤੱ ਕ 9 ਨਵੱ ਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੱ ਬਰ ਤੱ ਕ ਰਪਜਸਰਰ ਹ ਸਪਕੇ ਹ। ਕਈ ਲੱੇ ਰ
ਰਪਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਾਂ ਮਨਜ਼ਰ
ੱੂ

ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਨ ਜ ਣਗੀਆੱਾਂ।

21 ਨਵੱ ਬਰ ਮਲ ਾਂਕਣ ਬਪਧਕ ਕੱ ਬਲੀਅਤ, ਅੱ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱੱੀ ਮਹ ਰਤ ਅਤੇ ਗਪਣਤ ਪੱੱੀ ਯਗਤ ਪੱੱ ਇਕ
ਰੱੈਸਰ ਹੈ।
ਰੈਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਘੱ ਰੇ ਲੱ ਮ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਪਪਆਰਥੱੀਆਾਂ ਨੱ ੱੂ ਰੈਸਰ ਪੱੱੇਣ ਵੱ ਸਤੇ ਪਕਸੇ ਸਥ ਨਕ ਸਕੱ ਡਰੀ ਸਕੂ ਲ 'ਚ
ਭੇਪਜਆ ਜੱ ਵੇਗ । ਮੱ ਪਪਆਾਂ ਜ ਾਂ ਪਵਪਪੱਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਨਮੂਨੱੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਵ ਲ ਜ ਾਂ ਪਵਸ਼ੱ -ਵਸਤੂ ਬ ਰੇ ਕਈ ਜ ਣਕੱ ਰੀ
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਰੈਸਰ ਕੇਵਲ ਪਗਰੱ ਮ ਾਂ ਪੱੱੀ ਚਣ ਪੱੱੇ ਮੱ ਤਵ ਲਈ ਵਰਪਤਆ ਜ ਾਂਪੱੱ ਹੈ। ਪਵਪਪਆਰਥੱੀਆਾਂ ਜ ਾਂ ਮੱ ਪਪਆਾਂ ਨੱ ੱੂ ਰੈਸਰ ਪੱੱੇ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀ ਾਂ
ਪਪੱੱ ਤੇ ਜ ਾਂਪੱੱੇ। ਪਵਪਪਆਰਥੀਆਾਂ ਨੱ ੱੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਸਰ ਪੱੱੇ ਨਤੱੀਜੇ ਸ ਰੇ ਪਗਰੱ ਮ ਾਂ ਵੱ ਲੱੱਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਤੇ ਜ ਾਂਪੱੱੇ।

ਤਹ ਨੱ ੱੂ ਹਰੇਕ ਪਗਰੱ ਮ, ਪਜਸ ਵ ਸਤੱੇ ਵੱੀ ਤਸੀ ਾਂ ਪਵਚ ਰੇ ਜੱ ਣ ਚ ਹਪੱੱੇ ਹੱ, ਬੱ ਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱੱੇਣੀ ਪਏਗੀ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕਕ ਤਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਕਸੇ ਪਗਰ ਮ 'ਚ ਰਪਕਸਟਰ ਹ ਗਏ ਹ। ਹਰੇਕ ਪਗਰੱ ਮ ਵ ਸਤੱੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸਕੂ ਲ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਕਉ ਕਪੱੱ ਥੇ ਉਹ
ਪਗਰੱ ਮ
ਮਜ਼ਪ
ੱ
ੱੂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਗਰ ਮ ਵ ਸਤੱੇ ਰਕਪੱਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 21 ਪੱਸੱ ਬਰ 2017 ਹੈ। ਕਈ ਛਟ ਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ

ਪਪਹਲੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੱ ੱੂ ਕੀਤੱੀਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆੱਾਂ।
ਮਨਜ਼ਰੱੀਆਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੱ ੱੂ ਪੱੱਪਪਹਰ ਤੱ ਕ ਕੀਤੱੀਆਾਂ ਜ ਣੱੀਆਾਂ ਹਨ।
ਪੱੱੂਸਰੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੱ ੱੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣਗੱੀਆੱਾਂ।
ਪੱੱੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱੱੀਆਾਂ ਮਨਜ਼ਰੱੀਆਾਂ 2 ਮੱ ਰਚ 2018 ਨੱ ੱੂ ਪੱੱਪਪਹਰ ਤੱ ਕ ਕੀਤੱੀਆਾਂ ਜ ਣੱੀਆਾਂ ਹਨ।
ਪਕਰਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਰਰੀ ਸਕੂ ਲ ਰ ਹੀ ਾਂ ਪਮਪਲ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਬਸ਼ਰ (Programs brochure) ਵੇਖ ਜ ਾਂ ਪੀ ਡੀ ਐੈੱਫ ਫੱ ਰਮੈਰ 'ਚ ਵੱੈੱੈੱਬਸ ਈਰ 'ਤੇ
ਵੱੇਖ।
ਹਰੇਕ ਸ ਲ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਪਵਪਪਆਰਥੀ ਗਰੇਡ 8 'ਚ ਲਏ ਜ ਣ ਵੱ ਲੱੇ 650 ਉਪਲਬਧ ਸਥ ਨ ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਪਪੱੱ ਪੱੱੇ ਹਨ।
ਵੱੈਨਕੂਵਰ ਸਕੂ ਲ ਪਡਸਪਰਕ
ਰ

ਰ ਪੱੱ

ਹਰੇਕ ਕਲ ਸਰੂਮ ਆਪਣੇ ਪਵਪਪਆਰਥੱੀਆਾਂ ਲਈ ਪਸਖਣ ਪੱੱੇ ਪਵਪਭੱ ਨ ਪਕੱ ਰ ਪੱੱੇ ਉਤਸ਼ ਹਜਨਕ ਅਤੇ ਚਣਤੱੀਭਰਪੂਰ ਮਪਕਆਾਂ ਪੱੱੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਪਰ ਹੈ। ਸ ਡੇ ਪਗਰ ਮ ਾਂ 'ਚ ਤਹ ਡੀ ਪਪਲਚਸਪੀ ਲਈ ਤੱਹ ਡ ਪਫਰ ਤੱੱਾਂ ਧੱ ਨਵ ਪੱ।

