ਜਾਣਕਾਰੀ
1.

ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਲੰਡਰ - ਹਰ ਸਕੂਲ

ਸੂਬਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦਾ

ਐਕਸੀਡਟ ਇਨਸ਼ੋਰਸ - ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ

ਐਕਸੀਡਟ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ

ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ

ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ

ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ
ਿਵਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਕਲੰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਕਲੰਡਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ

`ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ

ਕਾਪੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤ ਵੀ
ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ।

2.

ਮਰਜ਼ੀ

ਇਕ ਕਲੰਡਰ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੰ ਦ

ਫਾਰਮ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸ
ਸਤੰ ਬਰ ਿਵਚ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ

ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ

“Forms you may see in
September- Secondary”
[Punjabi]
ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਐੱਸ ਬੀ (VSB) ਸਿਵਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵਲ ਸਪਸਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ (ESL/ELL) ਦੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ
ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਲੀਏਜੋਨ ਵਰਕਰਾਂ (MCLW)
ਦੀ ਟੀਮ ਵਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ
ਿਵੱਚ ਇਕ ਹੈ।

ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ - ਸਕੂਲ ਨੇਮ ਨਾਲ ਘਰ
ਨੂੰ ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਨੂੰ

ਪੇਪਰ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,

ਸਕੂਲ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

`ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ

ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਿਦੱਤੇ ਗਏ

ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ `ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤ ਿਮਲੀ ਮਾਇਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰ੍ਾਜੈੱਕਟ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲ

ਉਹ ਫਾਰਮ ਿਜਨਾਂ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਉਹ ਫਾਰਮ ਿਜਨਾਂ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ

ਕਰਕੇ ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ

1.

ਦੌਰਾਨ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਹੈ। ਮਾਪੇ ਲਈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਹੋਣ `ਤੇ ਸਤੰ ਬਰ ਿਵਚ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹ ਹੈ

ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ

ਫਾਰਮ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ
ਇਨਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

5.

ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਮੀਡੀਆ ਕੌਨਸਟ ਫਾਰਮ - ਇਹ ਫਾਰਮ,

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਏ

(ਿਜਵ ਿਕ ਰੇਿਡਓ) ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ

ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
3.

ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ

6.

ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ

ਕਦੇ ਇਸ ਿਵਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ

ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਪੇ (ਮਾਿਪਆਂ)
ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ `ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੋਵੇ।
4.

ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਐਗਰੀਮਟ -

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ

ਪੜਾਈ ਲਈ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਲੌ ਕਰਾਂ ਲਈ ਿਜੰ ਿਦਆਂ, ਯੀਅਰਬੁੱਕ

ਆਿਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰ ਗਦੇ ਹਨ। ਮੰ ਗੀ

ਗਈ ਰਕਮ ਇਕ ਸਕੂਲ ਤ ਦੂਜੇ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
3.

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ
ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ

ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਰਗਰਮੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ

ਹੈ।
7.

‘‘ਗੋਕਾਰਡ``/ਸਟੂਡਟ ਬੱਸ ਫੇਅਰ - ਇਹ

ਸਟੂਡਟ ਏਜੰ ਡਾਜ਼/ਪਲੈ ਨਰਜ਼ - ਬਹੁਤ
ਸਕੂਲ ਏਜੰ ਡਾ ਜਾਂ ਪਲੈ ਨਰ ਖਰੀਦਣ

ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ

ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ

ਸਪਲਾਈ/ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ,

ਟਿਰੱਪ/ਸਟੱਡੀਜ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਫਾਰਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ

ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਹ ਹਨ:

ਫੀਲਡ ਟਿਰੱਪ/ਸਟੱਡੀ ਫਾਰਮ - ਸਕੂਲ ਤ

ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਫੀਲਡ

ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਿਵਚ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਫਾਰਮ - ਇਹ

ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਦਾ ਹੈ।

2.

ਹਨ।

ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਲਆਂਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ

ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰ ਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ

ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚੋਣ

ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ

ਵੀਿਡਓ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਣ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ

ਸਕੂਲ ਫੋਟੋਆਂ - ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ

ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਕੁਝ

ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆਂ ਤ

ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਮੰ ਤਵਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਲ ਫੋਟੋ,

ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰ ਭੇਜੇ

1.

ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ - ਕੁਝ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਿਮਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ

ਲੋ ੜ ਹੈ।
2.

ਜਾਣੇ ਹਨ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ

ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ

ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਤੁਸ ਸਰਿਵਸ

ਵਰਕਰ, ਸੈਟਲਮਟ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ

ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ

ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਫਾਰਮ, ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੋ)। ਹੋਰ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ - ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵਚ

ਸਕੂਲ ਏਜੰ ਡਾਜ਼/ਪਲੈ ਨਰਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ

ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖ।ੋ
4.

ਫਾਰਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਿਕਰਾਏ `ਤੇ ਸਫਰ

ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ ਬਾਰੇ
ਿਨਯਮ ਹਨ।

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਬੌਿਧਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ।

ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ - ਸਕੂਲ ਨੂੰ

ਭੇਜੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ

ਪੈਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ

ਿਕਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ

ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ

ਹਨ। (ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਨਹ ਹੈ।)

