ਮਾਰਚ 29, 2021

ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਰਵਾਰੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਰਲਖ ਰਰਹਾ ਹਾਂ ਰਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲ ਰ਼ਿਲਹੇ ਨੇ 2021/22 ਸਿਲ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਊਣੀ ਸੁਰ ਿਰ ਰਦੱ ਤੀ
ਹੈ। ਰ਼ਿਲਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਰਿਉਂਰਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਨਸਚਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਰਿ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਸਤੂੰ ਬਰ ਲਈ ਉਪਯੁਿਤ
ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ।
‘ਔਪਸਨ 4’ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿ ‘ਔਪਸਨ 4’ ਜਨ 29, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
‘ਔਪਸਨ 4’ 2021 -22 ਦੇ ਸਿਲ ਸਾਲ ਰਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਤੂੰ ਬਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਮੌਜਦਾ ‘ਔਪਸਨ 4’ ਵਾਲੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਰ਼ਿਲਹੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤੂੰ ਬਰ ਰਵੱ ਚ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਾਸਾਂ ਰਵਚ
ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲ, ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਰਦਸਾ ਰਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨਗੇ।
ਰਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਤੂੰ ਬਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰੋ।
ਸਿਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਰਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ
ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿ ਅਸੀਂ ਸਤੂੰ ਬਰ ਰਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੂੰ ਤਮ ਰਪ ਦੇ ਸਿੀਏ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ 5 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਸਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਿ ਪਰਾ ਿਰੋ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 6 ਪਰਸਨ ਹਨ:
1. ਰਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ

2. ਰਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ (ਸਰਨੇ ਮ) ਦਰਜ ਿਰੋ
3. ਰਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਿਰੋ
4. ਰਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪੱ ਧਰ ਦਰਜ ਿਰੋ

5. ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤੂੰ ਬਰ 2021 ਰਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇਨ-ਪ੍ਸਨ ਲਰਰਨੂੰਗ (ਸਿਲ ਰਵੱ ਚ ਪੜਹਾਈ) ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਹੋ?

ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ

6. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿੀ ਹਨ? (ਇਨ-ਪ੍ਸਨ ਇੂੰ ਸਟ੍ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵਿਲਪਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੇਠਾਂ
ਵੇਖੋ)

ਵੈਨਿਵਰ ਲਰਰਨੂੰਗ ਨੈ ਟਵਰਿ
ਹੋਮ ਸਿਰਲੂੰਗ
ਿੋਈ ਹੋਰ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਰਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਿਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ। ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ

ਸੂੰ ਪਰਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਾਂਗੇ ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰਵਾਰ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਿਵੇਂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਗਲੇ ਸਿਲ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੂੰ ਨਵਾਦ।

ਅਤਿਤਿਕਿ ਜਾਣਕਾਿੀ - ਇਨ-ਪ੍ਸਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਕਲਪ:
ਸਿੰ ਬਿ ਤਿਿੱ ਚ ਇਨ-ਪ੍ਸਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਿਾਪਸ ਜਾਓ
* ਿੈਨਕੂਿਿ ਲਿਤਨੰਗ ਨੈਟ੍ਿਿਕ - ਐਲੀਮੈਂਟ੍ਿੀ ਪਰੋਗਿਾਮ
ਵੈਨਿਵਰ ਲਰਰਨੂੰਗ ਨੈ ਟਵਰਿ ਇੱ ਿ ਰਡਸਰਟਰਬਟ
ੁ ੇਡ ਲਰਰਨੂੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵੈਨਿਵਰ ਸਿਲ ਰ਼ਿਲਹੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਰਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉੱਪਰ ਰਦੱ ਤੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਰਡਸਟੈਂਸ ਲਰਰਨੂੰਗ ਰਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਸਿਲ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਨਾਂ ਲਈ ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਉਣ।
** ਹੋਮ ਸਕੂਤਲੰਗ

ਉਹ ਪਰਰਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਰਵਿਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ 30 ਸਤੂੰ ਬਰ ਤੱ ਿ ਿੈਚਮੈਂਟ ਸਿਲ ਰਵਚ ਇਿ ਹੋਮ ਸਿਲਰ ਵਜੋਂ
ਰਰਜਸਟਰ ਿਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਮ ਸਿਲ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਧਆਪਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਲ ਦੀਆਂ ਰਿਸੇ
ਵੀ ਿਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱ ਚ ਰਹੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ।

ਹੋਮ ਸਿਲ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰਸਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸਤਿਾਂ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਮ ਸਿਲ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਸਿਲ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਉਣ।
ਹਸਪਿਾਲ ਹੋਮ ਬਾਉਂਡ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ

ਰਨਰਧਾਰਤ ਮੈਡੀਿਲ ਸਰਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਇਨ-ਪ੍ਸਨ ਇੂੰ ਸਟ੍ਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਦੇ,
ਰਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਮ ਬਾਉਂਡ ਇੂੰ ਸਟਰਿਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ।

