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ਮ� ਅੱਜ ਤਹਾਨ
ੁ
ੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਸਟੇਟ ਔਫ ਔਮਰਜ�ਸੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤ� ਠੀਕ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਿਲੱ ਖ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ।
ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਅਵਧੀ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਜਾਂ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਜਵ� ਕੋਿਵਡ-19
ਆਉਟਬ�ੇਕ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜੀਵਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ੀ
ੋ ਆਂ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪ�ਭਾਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਰੱਧ
ੁ ਲੜਾਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਿਦ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਉਟਬ�ੇਕ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ
ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਈ ਹੈ। ਜਦ� ਤ� ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਬਿਲਕ-ਸਕੂਲ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ,
ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕ
ੱ ੇ
ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਮ� ਤਹਾਨ
ੁ
ੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੰਦ
ੁ ਾ ਹਾਂ ਿਕ, ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜ,� ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਹੈ; ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਖ਼ਾਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਹਰਾ
ੈ ਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁ ਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਤੇ
ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਾਈ ਹੈ।
ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਨੂੰ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 13 ਅਪ�ੈਲ ਤੱਕ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ। ਸਧਾਰਨ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਓਨਟੈਿਰਓ ਦਾ ਚੀਫ
ਮੈਡੀਕਲ ਆਿਫਸਰ ਔਫ ਹੈਲਥ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤਹਾਡੀ
ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਹਤ
ੁ
ੁ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ�ਤੱਖ ਸੀ ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਪਾਿਲਸੀ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਂ
ਉਠਾਏਗਾ ਿਕ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਿਕ
ਇਨ - ਸਕੂਲ ਿਸਖਲਾਈ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ, ਮ� ਲਰਨ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸੀ।
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ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ, ਸੋਮਵਾਰ, 6 ਅਪ�ਲ
ੈ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ
ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸਟਾਫ ਕੋਲ� ਸੰਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗ।ੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤ� ਛੋਟੇ ਿਸੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਲਈ, ਮ� ਤਹਾਨ
ੁ
ੂੰ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨ�ਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬਾਤਚੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਜਦ� ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਗੇਤਾ ਸੰਚਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਰਪੂਰ ਔਨਲਾਇਨ ਿਸੱਿਖਆ ਰਣਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ
ਟੈਕਨਾਲਜੀ
ੋ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮ� ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਔਨਲਾਇਨ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ
ਂ ਟੈਕਨਾਲਜੀ
ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ੋ ਅਤੇ ਬ�ਡ
ੌ ਬ�ਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ
ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਿਡਵਾਇਸਾਂ
ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁਚ
ੰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ, ਮੰਤਰਾਲੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਉਨ�ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤਕ ਟੈਕਨਾਲਜੀ
ੋ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ
ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਮ� ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੰਦ
ੁ ਾ ਹਾਂ ਿਕ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲਜੀ
ੋ ਤੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੰਚ
ੁ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ
ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਰਸੰ
ੂ ਚਾਰ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਮਤ
ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟੈਿਰਓ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ-ਪ�ਮੁੱਖ ਔਨਲਾਇਨ ਿਸੱਿਖਆ ਸਰੋਤਾਂ
ਦੀ ਪਹੰਚ
ੁ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਿਵਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਿਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵੋਤਮ ਨਾ
ਹੋਣ। ਮ� ਤਹਾਨ
ੌ ਬ�ਡ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਿਵਕਸਤ
ੁ
ੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਵ� ਟੈਕਨਾਲਜੀ
ੋ ਅਤੇ ਬ�ਡ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਨਲਾਇਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਿਦੱਤੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਪੇਿਖਆਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ, ਇੰਨ�ਾਂ ਅਪੇਿਖਆਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਗਰੇਡ 3: ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ�ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਪ�ਤੀ ਹਫਤੇ ਪੰਜ
ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਕੰਮ;
•

ਗਰੇਡ 4 ਤ� 6: ਸਾਖਰਤਾ, ਗਿਣਤ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ�ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ,
ਪ�ਤੀ ਹਫਤੇ ਪੰਜ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਕੰਮ;

•

ਗਰੇਡ 7 ਤ� 8: ਗਿਣਤ, ਸਾਖਰਤਾ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ�ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ,
ਪ�ਤੀ ਹਫਤੇ 10 ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਕੰਮ; ਅਤੇ

•

ਗਰੇਡ 9 ਤ� 12: ਕ�ੈਿਡਟ ਜੰਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ�ੈਜੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਪ�ਤੀ ਕੋਰਸ ਪ�ਤੀ ਹਫਤੇ ਿਤੰਨ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਗੈਰ- ਸਮੈਸਟਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ�ਤੀ
ਕੋਰਸ ਪ�ਤੀ ਹਫਤੇ 1.5 ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਕੰਮ।

ਇੰਨ�ਾਂ ਅਪੇਿਖਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲਰਨ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਿਕ ਉਹ ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਵਾਧੇ
ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।
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ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਅਪੂਰਵ ਸਮ� ਹਨ, ਮ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਅਵਧੀ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਓ। ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਸਮਰਥਨ, ਪ�ੇਰਣਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਅਵਧੀ ਗ�ੈਜੁਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ� ਦਹਰਾਉਣਾ
ੁ
ਚਾਹੰਦ
ੁ ਾ ਹਾਂ: ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗ�ੈਜੁਏਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਪਵੇਗੀ। ਮ� ਮਾਣਯੋਗ ਰੌਸ ਰੋਮੈਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ
ਅਤੇ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ�ੈਿਡਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰਤਾਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ੂ
ਦੀਆਂ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ
ੋ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ
ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਮ� ਿਦ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੇ
ਂ (wrap-around) ਸਹਾਿਰਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰਚ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਜਹੇ ਰੈਪ-ਅਰਾਉਡ
ੁ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਿਜਹੜੇ
ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ
ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਜਕੇ
ੁ ਸ਼ਨਲ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਪੈਰਾ-ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸੱਿਖਆ
ੁ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥ
ੱ ਕਰਨ। ਇਸ ਅਪੂਰਵ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਿਸਿਖਅਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਇਨ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ
ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਵਿਖਆਨ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮ� ਉਨ�ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦ
ੁ ਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਆਉਟਬ�ੇਕ ਕਰਕੇ
ਓਨਟੈਿਰਅਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤ� ਛੋਟੇ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ
ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ�ੌਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਿਮੱਤਰਾਂ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।
ਇਹ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮ�
ਆਪਣੀ ਿਦਲੀ ਉਮੀਦ ਪ�ਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦ
ੁ ਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ�ਾਂ ਦੁਆਰਾ
�
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਕਆਵਾਂ
ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ�ੌਸੈਸ ਅਤੇ ਪਰਾਿਜਤ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਿਕ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟਾਫ ਤੁ ਰੰਤ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ
ੱ
ਮਿਹਫ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗਲਬਾਤ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਅਸੀ ਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਪਂ ਕਾਉਸ
ਂ ਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਭੁੱਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਅਰਾਉਡ
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
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ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰ
ੰ ਧੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਮ�ਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਿਹਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸੰਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਕਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਫੋਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ
ਂ ਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚੇ 1ਿਵੱਚ 24/7 ਕਾਉਸ
800-668-6868 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 686868 ਤੇ CONNECT ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਿਪਆ,ਂ ਸਰਪ�ਸਤਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,
ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਪੇਿਖਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਅਣਿਗਣਤ
ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਿਦ�ੜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮ�
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚਣੌ
ੁ ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ।
ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਮ� ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਿਦਕ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦ
ੁ ਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਓਨਟੈਿਰਓ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ
ਿਸੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਨਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ
ੇ
ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਿਹਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਿਦਲ� ਤਹਾਡਾ,
ੁ

ਮਾਣਯੋਗ ਸਟੀਫਨ ਲੇ ਚੇ, ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ

