
ਿੱ ੰ
ੰ

Ministère de l'Éducation 

Ministre 

315, rue Front Ouest 
Toronto ON  M7A 0B8 

 ੰ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੰ

ੇ ਿੱ ਿੱ ੰ ਿੱ ਿੱ ੇ
ੇ ੰ

 ੰ ਹ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ

ਿੱ ੰ  ੰ ੰ ੰ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ ਿੱ

ਿੱ ਿੱ

ਿੱ ਿੱ ੇ ਿੱ ਹ
 ੰ ਿੱ ਿੱ ਿੱ

ੰ ੰ ਿੱ ੇ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ  ੰ

ਿੱ ਿੱ ਿੱ

 ੰ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੇ
ੰ

ਿੱ ੇ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ ਿੱ

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੰ ਿੱ

 ੰ ਿੱ ਿੱ
 ੰ  ੰ ਿੱ  ੰ

ੇ ੇ ਿੱ ਿੱ  ੰ ਿੱ  ੰ
ਿੱ

ਿੱ ਿੱ

.../p2

ਸ ਸਿਆ ਮਤਰਾਲਾ
ਮਤਰੀ

315 Front Street West 
Toronto ON  M7A 0B8 

    

28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020

ਸਪ੍ਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਸਪ੍ਤਾ—

ਮੈਨ ਪ੍ ਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਿ ਇ  ਅਪ੍ ਰਵ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਤੁ ੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ  ੁਰਸਿਅਤ ਅਤ ੇਸ ਹਤਮਦ ਹ।ੋ

ਸਪ੍ਛਲ ਿੁਝ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸਵਚ,  ਾਡੀ  ਰਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬਸਚਆਂ ਦੇ ਸਰਮੋਟ ਲਰਸਨਗ ਵਲ ਉਤ ਾਹ ਅਤ ੇਬਦਲਾਅ ਸਵਚ ਲਚਿੀਲਪ੍ਣ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰੇਸਰਤ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਅ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿ ਇਹ  ੌਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾ ਿਰ ਿੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਜੋ ਤਹੁਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤ ਡ ਘਾ ਅ ਰ ਸਪ੍ਆ ਹੈ। 
 ਾਡੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ ਿਣ ਦੇ  ਫਰ ਸਵਚ ਰੁਝੇ ਰਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਮਾਲ ਦੀ ਹ।ੈ

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸ ਸਿਆ ਮਤਰੀ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ਿੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ  ਬਧ ਸਵਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ  ਿਰਾਉਣ ਲਈ 
ਵਚਨਬਧ ਹਾਂ, ਖਾ ਿਰ ਜਦੋਂ ਗਲ ਬਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਸਰੁ ਆਤੀ ਸ ਿਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇਮੌਜ ਦਾ  ਿ ਲ  ਾਲ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਵੋੇ। 
 ਾਡੀ  ਰਿਾਰ ਇ  ਮੁਸਿਲ  ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬਸਚਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗੀ। 

 ਾਡੀ  ਰਿਾਰ ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਰ ਬਚੇ ਅਤ ੇਹਰਿ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੀ  ੁਰਸਿਆ ਅਤ ੇਭਲਾਈ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ  ਪ੍ਾਲਣ-
ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ  ਸਹਯੋਗ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿਲਾ  ਸਵਚ ਸ ਿਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਵਚ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ  ਵਾਗਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿ  ੇਵੀ ਸਵਿਲਪ੍ 'ਤੇ 
ਸਵਚਾਰ ਿਰਨ ਦੇ  ਬਧ ਸਵਚ,  ਾਡ ੇਫੈ ਲ  ੁਰਸਿਆ, ਇਿ ਾਰਤਾ ਅਤ ੇਜਨਤਿ ਸ ਹਤ ਅਸਧਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗ।ੇ ਅ ੀਂ 
ਿਲਾ  ਸਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਿਲ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ ਹਤ ਅਤੇ  ੁਰਸਿਆ ਦੀ ਰਸਿਆ ਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਿਦਮ ਚਿੁੇ ਜਾਣ ਨ ਯਿੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ  ਪ੍ਸਟ ਅਤ ੇਅਟਲ ਹਾਂ। 

ਇ  ਸ ਧਾਂਤ ਨ ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰਿਸਦਆਂ,  ਾਡੀ  ਰਿਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਹ ੈਸਿ ਘਟ-ੋਘਟ 31 ਮਈ, 2020 ਤਿ   ਬ ੇਸਵਚ  ਾਰ 
ਪ੍ਬਸਲਿ  ਿ ਲ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਦ ਰਸਹਣਗ।ੇ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸ ਹਤ ਦੇ ਮਿੁ ਸ ਹਤ ਅਫ ਰ ਅਤ ੇਿੋਸਵਡ-19 ਿਮਾਂਡ ਟੇਬਲ ਦੀ ਮਾਹਰ  ਲਾਹ ਨੇ  ਾਡ ੇਫੈ ਲ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਦਤੀ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਸਿ 
ਜਨਤਿ ਸ ਹਤ ਮਾਸਹਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵਚ ਪ੍ੇਸ ਿੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਿਾਉਂਦਾ ਹ ੈਸਿ ਅ ੀਂ ਅਗ ੇਵਧ ਰਹ ੇਹਾਂ, ਸਫਲਹਾਲ ਅ ੀਂ ਿੋਸਵਡ-19 
ਸਵਰਧੁ  ਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਜਹੇ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਜਥੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ  ੁਰਸਿਅਤ ਅਤ ੇਸਵਸਵਾ ਪ੍ ਰਨ ਢਗ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿਲਾ ਾਂ ਸਵਚ 
ਵਾਪ੍  ਆ  ਿਣ। 

ਮੈਨ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਸਿ ਇਹ ਿਬਰ ਤੁਹਾਡ ੇਸਵਚੋਂ ਬਹੁਸਤਆ ਂਲਈ ਸਨਰਾਸਾਜਨਿ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਸਪ੍ਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ 
ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹਈੋ ਹੈ। ਸਿਉਂਸਿ ਅ ੀਂ ਪ੍ਸਹਲੀ ਵਾਰ 12 ਮਾਰਚ ਨ ਇਨ-ਪ੍ਰ ਨ ਸ ਿਲਾਈ ਨ ਮੁਅਤਲ ਿਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ  ੀ,  ਾਨ
ਪ੍ ਰ   ਬ ੇਦੇ ਮਾਤਾ-ਸਪ੍ਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿ ਉਹ ਆਪ੍ਣ ਬਸਚਆਂ ਦੇ ਸ ਿਣ ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਣ ਨ ਉਤਸਾਹਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ ਰੀ ਿਸੋਸਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਸਪ੍ਤਾ ਅਤ ੇਪ੍ਸਰਵਾਰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਿ  ਰੋਤ ਰਹ ੇਹਨ ਸਿਉਂਸਿ ਬਚੇ ਇ  
ਸਵਸਵਸਵਆਪ੍ੀ ਪ੍ਰਿੋਪ੍ ਵਲ ਸਵਲਿਣ ਪ੍ਰਸਤਸਿਸਰਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
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 ਿ ਲ ਦੇ ਬਦ ਹਣੋ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਤੋਂ, ਸ ਿਣ ਦੀ ਸਨਰਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰਿਣ ਲਈ  ਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਤਵਪ੍ ਰਣ ਅਤ ੇ ਫਲਤਾਪ੍ ਰਵਿ ਢਗ ਨਾਲ  
ਸਵਿ ਤ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵਚ, ਅ ੀਂ   ਬ ੇਸਵਚ ਅਸਧਆਪ੍ਿਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ ਿਲਾਈ ਨ ਮੁੜ ਪ੍ੇਸ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਹੁਣ 
ਆਪ੍ਣੇ ਸ ਿਣ ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਣ ਲਈ ਿਮ ਸਦਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਰਤੋ ਮੁਹਈਆ ਿਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇ  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹ  ੇਵਜੋਂ, ਅ ੀਂ ਸ ਸਿਆ  ਮਗਰੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਦੇ ਅਸਧਆਪ੍ਿ ਦਆੁਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਸਵਚ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਮ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਰ ਪ੍ ਰੇਿਾ ਸਤਆਰ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇ  ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਸਿ  ੇਵੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੋਪ੍ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਵਗੇੀ।

 ਾਡੀ  ਰਿਾਰ ਨੇ ਸ ਸਿਆ ਲਈ ਹਠੇਾਂ ਸਨਮਨਤਮ  ਝੁਾਏ ਗਏ ਸਮਆਰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤ ੇਹਨ: 
• ਸਿਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 3:  ਾਿਰਤਾ ਅਤ ੇਗਸਣਤ ਵਲ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਧਆਨ ਸਦਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸਵਚ ਪ੍ਜ ਘਸਟਆਂ 

ਦਾ ਿਮ; 
• ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ 6:  ਾਿਰਤਾ, ਗਸਣਤ, ਸਵਸਗਆਨ ਅਤ ੇ ਸ਼ੋਲ  ਟਡੀਜ਼ ਵਲ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਧਆਨ ਸਦਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਜ ਘਟ ੇਿਮ; 
• ਗਰੇਡ 7 ਤੋਂ 8: ਗਸਣਤ,  ਾਿਰਤਾ, ਸਵਸਗਆਨ ਅਤ ੇ ਸ਼ੋਲ  ਟਡੀਜ਼ ਵਲ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਧਆਨ ਸਦਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਘਟ ੇਿਮ; ਅਤੇ, 
• ਗਰੇਡ 9 ਤੋਂ 12: ਿਰਸੈਡਟ  ਮ ਹ ਅਤ ੇਗਰੈਜ ਏਸਨ ਵਲ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਧਆਨ ਸਦਦ ੇਹੋਏ,  ੈਮੇ ਟਰ ਵਾਲ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਿੋਰ  ਪ੍ਰਤੀ 

ਹਫ਼ਤੇ ਸਤਨ ਘਟ ੇਿਮ, ਅਤ ੇਗੈਰ- ਮੈੈ ਟਰ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਿੋਰ  ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤ ੇ1.5 ਘਟ ੇਿਮ। 

ਹਾਲਾਂਸਿ  ਮਸਝਆ ਜਾ  ਿਦਾ ਹੈ ਸਿ ਇ   ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਸਦਅਿ ਤਜ਼ਰਸਬਆਂ ਸਵਚ ਅਤਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਉਮੀਦ ਹ ੈਸਿ  ਾਰੇ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪ੍ਿਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਸ ਸਿਆ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲ  ਮਰਸਥਤ ਅਤ ੇਸਵਅ ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅ ੀਂ ਉਨਾਂ 
ਅਸਧਆਪ੍ਿਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਦ ੇਹਾਂ ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਅ ਾਧਾਰਣ  ਸਥਤੀਆਂ ਨ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਿ ੇ
ਸਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਸਬਹਤਰ ਹਣੋ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮਤੁਾਬਿ ਹਰੋ ਅਗ ੇਵਧਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਿਾ ਸਮਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਸਨਰਧਾਰਤ 
ਿਮ ਦੀ ਪ੍ ਰਿਤਾ ਜਾਂ ਜਾਂ ਵਧ ੇਹੋਏ  ਪ੍ਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਾਲ  ਬਧਤ ਿੋਈ ਸਚਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਆਪ੍ਣ ਸਪ੍ਰ ੀਪ੍ਲ ਜਾਂ  ਿ ਲ ਬਰੋਡ ਨਾਲ 
 ਪ੍ਰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅ ੀਂ ਇ  ਪ੍ਰਿਪੋ੍ ਦੇ  ਮੇਂ ਉਹ ਹਰ  ਭਵ ਿਸੋਸ਼ਸ਼ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਿ ੇਸਿ  ਾਡ ੇਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਗੁਣਵਤਾ ਸ ਸਿਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਚਆਂ ਨ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸ ਸਿਆਤਮਿ  ਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਅ ੀਂ ਬਾਿੀ ਰਸਹਦੇ ਪ੍ੇਸਵੇਰ ਗਤੀਸਵਧੀ (PA) ਅਤ ੇਪ੍ਰੀਸਿਆ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਨ ਸ ਸਿਆ 
 ਬਧੀ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇ  ਗਲ ਨ ਯਿੀਣੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਇ   ਿ ਲ  ਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਰਝੁੇ 
ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਸ ਸਿਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ। ਸਾਇਦ ਹਣੁ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਜ਼ਆਦਾ, ਸ ਸਿਆ  ਬਧੀ  ਮਾਂ ਬਹਤੁ ਮਹਤਵਪ੍ ਰਣ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ ਰਫ 
ਇਿ ਸਦਨ ਹਵੋੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸਦਨ। 
 
ਜਦੋਂ ਸਿ ਅ ੀਂ  ਿ ਲ ਬਦ ਰਸਹਣ ਦੇ ਇ   ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ ਸਿਆ  ਬਧੀ  ਮੇਂ ਦੀ  ਹ ਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋਸਸਸ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ  ਾਰੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ  ਾਹਮਣਾ ਿੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਵਚੋਂ ਇਿ ਇਹ ਹੈ ਸਿ, ਇ  ਸਡਜੀਟਲ ਦੌਰ ਸਵਚ ਵੀ, ਿੁਝ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਿੋਲ ਘਰ ਸਵਚ 
ਸ ਿਣ ਲਈ ਇਟਰਨਟ ਜਾਂ ਤਿਨਾਲਜੀ ਤਿ ਪ੍ਹਚ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਮੈਨ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਦ ਣ ਸਵਚ ਬਹੁਤ ਿੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ  ਰਿਾਰ ਿੋਸਵਡ-19 ਪ੍ਰਿਪੋ੍ ਦੌਰਾਨ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਵਸਦਅਿ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ਪ੍ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਰੋਜਰਜ਼ ਿਸਮਊਨੀਿੇਸਨ (Rogers Communications) ਅਤ ੇਐਪ੍ਲ (Apple) ਨਾਲ ਸਮਲ ਿੇ 
ਿਮ ਿਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ  ਿ ਲ ਬਰੋਡ ਵਲ ਅਜ ਤਿ, ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮਫੁਤ ਰਜੋਰ  LTE ਵਾਇਰਲ  ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਲ  21,000 ਤੋਂ ਵਧ ਆਈਪ੍ੈਡ 
ਸਡਵਾਈ ਾਂ ਿਰੀਸਦਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਲੜਵਦ  

https://www.ontario.ca/page/learn-at-home
https://www.ontario.ca/page/learn-at-home


-3-

 ੰ ੰ ਿੱ ਿੱ ੋਂ ੋ
ਿੱ  ੰ ੰ ਿੱ ੰ
ਿੱ ੰ ਹ

ਿੱ ੰ ੇ ੋ ੰ  ੰ

ਿੱ ੇ  ੰ
ੇ  ੰ ਿੱ ੰ ੈ ਿੱ

ੰ

ੋ ਿੱ

ਿੱ  ੰ ਿੱ
ਿੱ ੇ

ਿੱ  ੰ  ੰ ਿੱ ੇ ੰ ਿੱ
ਿੱ ੇ

ਿੱ ਿੱ  ੰ ੰ  ੰ
ਿੱ ਿੱ  ੰ ੰ

ੰ ੰ ੰ ੇ ਿੱ ੰ
ਿੱ  ੰ ਿੱ

ੰ ਿੱ ੰ ੇ
 ੰ ਿੱ ਿੱ  ੰ ਿੱ ਿੱ ਿੱ

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੈਂ
ਿੱ  ੰ ਿੱ ੰ ੇ

ਿੱ  ੰ ਿੱ ੰ

ਿੱ  ੰ
ਿੱ ਿੱ ੇਂ ੰ

 ੰ ਿੱ ੰ
ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ  ੰ  ੰ ੁੰ

ੰ ੰ ੰ ੰ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ

ਿੱ
.../p4 

ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ ਨ ਵਡੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ, ਇ  ਲਈ $75 ਸਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਿਮ   ਬਾਈ  ਰਿਾਰ ਵਲ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪ੍ਲ ਅਸਧਆਪ੍ਿਾਂ, ਮਾਸਪ੍ਆ ਂਅਤ ੇਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਫਰੈਂਚ ਅਤ ੇਅਗਰਜ਼ੇੀ ਸਵਚ ਸ ਿਾਉਣ ਅਤ ੇਘਰ ਤੋਂ ਿਮ ਿਰਨ 
ਸਵਚ  ਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ  ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਭਡਾਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ 21,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਡਵਾਈ ਾਂ ਉਨਾਂ 
200,000 ਤੋਂ ਵਧ ਿਸਪ੍ਊਟਰਾਂ ਅਤ ੇਟੇਬਲਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ ਜੋ  ਿ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਇ   ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜਵਦ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੋਜਰ  ਓਨਟਰੈੀਓ ਦੇ  ਿ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਵਚ  ਬਸ ਡੀ ਵਾਲ ਸਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸਰਹਾਇਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ  ਫਲਤਾ ਲਈ 
ਜੁੜ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਿੈਨਡਾ  ਰਿਾਰ ਦੀ ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ ਨ ਜੋੜਨਾ ਪ੍ਸਹਲਿਦਮੀ ਮੁਤਾਬਿ ਉੱਚ ਰਫਤਾਰ, ਘਟ ਿੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇਟਰਨਟ ਮਹੁਈਆ 
ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਮ ਿਰ ਸਰਹਾ ਹੈ।

ਇ  ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ – ਸਜਵੇਂ ਸਿ  ਿ ਲ ਬਰੋਡਾਂ ਅਤ ੇਰਜੋਰਜ਼ ਿਸਮਊਨੀਿੇਸਨਜ਼ ਅਤ ੇਐਪ੍ਲ ਸਜਹੀਆ ਂਟੈਿਨਾਲਜੀ ਫਰਮਾਂ -  ਚਮਚੁ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰ ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਸਿ ਅ ੀਂ ਮਜੌ ਦਾ  ਿ ਲ  ਾਲ ਸਵਚ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ਪ੍ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹਾਂ,  ਾਡੀ  ਰਿਾਰ ਨੇ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ 
2020-2021  ਿ ਲ  ਾਲ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸਰੁ  ਿਰ ਸਦਤੀ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਸਿ ਇਹ  ਿ ਲੀ  ਾਲ ਪ੍ਸਹਲੀ ਵਾਰ ਵੇਿ ਗਏ ਿੁਝ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ 
ਅਧ ਸਵਚਿਾਰ ਰਸਹ ਸਗਆ ਹ,ੈ  ਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ਇ  ਤਥ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਸਿ ਆਉਣ ਵਾਲ  ਤਬਰ ਸਵਚ  ਿ ਲ ਸ਼ਾਇਦ 
ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਲਗ ੇਜਾਂ ਮਸਹ    ਹੋਵ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਚਆਂ ਦੀ  ੁਰਸਿਆ ਅਤ ੇ ਲਾਮਤੀ ਨ ਆਪ੍ਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਿ ਸ ਧਾਂਤ ਮਨਦ ੇਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਹੁਾਨ ਯਿੀਨ ਸਦਵਾਵਾਂਗਾ ਸਿ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ 
ਅਤ ੇਛੋਟ ੇਸ ਸਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਲਾ  ਸਵਚ ਮੁੜ  ਵਾਗਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ  ਿ ਲ, ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ  ੈਂਟਰ ਅਤ ੇ ਿ ਲ ਬ ਾਂ ਨ ਚਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਡ ਘਾਈ ਨਾਲ  ਾਫ਼ ਿਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਬਦ ਰਸਹਣ ਦੀ ਇ  ਲਮੀ ਸਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਿਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਅ ੀਂ ਚਾਹੁਦੇ ਹਾਂ 
ਸਿ ਹਰ ਸਵਸਦਆਰਥੀ  ਿ ਲ ਸਵਚ ਵਾਪ੍  ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ  ੁਰਸਿਅਤ ਅਤ ੇਸਵਸਵਾ ੀ ਮਸਹ    ਿਰੇ। 

ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ  ਦਰਭ ਸਵਚ, ਅ ੀਂ ਇ  ਲਮ ੇ ਮੇਂ ਵਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ ਿਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ  ਾਡੀ ਪ੍ਰ ਤਾਸਵਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਾਂਗ ੇਜ ੋ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਗਰਮੀਆਂ ਸਵਚ ਸ ਿਣ ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਣ ਦੇ  ਮਰਥ ਿਰੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਹਵੋੇ। ਹਾਲਾਂਸਿ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ 100,000 ਤੋਂ 
ਵਧ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਰਮੀਆਂ ਸਵਚ ਸ ਿਲਾਈ ਸਵਚ ਸਹ ਾ ਲਦ ੇਹਨ, ਪ੍ਰ ਅ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿ ਬਹੁਤ  ਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਇ   ਿ ਲ  ਾਲ ਦੇ 
ਰ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਅਸਧਆਪ੍ਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ ਸਿਆ ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਣਾ ਚਾਹ  ਿਦ ੇਹਨ। ਇ  ਲਮ ੇ ਮੇਂ ਵਾਲ 
ਗਰਮੀਆਂ ਸਵਚ ਸ ਿਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰ ਤਾਸਵਤ ਯਜੋਨਾ ਿਰੈਸਡਟ ਸਰਿਵਰੀ, ਿਰੋ ਾਂ ਨ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਿਰਨ ਦਾ ਇਿ ਨਵਾਂ ਸਵਿਲਪ੍, ਅਤ ੇਅਤਰਾਲ-
 ਮਾਪ੍ਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇਿਮਜ਼ਰੋ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ 'ਤੇ ਿੇਂਦਰਤ ਰਹੇਗੀ।

 ਾਡੀ  ਰਿਾਰ  ਮਝਦੀ ਹੈ ਸਿ ਿੋਸਵਡ-19 ਪ੍ਰਿੋਪ੍ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਸਚਆ ਂਲਈ ਅਸਨਸ਼ਸਚਤਤਾ ਭਸਰਆ  ਮਾਂ ਸਰਹਾ ਹੈ।  ਾਨ  ਾਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਅਤ ੇਮਾਨਸ ਿ ਸ ਹਤ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਵਲ ਸਧਆਨ ਦਣੇਾ ਜਾਰੀ ਰਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦੇ  ਿੇਤ ਨਾ ਵੀ ਹਣੋ। 

ਇ  ਲਈ,  ਾਡੀ  ਰਿਾਰ ਨੇ  ਿ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨ ਸਨਰਦੇਸ ਸਦਤੇ ਹਨ ਸਿ ਮਾਨਸ ਿ ਸ ਹਤ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ੇਸੇਵਰ  ਟਾਫ ਤੁਰਤ, ਜ਼ਰ ਰਤ 
ਮੁਤਾਬਿ, ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਿ  ੁਰਸਿਅਤ ਅਤ ੇਰਸਿਅਤ ਗਲਬਾਤ ਨ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅ ੀਂ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ 
ਸਿ ਅਸਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ  ਾਰੀਆਂ   ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸ ਿ ਸ ਹਤ  ਬਧੀ ਸਚਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦਾ  ਾਹਮਣਾ ਿਰ ਰਹ ੇਬਸਚਆਂ ਲਈ 
ਮਹਤਵਪ੍ ਰਣ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ ਸਿ, ਸਿਡਜ਼ ਹੈਲਪ੍ ਫਨੋ   ਬ ੇਭਰ ਸਵਚ 24/7  ਲਾਹ ਅਤ ੇਰੈਫਰਲ  ੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ 
ਹੈ। ਇ  ਮਫੁਤ  ਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ, ਬਚੇ 1-800-668-6868 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ  ਿਦ ੇਹਨ, ਜਾਂ 686868 'ਤੇ CONNECT ਟੈਿ ਟ 
ਿਰ  ਿਦੇ ਹਨ।

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fabout.rogers.com%2Fgiving-back%2Fconnected-for-success%2F&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=%2BEqRJFWxHYUxrozKyRdFdurPaWiui8rfO7qth0YxSvI%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fabout.rogers.com%2Fgiving-back%2Fconnected-for-success%2F&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=%2BEqRJFWxHYUxrozKyRdFdurPaWiui8rfO7qth0YxSvI%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F111.nsf%2Feng%2Fhome&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=XVT4%2F6N3lk7mBTae21ZjI49s%2FAZLp7TU2aMRZCC381s%3D&amp;reserved=0
https://kidshelpphone.ca/


ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ  ੈਂਟਰ ਅਤ ੇਅਰਲੀਔਨ ਚਾਈਲਡ ਐਡ ਫੈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਟੋ-ਘਟ 6 ਮਈ, 2020 ਤਿ ਬਦ ਰਸਹਣਗ।ੇ ਸਜਵੇਂ ਹੀ ਅ ੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 
ਿੋਲਣ ਬਾਰੇ ਫੈ ਲ ਲਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ਯਿੀਨ ਸਦਵਾ  ਿਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਚਆ ਂਦੀ ਸ ਹਤ ਅਤ ੇ ੁਰਸਿਆ  ਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਪ੍ ਰਣ ਹੋਵਗੀ 
ਅਤ ੇਅ ੀਂ ਓਨਟਰੈੀਓ ਸਵਚ ਪ੍ਰਿਪੋ੍ ਵਲ ਪ੍ਰਤੀਸਿਆ ਅਤ ੇਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ  ਮਰਥਨ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਅਸਧਆਪ੍ਿਾਂ ਅਤ ੇਸ ਸਿਆ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਸਦਲ ਧਨਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿ ਿਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਾਡ ੇ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ ਿਣ ਅਤ ੇ ਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ ਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਂਸਿ ਅ ੀਂ ਇ  ਗਲ ਦੀ ਗਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ 
 ਿਦ ੇਸਿ  ਾਡੀ ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਅਤ ੇਸ ਸਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਚ “ਨਵਾਂ ਆਮ” ਸਿ  ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ਵਾਅਦਾ ਿਰਦਾ ਹਾਂ; ਿੀ ਿੋਈ ਵੀ 
ਅਸਜਹਾ ਫੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ  ਵਾਲਾਂ ਦਾ “ਹਾਂ” ਸਵਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਦਦਾ ਹੋਵ: ਿੀ ਇਹ  ਾਡ ੇਬਸਚਆਂ ਅਤ ੇਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਸ ਹਤ,  ਰੁਸਿਆ ਅਤ ੇ ਲਾਮਤੀ ਨ ਪ੍ਰਫਲਤ ਿਰਦਾ ਹੈ? 

ਇਥ ੇਨਾ ਿੋਈ  ਵਾਲ — ਅਤ ੇਨਾ ਿਈੋ ਜਵਾਬ — ਇ  ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮਹਤਵਪ੍ ਰਨ ਹ।ੈ 

 ੁਰਸਿਅਤ ਰਹੋ, 

ਮਾਨਯੋਗ  ਟੀਫਨ ਲਚੇ    
ਸ ਸਿਆ ਮਤਰੀ 
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