
ਿਪਆਰੇ ਪਿਰਵਾਰੋ,

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸੈ�ਨ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ

ਿਦੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਅਤੇ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਅਤੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ� (ਅਡੈਪਿਟਵ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ

ਸਕੂਲ) ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਵੱਲ� ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ� ਨ� ਪਿਹਲ� ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹੋਮ-ਰੂਮ ਜ�

ਪਿਹਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ

ਸੰਪਕਰ ਕਰੋ।

ਵਰਤ� ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦ�

“ਅਸਲ ਸਮ�” ਸੰਬੰਧ ਸਮਕਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
● ਿਸਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਟੂਲ;
● ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ YRDSB ਢੁੱ ਕਵ� ਵਰਤ�;
● ਿਨਯਮਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ

ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ �ਾਮਲਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ:
○ ਉਹਨ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ� ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਿਵਚਾਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹਨ;

○ ਭੇਦਭਾਵ ਜ� ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ �ਾਮਲ ਹਨ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ-ਿਵਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ, ਕਾਬਲ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਏਿ�ਆਈ ਵਾਸੀਆਂ-ਿਵਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ, ਕਾਲੇ ਲੋਕ� ਿਵਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵਰੋਧੀ

ਪੱਖਪਾਤ, ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ� ਪ�ਤੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਮਿਲੰਗੀ ਲੋਕ� ਪ�ਤੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ� ਪ�ਤੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਪਾਰਿਲੰਗੀ

ਲੋਕ� ਪ�ਤੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ

○ ਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜ� ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜ� ਅਣਉਿਚਤ

ਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।

● ਸਮਕਾਲੀ ਸੈ�ਨ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ� ਿਡਜੀਟਲ ਟੂਲ� ਿਵੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਜ� ਇਹਨ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ,

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
● ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ:

○ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ� ਬਾਹਰੀ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ Google Meet ਜ� Zoom ਸੈ�ਨ (ਤਸਵੀਰ�, ਆਵਾਜ਼� ਜ�

ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਹਲੂ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ;
○ ਸਾਰੇ ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ� ਸਮੇਤ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ� ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੰਡਣਾ/ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ;
○ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਜ� ਸਕ�ੀਨ�ਾਟ ਲੈਣਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱ�ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ�

ਿਨਰਦੇ� ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਨਰਦੇ� ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਿਵਜ਼ਅੁਲ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ

ਪ�ਕਾਿ�ਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ);
○ ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸੋਧਣਾ ਜ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

○ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ Google Meet ਅਤੇ Zoom ਸੈ�ਨ� ਦੇ ਿਲੰਕ ਸ�ਝੇ ਕਰਨਾ/ਵੰਡਣਾ।

ਇਹਨ� ਉਮੀਦ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਨੁ�ਾਸਿਨਕ ਕਾਰਵਾਈ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜ�

ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸੈ�ਨ� ਦੀ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ

ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।

1. ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਇਹਨ� ਕੰਮ� ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸੈ�ਨ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ� ਕੁਝ ਭਾਗ� ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
a. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ ਉਦੇ�� ਲਈ

b. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਉਦੇ�� ਲਈ
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c. ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ

ਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ� ਦੇ ਉਦੇ�, ਪੁਹੰਚ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਿਲੰਕ ਕੀਤੇ

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ।

2.ਅਸਲ-ਸਮ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਨ� ਟ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹਵੇ, ਬੰਦ-ਸੁਰਖੀ ਵਾਲੇ ਨ� ਟ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਲਪੀ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ�

ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ:
○ ਪਾਠ ਜ� ਕਲਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਿਰਕਾਰਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;
○ ਪ�ਤੀਿਲਪੀ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ(ਆਂ) ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,

ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਅਤੇ

○ ਇਹ ਨ� ਟਸ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਆਈ.ਈ.ਪੀ. (IEP) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਸੰਕਲਪ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਤੱਵ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇ�� ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਕਰ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
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