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ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ—
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਖ ਪਰਹਾ ਹਾਂ ਪਿਉਂਪਿ ਅਸੀਂ ਸਾਿ 2019-2020 ਦੇ ਸਿਿ ਸਾਿ ਦੇ ਅਪਿਿਾਰਤ ਅਤ
ੂੰ ਤੋਂ ਿੁਝ ਹੀ ਹਫਤੇ ਦਰ ਹਾਂ। ਿੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਿਰਿੋਿ

ਦੇ ਜਿਾਬ ਪਿਚ
ਿੱ ਸਾਨੂੰ ਸਾਪਰਆਂ ਨੂੰ ਪਜਹੜੀਆਂ ਚੁਣਤੀਆ
ੌ
ਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂਹ ਦੇ ਬਾਿਜਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਰੜਤਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ
ਿਰੇਪਰਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਿ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਿਰ ਪਿਛਿੇ ਿਈ ਮਹੀਪਨਆਂ ਪਿਚ
ਿੱ ਆਿਣੇ ਬਪਚਆ
ਿੱ
ਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਦੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਚਨਬਿਤਾ
ਿੁਨਰਿੁਸ਼ਟੀਿਰਣ ਿਾਿੀ, ਪਸਰਜਣਾਤਮਿ ਅਤੇ ਅਸਿਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਪਚਆ
ਿੱ
ਿੱ
ਂ ਦੀ
ਭਿਾਈ ਦੀ ਰਪਖਆ
ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਪਸਪਖਆ
ਦੀ ਪਨਰਤਰਤਾ
ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ
ਜਾਰੀ ਰਖਾਂਗ।
ਿੱ
ਿੱ
ੂੰ
ਿੱ
ਿੱ
ੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੀਿਤ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ
ਸਰਿਰਸਤ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਪਮਿਾ ਮਹਤਿਿਰਣ
ਹੈ।
ਿੱ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਿੇ ਸਿਿੀ ਸਾਿ ਦੀ ਸ਼ਰ
ੁ ਆਤ ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਪਦਖੇ ਜਾਂ ਮਪਹਸਸ ਹੋਿੇ, ਪਜਿੇਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਿਪਹਿਾਂ ਸੀ।
ਅਜ,
ਸਿਸ਼ਟ ਤੌਰ
ਿੱ ਸਿਿਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਢਗ
ੂੰ ਨਾਿ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਿਹਣ ਿਈ ਮੈਂ ਆਿਣੀ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀਤੀ। ਹਾਿਾਂਪਿ ਓਨਟਰੀਓ
ੈ

'ਤੇ ਿੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਿਰਿੋਿ ਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਿਰਤੀਪਿਰਆ ਦੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਬਰ
ੰ
ਨਵਚ ਨਸਨਿਆ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸਭਾਨਵਤ
ਨਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਨਿਅਤ ਢਗ
ਿੱ
ੰ
ੰ ਨਾਲ ਨਤਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਨ ਪਿਚ ਰਖਪਦਆ,
ਿੱ
ਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਿ

ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨ
ੂੰ ਪਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਪਦਤ
ਿੱ ੇ ਹਨ:

•

ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਿ, ਰਿਾਇਤੀ, ਪਨਯਪਮਤ ਿਿਾਸਰਮ ਪਸਪਖਆ
'ਤੇ ਿਾਿਸੀ,
ਿੱ

•

ਿਾਈਿ, ਪਸਿਰ
ਅਤ;ੇ
ੂੰ ੋਨਸ ਔਨਿਾਈਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਿ ਪਰਮੋਟ ਿਰਪਨਗ
ੂੰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ,
ਿੱ

•

ਇਿ ਅਨੁਿਪਿਤ ਪਡਿੀਿਰੀ ਮਾਡਿ ਜੋ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਮਸ਼ਪਰਤ ਿਰਚੁਅਿ ਿਰਪਨਗ
ੂੰ ਦੇ ਨਾਿ ਿਿਾਸ ਪਿਚ ਿਾਿਸ ਆਉਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਪਿਚ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਜੋ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪਿਿਤਮ ਪਗਣਤੀ
ਨੂੰ ਿਰਤੀ ਿਿਾਸ 15 ਤਿ ਸੀਮਤ ਿਰਨਗੀਆ।ਂ

ਅਸੀਂ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿ ਜਨਤਿ ਪਸਹਤ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਿਚ
ਜਾਰੀ ਰਹਗਾ
ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਿ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਿ
ਿੱ ਸਿਾਰ
ੁ
ੇ ਅਤੇ ਸਰਪਖਅਤ
ੁ ਿੱ
ਿੱ ਰਿਾਇਤੀ
ਿਿਾਸਰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਪਿਚ
ਮਤਰਾਿ
ਿੱ ਦਾਖਿ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਿੇਗਾ। ਸਥਾਨਿ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਸਹਤ ਅਪਿਿਾਰੀਆਂ ਨੇ - ਪਸਪਖਆ
ਿੱ
ੂੰ
ੇ ਦੇ ਨਾਿ

ਪਮਿ ਿੇ, ਮਡੀਿਿ
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਿ
ੈ
ਿੱ ਸਚੀ ਸਥਾਿਤ ਿੀਤੀ ਹੈ - ਜੋ ਅਗ
ਿੱ ੇ ਿਿਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿਚ
ਿੱ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਪਿ ਇਹ
ਸਪਨਸ਼ਪਚਤ
ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਪਿ ਤਹਾਡ
ੁ
ੁ
ੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਦੇ ਅਦਰਿੀਆ
ੂੰ
ਂ ਹਿੀਿਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਝਿਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪਿ ਸਿਿ ਬੋਰਡ ਮਤਰਾਿ
ੂੰ
ੇ ਦੇ ਪਦਸ਼ਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਆਿਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਪਿਿਪਸਤ ਿਰਨਗ,ੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂਹ ਿੁਝ ਮਿ ਪਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ
ਿਰਗਟਾਿਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਜਹਨਾਂ ਦਾ ਉਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂਹ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਿਈ ਿੀਤਾ ਸੀ।
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-2ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲ਼ਾਂ, ਸਨ
ਾੰ ਉਹ ਨਵਕਲਪ੍ ਪ੍ਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਸਦੀ ਤੁਹਨ
ਾੰ ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ ਵਿੋਂ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸ਼ਟ ਿਰ ਪਦਿੱ ਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਪਮਿ।ੇ ਇਨ-ਿਰਸਨ ਿਿਾਸ ਪਿਚ ਿੋਈ ਿੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਸਿਇਿੱ
ੈ ਛੁਿ ਹੋਿੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਿਰਨ ਐਟ ਹੋਮ (Learn At Home) ਿਗਰਾਮ
ਰੋ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬਤ ਿਰਾਂਗ,ੇ ਿਿੇਰੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਿਈ ਤਿਨਾਿੋ ਜੀ ਦੀ
ਿਰਾਂਗ,ੇ ਅਤੇ ਪਨਯਮਤ, ਇਿੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਿਾਿੀ ਿਾਈਿ ਿ ਰਪਨਗ
ਿਿੱਿ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਿ ਹਚ
ੂੰ ੁ ਿਦਾਨ
ਰ
ੂੰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਿਰਾਂਗ,ੇ ਜੋ ਸਿਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ
ਿੱ ਨੂੰ ਿਾਭ ਿਹਚਾਉਂਦੀ
ੂੰੁ
ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਰਭਾਿਸ਼ਾਿੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਦੇਿੇਗੀ।
ੁ ਿੱ ਨਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਨਹਲੀ ਤਰਿੀਹ ਿਜੋਂ ਪਿਿਸਤ
ਦਜਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ,ੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰ਼ਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰ
ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਿਰਿੇ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਸਿਿਾਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ
ੁ ਪਖਆਨੂੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਸਤੂੰ ਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਚ
ਿੱ ਿਾਿ ਿਸਟੋਪਡਅਿ ਸਟਾਫ ਦੀ
ਪਨਯੁਿਤੀ ਿਈ ਸਫਾਈ, ਸਫਾਈ ਿਰੋਟੋਿੋਿ ਅਤੇ ਪਿਤੀ
ਿੱ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਨੈਟ ਨਿਾਂ ਫੂੰ ਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਿਾਨ ਿੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਿਈ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਚੀਫ
ਮੈਡੀਿਿ ਔਪਫਸਰ ਔਫ ਹੈਿਥ, ਿੋਪਿਡ-19 ਿਮਾਂਡ ਟੇਬਿ 'ਤੇ ਪਸਹਤ ਮਾਹਰਾਂ, ਹੌਸਪਿਟਿ ਫੌਰ ਪਸਿੱਿ ਪਚਿਡਰਨ ਦੇ ਮੈਡੀਿਿ ਮਾਹਰਾਂ, ਪਸਪਖ
ਿੱ ਆ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਿਾਿਾਂ, ਫ ਰੂੰਟ-ਿਾਈਨ ਿਰਿਰਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਿ ਪਿਆਿਿ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਤੀਜਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਈ ਇਿ ਪਰਿਾਰਡ ਿਿੱਿਰ 'ਤੇ ਪਨਿੇਸ਼ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱ ਲੇ ਆਉਣ

ਵਾਲੇ ਸਕਲ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ 10 ਨਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧ ਫੰ ਡ਼ਾਂ ਦਾ ਨਨਵੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ਾਂ, ਪਜਸ ਨਾਿ ਸਿਿ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ
ਿਰਨ ਪਿਚ ਮਦਦ ਪਮਿ ਸਿੇ ਪਿ ਉਹ ਮਾਨਪਿਿ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਭਿਾਈ 'ਤੇ ਿੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਿਰਭਾਿ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਰੇਪਰਤ ਢੂੰਗ
ੇ
ੂੰ ੁ ਹੋਿਗੀ,
ੇ
ਨਾਿ ਸਮਰਥਨ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਿ, ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗਿਪਟਡ
ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ ਿੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਤਿੱ ਿ ਅਿਰਿ ਪਸਿੱ ਿੀ ਿ ਹਚ

ਪਿਉਂਪਿ ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਭਿਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪਿਚ 50 ਪਮਿੀਅਨ ਡਾਿਰ ਦਾ ਪਰਿਾਰਡ ਪਨਿੇਸ਼ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਿਿ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ
ਸਿਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਹੈ ਪਿ ਿੋਪਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਿਈ ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹ।ੈ ਇਸ ਫੂੰ ਪਡੂੰ ਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਿਿ ਬੋਰਡਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੂੰਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ, ਉਡੀਿ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱਿ ਿਹਚ
ੂੰ ੁ ਪਿਚ
ਿੱ ਸੁਿਾਰ ਿਰਨ
ਿਈ ਿਾਿ ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਨਯਿਤੀ
ੁ
ਿਈ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ
ਹਿੱਿਦਾਰ ਹਨ।
ਸਿਿ ਰੀਸਟਾਰਟ ਯੋਜਨਾ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਪਦਅਿ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਿਾਿੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾਨੂੰ ਿੀ ਤਰਜੀਹ ਪਦੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਪਜਸ ਪਿਿੱਚ ਸਿਿ ਪਿਿੱਚ

ਂ
ਪਨਰਪਿਘਨ ਤਬਦੀਿੀ ਿਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹ,ੈ ਇੂੰਡੀਪਿਜ਼ਅਿ ਐਜਿਸ਼ਨ
ੇ
ਿਿੈ ਨ (ਆਈਈਿੀ) ਅਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਪਫਿੇਸ਼ਨ, ਿਿਸਮੈਂ
ੇ ਟ ਐਡ
ਪਰਪਿਊ ਿਪਮਟੀਜ਼ (ਆਈਿੀਆਰਸੀ) ਦੀ ਿਾਿਣਾ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਿ ਹੀ ਬੋਰਡਾਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਿਿਰਨ ਿਿੱਿਰਾਂ ਤੇ ਿੜਾਂ
ੋ ਿਾਿੇ

ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਿਰਣ-ਿਾਪਿਿ ਇਨ-ਿਿਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯਜਨਾ
ੋ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਾਂਨੂੰ ਬਿੱਪਚਆਂ ਦੇ ਇਿਾਜ ਿੇਂਦਰਾਂ
ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਿਈ ਿੀ ਿਪਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਨ
ਂ ੂੰ ਉਸ ਸਮਰਥਨਾਂ ਤਿ ਿਹਚ
ੂੰ ੁ ਿਰਾਿਤ ਹਿ
ੋ ੇ ਪਜਸਦੀ
ਉਨਾਂਹ ਨੂੰ ਸਫਿ ਹੋਣ ਿਈ ਜ਼ਰਰਤ ਹ।ੈ
ਚੌਥਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਪਖਆ ਪਿ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਦੀ ਹੀ ਅਨੁਿਪਿਤ ਿੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਰਨ ਐਟ ਹੋਮ ਿਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰ
ਿੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿੀਂ ਔਨਿਾਈਨ ਿੋਰਸ ਸ ਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਡਜੀਟਿ ਸਾਿਨ ਿਰਦਾਨ ਿਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਿੇ ਸਿਿ ਸਾਿ ਪਿਿੱਚ
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਪਨਰੂੰਤਰ ਪਸਖਿਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਈ ਅਪਿਆਿਿਾਂਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਿਰਦਾਨ ਿਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿ ਸਾਨੂੰ
ਿਿੇਰੇ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿੋਿ ਤਿਨਾਿੋਜੀ ਦੀ ਿਿੇਰੇ ਿਹੂੰੁਚ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਿਾਂ ਿੋਿ ਇੂੰ ਟਰਨੈਟ ਤਿਿੱਿ ਿਹੂੰੁਚ
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ਹੋਿੇ।
ਇਸ ਹਫਤ,ੇ ਮੈਂ ਨਡਵਾਈਸ਼ਾਂ ਿਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਡਿੀਟਲ ਯੁਿੱ ਗ ਨੰ ਅਗੇ
ਿੱ ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਨਵਚ ਸਕਲ ਬੋਰਡ਼ਾਂ ਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 15 ਨਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਿੀਂ ਫਪਡਗ
ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਿਾਿੇ ਸਿਿ ਸਾਿ
ੂੰ ੂੰ ਨੂੰ 35,000 ਤਿ
ਿੱ ਿਿਾਸਰਮ ਿਪਿਊਟਰਾਂ
ੂੰ
ਪਿਚ
ਿੱ ਸਫਿ ਹੋਣ ਿਈ ਉਿਿਰਣਾਂ ਨੂੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਪਨਰਦੇਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਿਜਿਾਂ,
ੂੰ
ਅਜ
ਿੱ ਮੈਂ ਐਿਾਨ ਿੀਤਾ ਪਿ ਸਰਿਾਰ ਪਸਪਖਆ
ਿੱ
'ਤੇ ਿਪਹਿਾਂ ਨਾਿੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਿ, ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ

ਿਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਿਚ
ਿੱ ਪਰਿਾਰਡ 736 ਪਮਿੀਅਨ ਡਾਿਰ ਦਾ ਿਾਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ, ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸਪਖਆ,
ਿੱ
ਟੈਿਨਿਜੀ
ੋ ੋ ਪਿਚ
ਿੱ ਪਰਿਾਰਡ

ਮਾਤਰਾ ਪਿਚ
ਿੱ ਪਨਿੇਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਚੇ
ੁਿੱ ਰਿ ਪਿਚ
ਿੱ - ਹਰੇਕ ਸਕਲ ਬੋਰਡ ਨੰ ਫਡ਼ਾਂ
ੰ ਨਵਚ
ਿੱ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਮਲਗਾ
ੇ - ਪਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ
ਿਾਿੇ ਸਾਿ ਿਈ ਪਤਆਰੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਤੀ
ਰ - ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਿਈ - ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸਖਿਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਿਰਨ ਿਈ - ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਪਿਖ
ਤੋਂ ਿਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਚਪਿਚਾਿਾਂਗ।ੇ
ਿੱ ਪਿਚ
ਿੱ ਸਫਿਤਾ ਿਈ ਸਥਾਿਤ ਿਰਨ ਿਈ ਸਾਡੀ ਆਿਣੀ ਿਚਨਬਿਤਾ
ਿੱ
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ, ਨਸਨਿਆ
ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਨਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਾਡ
ਿੱ
ੁ
ੇ ਸਮਰਥਨ, ਪਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਿਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਅਤੇ
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਿਤਾ ਿਰਤੀ ਿਚਨਬਿਤਾ
ਿਈ ਿਨਿਾਦ।
ਿੱ
ੂੰ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਹਣ,
ੋ

ੇ ਪਸਪਖਆ
ਿੱ
ੂੰ
ਮਤਰੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਸਟੀਫਨ ਿਚੇ

(The Honourable Stephen Lecce Minister of
Education)

