Pujabi
ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰੰਤਰਤਾ (ਸਰਮੋਟ ਸਿਿੱਖਣਾ)ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਕੋਸਿਡ -19
ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਹ ੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦਾ ਸਸਿੱਖਣ ਸਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਟ ਚਾ: ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਚਾ / ਬਿੱਚਾ ਕੋਸਵਡ -19 ਪਾਬੁੰਦ ਆੀਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂ ਲ ਨਹ ੀਂ ਜਾ
ਸਕਦਾ, ਤਾੀਂ ਵ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ ਚੁੰਗ ਗਣਵਿੱਤਾ ਦ ਸਸਿੱਸਖਆ ਦ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਚਾਹ ਦ ਹੈ.
Level 1

Continuity of Learning

ਸਵਅਕਤ ਗਤ (ਭੈਣ-ਭਰਾ) ਕੋਸਵਡ -19 ਪਾਬੁੰਦ ਆੀਂ
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਿੱ ਗ-ਥਲਿੱ ਗ

ਸਵਅਕਤ ਗਤ (ਭੈਣ-ਭਰਾ) ਕੋਸਵਡ -19 ਪਾਬੁੰਦ ਆੀਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਿੱ ਗਥਲਿੱ ਗ / ਕੋਵ ਡ -19 ਕੇਸ / ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤ ਸਜਆੀਂ ਦਾ ਇੁੰਤਜਾਰ) ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹ ੀਂ ਜਾ
ੀਂ ੇ.ਤਹਾਨੂੁੰ ਇਿੱਕ ਸਵਸੇਸ ਪਿੱਧਰ 1 ਸਵਈ ਸਲੁੰ ਕ ਨੂੁੰ ਈਮੇਲ ਕ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਜਸ ਸਵਿੱਚ ਉਹ
ਪਾਉਦ
ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇਗ ਸਜਸ ਦ ਤਹਾਨੂੁੰ ਘਰ ਸਵਿੱਚ ਦੂਰ ਸਸਿੱਖਣ ਨੂੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ.ਅਸ ੀਂ ਮਿੱਖ
ੀਂ ੇ ਸਨ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਓਕ ਅਕਾਦਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬਿੱਚੇ ਨੂੁੰ ਅੁੰਗਰੇਜ , ਗਸਣਤ ਅਤੇ ਫਾਉਡ
ਸਵਸਸਆੀਂ ਸਵਚ ਆਪਣ ਸਸਖਲਾਈ ਜਾਰ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ ਤ ਹੈ. ਸਮਾੀਂ ਸਾਰਣ ਦਾ
ਸਤੁੰਤਰ ਸਸਿੱਖਣ ਪਿੱਖ ਹੇਠਾੀਂ ਸਦਿੱਤੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮਾੀਂ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ:• ਅਸਧਆਪਕ ਦਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ
ਮੈਥਲੇ ਸਟਕਸ ਕਾਰਜ• ਸਪੈਲ ਜੋਨ ਕਾਰਜ • ਟ ਟ ਰੌਕਸਟਾਰਸWrite ਸਲਖੋ ਇੁੰਕ ਪੜ੍੍ੋUmb
ਨੁੰਬਰThe ਸਥ•ਰ ਪੜ੍੍ੋਬਿੱਚੇ ਦੇ ਮਾਸਪਆੀਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁੰਚਾਰ (ਈਮੇਲ ਜਾੀਂ ਫੋਨ
ਕਾਲ ਰਾਹ )ੀਂ ਸਸਿੱਖਣ ਦ ਯਾਤਰਾ ਦ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰੇਗਾ.

Level 2

Continuity of Learning

ਕੋਬਲਡ -19 ਪਾਬੁੰਦ ਆੀਂ ਕਾਰਨ ਇਿੱਕ ਬਲਬਲਾ ਤਹਾਨੂੁੰ ਇਿੱਕ ਸਵਸੇਸ ਪਿੱਧਰ 2 ਸਵਈ ਸਲੁੰ ਕ ਨੂੁੰ ਈਮੇਲ ਕ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਜਸ ਸਵਿੱਚ ਉਹ
ਜਾੀਂ ਸਵਸਾਲ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇਗ ਸਜਸ ਦ ਤਹਾਨੂੁੰ ਘਰ ਸਵਿੱਚ ਦੂਰ ਸਸਿੱਖਣ ਨੂੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ.
ਹੈ.
ਬਿੱਸਚਆੀਂ ਨੂੁੰ ਮਾਈਕਰ ੋਸਾਿੱਫਟ ਟ ਮਾੀਂ ਅਤੇ ਸਵਈ ਸਮਗਰ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਸਸਖਅਤ ਕ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਇਕ ਸਮਸਰਤ ਸਸਿੱਖਣ ਦ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗ ਸਜਸ ਸਵਚ ਲਾਈਵ ਸਸਖਲਾਈ,
ਸਰਕਾਰਡ ਕ ਤ ਸਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤੁੰਤਰ ਅਸਧਐਨ ਸਾਮਲ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ
ਟ ਮਾੀਂ ਅਤੇ / ਜਾੀਂ ਈਮੇਲ ਦਆਰਾ ਸਾਈਨ-ਪੋਸਟ ਕ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
Level 3

Continuity of Learning

ਕੋਸਵਡ -19 ਪਾਬੁੰਦ ਆੀਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ /
ਕੁੰਜ .

ਪੜ੍ਾਅ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਵਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੈ. ਤਹਾਨੂੁੰ ਇਿੱਕ ਸਵਸੇਸ ਪਿੱਧਰ 3 ਸਵਈ ਸਲੁੰ ਕ ਨੂੁੰ
ਈਮੇਲ ਕ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਸ ਸਵਿੱਚ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆੀਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ : ਮਾਈਕਰ ੋਸਾਿੱਫਟ
ਟ ਮਾੀਂ ਅਤੇ ਸਵਯ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਸਚਆੀਂ ਨੂੁੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕ ਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਕ ਸਮਸਰਤ
ਸਸਿੱਖਣ ਦ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗ ਸਜਸ ਸਵਚ ਲਾਈਵ ਸਸਖਲਾਈ, ਸਰਕਾਰਡ ਕ ਤ ਸਸਖਲਾਈ ਅਤੇ
ਸਤੁੰਤਰ ਅਸਧਐਨ ਸਾਮਲ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟ ਮਾੀਂ ਅਤੇ / ਜਾੀਂ ਈਮੇਲ ਦਆਰਾ
ਸਾਈਨ-ਪੋਸਟ ਕ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਪਿੱਧਰ 1Work ਇਹ ਕੁੰਮ ਬਿੱਸਚਆੀਂ ਨੂੁੰ ਦਬਾਰਾ ਸਮਲਣ ਅਤੇ ਪਰਾਣ ਸਸਖਲਾਈ ਨੂੁੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ.• 14
ਸਦਨਾੀਂ ਸਵਚ ਤਹਾਡਾ ਸਮਾੀਂ ਪਰਬੁੰਸਧਤ ਕਰਨ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾੀਂ-ਸਾਰਣ ਹੈ (ਸਨ ਵਾਰ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਸਦਨਾੀਂ ਦ ਸਸਖਲਾਈ ਸਦਿੱਤ ਜਾਵੇਗ )
ਪਿੱਧਰ 2 ਅਤੇ ਪਿੱਧਰ 3:Two ਪਸਹਲੇ ਦੋ ਸਦਨਾੀਂ ਸਵਿੱਚ, ਬਿੱਸਚਆੀਂ ਨੂੁੰ ਇਿੱਕ ਸਵਯ ਸਮਲੇ ਗਾ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰੂ ਤੋਂ ਹ ਸਸਖਲਾਈ 'ਤੇ ਮੜ੍ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ. ਅਸ ੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾੀਂ ਸਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕ ਸਾਡੇ ਸਗਆਨ ਦ ਸਸਟਕਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੁੰ ਪਸਹਲਾੀਂ ਜੋ ਕਝ ਅਸ ੀਂ ਸਸਿੱਸਖਆ ਹੈ ਉਸ ਸਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣ ਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਹਨਰ ਦਾ ਅਸਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਧ ਆ ਮੌਕਾ ਹੈ.The ਤ ਜੇ ਸਦਨ, ਤਹਾਡੇ ਸਮਸਸਰਤ ਸਸਿੱਖਣ ਦ ਸਮਾੀਂ ਸਾਰਣ ਸਰੂ ਹੋ
ਜਾਵੇਗ . ਚਾਰ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਕਸਮਾੀਂ ਦੇ ਰੁੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸੈਸਨ ਹੋਣਗੇ: ਓ ਗਰ ਨ: ਲਾਈਵ ਸਸਖਲਾਈ - ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕ ਅਸਧਆਪਕ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
ਅਸਧਆਪਕ) ਤਹਾਨੂੁੰ ਸਸਖਾਉਣ ਲਈ beਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕ ਨ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤਸ ੀਂ ਸਹ ਸਮੇਂ' ਤੇ ਸਲੁੰ ਕ ਨੂੁੰ ਕਸਲਿੱ ਕ ਕ ਤਾ ਹੈ!o ਨ ਲਾ: ਸਰਕਾਰਡ
ਕ ਤ ਲਰਸਨੁੰਗ - ਇਹ ਸੈਸਨ ਵ ਡ ਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮ ਡ ਆ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆੀਂ ਸਵਈਏ ਦਆਰਾ ਸਸਖਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਓਰੇਂਜ: ਸਤੁੰਤਰ ਅਸਧਐਨ - ਇਥੇ ਤਸ ੀਂ
ਸਤੁੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਿੱਖਣ ਦ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆਪਣੇ onlineਨਲਾਈਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ.o ਪ ਲਾ: ਅਸੈਂਬਲ ਆੀਂ - ਤਸ ੀਂ ਸਾਡ ਆੀਂ ਹਫਤਾਵਾਰ
ਅਸੈਂਬਲ ਆੀਂ ਸਵਚ ਘਰ ਤੋਂ ਸਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.Receive ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕ ਤ ਸਵਈਏ ਸਵਚ ਵਿੱਖਰੇ ਪਾਠਾੀਂ ਦੇ ਸਲੁੰ ਕ ਹੋਣਗੇ. ਅਸਧਆਪਕ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦਾ
ਨੋ ਸਟਸ ਲੈ ਣਗੇ ਜੋ ਸਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨਲਾਈਵ ਸਸਖਲਾਈ ਸੈਸਨਾੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਸਰਕਾਰਡ ਕ ਤੇ ਸੈਸਨਾੀਂ ਸਵਿੱਚ ‘ਭਾਗ ਦਾਰ’ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕੁੰਮਕਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ। ਅਸਧਆਪਕ portਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾੀਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਧਆਪਕ ਲੌ ਗਇਨ ਦਆਰਾ ਸਤੁੰਤਰ ਅਸਧਐਨ ਦ
ਸਨਗਰਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ. ਜੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਸਕ ਬਿੱਸਚਆੀਂ ਦਆਰਾ ਸਸਿੱਖਣ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕ ਤ ਜਾ ਰਹ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਹਾਜਰ ਟ ਮ ਸਕੂਲ ਪਾਸਲਸ ਦੇ

ਅਨਸਾਰ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗ .• ਹਰ ਸਦਨ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਇੁੰਗਸਲਸ, ਗਸਣਤ ਅਤੇ ਸਵਆਪਕ ਪਾਠਕਰ ਮ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ.The ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾੀਂ-ਸਾਰਣ ਭੇਸਜਆ ਜਾਏਗਾ ਸਜਸ ਸਮੇਂ ਤਸ ੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹ ੀਂ ਹੋ. ਸਰੋਤ:Level ਜੇ ਲੈ ਵਲ 2 ਜਾੀਂ ਲੈ ਵਲ 3 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾੀਂ ਬਿੱਚੇ ਆਪਣ ਏਆਰ ਸਕਤਾਬ, ਮਲਟ ਪਲ ਸਕਤਾਬਾੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ.• ਬਿੱਚੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਆਿੱ ਲ ਦੇ ਜਰ ਏ readingਨਲਾਈਨ ਪੜ੍੍ਨ ਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ..

