ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰੋ,
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ
ਦਿੱ ਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ (ਅਡੈਪਟਿਵ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ
ਸਕੂਲ) ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੋਮ-ਰੂਮ ਜਾਂ
ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱ ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਕਰ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ

“ਅਸਲ ਸਮੇਂ” ਸੰ ਬੰ ਧ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
● ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਟੂਲ;
● ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ YRDSB ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ;
● ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

○
○

ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹਨ;

○

ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਕੂਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ, ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ

ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ, ਕਾਬਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱ ਖਪਾਤ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਾਸੀਆਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ, ਕਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ
ਪੱ ਖਪਾਤ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱ ਖਪਾਤ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱ ਖਪਾਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱ ਖਪਾਤ, ਪਾਰਲਿੰਗੀ
ਲੋ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱ ਖਪਾਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ
ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।

●

ਸਮਕਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ,
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

●

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ:
○ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰ ਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ Google Meet ਜਾਂ Zoom ਸੈਸ਼ਨ (ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ
ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ;
○ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੰ ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣਾ/ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ;
○ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਜ਼ੁਅਲ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ);
○ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
○

ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ Google Meet ਅਤੇ Zoom ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ/ਵੰ ਡਣਾ।

ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ
ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰ ਗ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।
1.

ਇੱ ਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
a. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
b. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
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c.

ਭਵਿੱ ਖ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰ ਗਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਪੁਹੰਚ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ।
2.ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਨੋਟ-ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱ ਚ, ਜਿੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹਵੇ, ਬੰ ਦ-ਸੁਰਖੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ:
○
○
○

ਪਾਠ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਇੱ ਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;
ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ(ਆਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਅਤੇ
ਇਹ ਨੋਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਈ.ਪੀ. (IEP) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰ ਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਤੱ ਵ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਕਰ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
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