ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਔਫ ਕੇਅਰ:
ਘਰ ਮ ਿੱ ਚ ਮਿਸਟੈਂਸ ਲਰਮਿਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਮਿਆਂ/ਸਿਰਰਸਤਾਂ
ਾਸਤੇ 10 ਮਦਸ਼ਾ ਮਿਰਦੇਸ਼
6 ਅਿਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ, ਿੀਲ ਮਿਸਮਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ “distance learning” )“ਮਿਸਟੈਂਸ ਲਰਮਿਿੰਗ”( ਲ ਧੇਗਾ। ਘਰ ਮ ਿੱ ਚ ਮਸਿੱ ਖਣ ਦਾ
ਇਹ ਿ ਾਂ ਤਰੀਕਾ ਗਰੇਿ ਲੈ ਲ ਤੇ ਮ ਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਿਾਠਕਰਿ ਕ ਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਸਿੰ ਭ ਹੈ ਮਕ
ਮਿਸਟੈਂਸ ਲਰਮਿਿੰਗ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹਰੇਕ ਿਮਰ ਾਰ ਲਈ ਆਸਾਿ ਿਾ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਬੋਰਿ ਿੇ ਿਮਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਮ ਚਾਰ ਕਰਿ
ਾਸਤੇ ਇਹ 10 ਮਦਸ਼ਾ ਮਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਿ।
ਜਦੋਂ ੀ ਸਿੰ ਭ ਹੋ ੇ ਰੁਟੀਿ ਅਤੇ ਅਿੇਮਖਆ ਾਂ ਸਥਾਿਤ ਕਰੋ
ਰੁਟੀਿ ਦਾ ਿਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਲਈ ਅਿਜਸਟ ਕਰਿ ਿੂਿੰ ਿੁਸ਼ਕਲ
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿੰ ਿ ਲਈ ਮਿਯਮਿਤ ਘਿੰ ਟੇ
ਤੈਅ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਸਧਾਰਿ ਰੁਟੀਿ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਿੂਿੰ ਮਿਯਮਿਤ ਰੂਿ ਿਾਲ ਮਹਲਣਾ ਿੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੜਹਦੇ
ਹੋਏ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਬਰਕ
ੇ ਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ।
ਿੜਹਾਈ ਦਾ ਭੌਮਤਕ ਸਥਾਿ ਬਣਾਓ
ਿਮਰ ਾਰਾਂ ਿੂਿੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗਹਾ/ਸਥਾਿ ਸਥਾਿਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਥੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਮਿਆਦਾਤਰ ਸਿੇਂ ਿੜਹਿਗੇ। ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੂਿੰ ਕਿੰ ਿ
ਤੇ ਰਮਹਣ ਮ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਅਮਜਹੀ ਜਗਹਾ ਸਥਾਿਤ ਕਰੋ ਮਜਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਿੜਹਿ ਦੀ ਮਿਗਰਾਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਮ ਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾ ਾਂ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਅਮਧਆਿਕ ਿਾਲ ਜੁੜ।ੋ
ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਅਮਧਆਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਗਰਾਿੀ ਕਰੋ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਿਰਾਥਮਿਕਤਾ ਾਂ ਮਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਸਿੰ ਭ ਹੈ
ਮਕ ਸੈਕਿੰਿਰੀ ਮ ਮਦਆਰਥੀ ਇਹ ਚੈੈੱਕ-ਇਿੰ ਿ ਿਾ ਕਰਿੇ ਚਾਹੁਣ (ਇਹ

ਸੁਭਾਮ ਕ ਹੈ!), ਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਉਹ ਮਫਰ ੀ ਅਮਜਹਾ
ਕਰਿ।
ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਮਸਖਲਾਈ ਮ ਿੱ ਚ ਮਕਮਰਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਭਾਓ
ਹਾਲਾਂਮਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਯਮਿਤ ਮਦਿ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਾਜਕ ਗਿੱ ਲਾਂਬਾਤਾਂ ਿੂਿੰ
ਰਚੁਅਲ ਿਲੈ ਟਫਾਰਿਾਂ ਤੇ ਿੁੜ ਕੇ ਮਸਰਮਜਆ ਜਾ ੇਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਿੂਿੰ ਿਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਮਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿਾਲ ਉਹ
ਕੀ ਮਸਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਿ ਬਾਰੇ ਜੁੜ।ੋ ਿਰ, ਇਹ ਿਹਿੱ ਤ ਿੂਰਿ ਹੈ, ਮਕ ਤੁਹਾਿਾ
ਬਿੱ ਚਾ ਆਿਣੇ ਕਿੰ ਿ ਦੀ ਮਿਿੰ ਿੇ ਾਰੀ ਲ ੇ; ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ ਅਸਾਇਿਿੈਂਟਾਂ ਿੂਰੀਆਂ
ਿਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁਣੋਤੀਿੂਰਣ ਸਮਥਤੀ ਮ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ੀ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਚਿੰ ਤਿ ਲਈ ਸਿੇਂ ਸਥਾਿਤ ਕਰੋ
ਹਰੇਕ ਿਮਰ ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮ ਲਿੱਖਣ ਹਿ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋ ੜ

ਅਮਧਆਿਕ ਿਮਰ ਾਰਾਂ ਿਾਲ ਈਿੇਲ, ਔਿਲਾਇਿ ਲਰਮਿਿੰਗ ਿਲੈ ਟਫਾਰਿਾਂ

ਹੋ ੇਗੀ ਮਕ ਿਮਰ ਾਰ ਿਾ ਮਸਰਫ਼ ਅਿੁਕਲ
ੂ ਹੋਣ ਿਰਿੰ ਤੂ ਉਹ ੀ ਕਰਿ ਜੋ

(ਮਜ ੇਂ ਮਕ ਬਰਾਇਟਸਿੇਸ (Brightspace) ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਿ

ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਹੈ। ਕਿੰ ਿ ਿੂਰਾ ਕਰਿ

(Google Classroom)) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੇਲੀਫੋਿ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈੈੱਿਫੋਿ ਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ

ਹਿ। ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੂਿੰ ਉਿਹ ਾਂ ਲਰਮਿਿੰਗ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਮ ਆਮਖਆ ਕਰਿ ਲਈ

ਰਮਹਣ ਦੀ ਮ

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਮਜਹੜੇ ਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ। ਇਿੰ ਿਹ ਾਂ ਔਿਲਾਇਿ ਟੂਲਾਂ ਮ ਿੱ ਚੋਂ

ਮਧਆਿ ਭਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿੰ ਿ ਿੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ

ਕਈਆਂ ਮ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਹ ਾਲੇ ਲਈ ਿਾਤਾ-ਮਿਤਾ ਲਈ ਸਿੰ ਚਾਰ ੀ ਹਿ।

ਸਿੇਂ ਜਾਂ ਕਿਰੇ ਲਿੱਭਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਿਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ

ਹਰੇਕ ਮਦਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤ ਤੇ ਚੈੈੱਕ-ਇਿੰ ਿ ਕਰੋ
ਕਈ ਬਿੱ ਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਆਦਾ ਸੁਤਿੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸਿੰ ਰਚਿਾ ਦੀ ਕਿੀ ਿਾਲ ਸਿੰ ਘਰਸ਼

ਸਥਾ ਅਮਜਹਾ ਕਰਿ ਮਦਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ/ਭਰਾ ਾਂ ਾਸਤੇ

ਮਿਰਿਾਣ ਕਰਿ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਿੈਰਾਿੀਟਰ ਸਥਾਿਤ ਕਰੋ।
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਮ ਧੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਿੂਿੰ ਉਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ

ਕਰਦੇ ਹਿ। ਹਰ ਮਦਿ ਿੂਿੰ ਇਿੱ ਕ ਸਰਲ ਚੈੈੱਕ-ਇਿੰ ਿ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਿ

ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੂਿੰ ਮਹਲਣਾ ਿੁਲਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਿਾ ਯਾਦ ਕਰ ਾਓ। ਖੋਜ

ਕਰਕੇ, ਬਿੱ ਚੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਅਮਧਆਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਦਾਇਤਾਂ

ਦਰਸ਼ਾਉਦੀ ਹੈ ਮਕ ਿੱ ਧੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਮ ਧੀ ਬੌਮਧਕ ਕਿੰ ਿਕਾਜ, ਮਸਹਤ,

ਤੇ ਮਬਹਤਰ ਢਿੰ ਗ ਿਾਲ ਅਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਆਿਣੇ ਆਿ ਿੂਿੰ ਮ ਮ ਸਮਥਤ

ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਸਖਲਾਈ ਮ ਿੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਾਲ ਜੁੜੀ

ਹੋਈ ਹੈ। ਔਿਲਾਇਿ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ
ਮ ਚਾਰ ਕਰੋ।
ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾ ਿਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਿੂਿੰ ਉਿਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਿੁਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਚਿੰ ਤਾ, ਬੇਚੈਿੀ ਅਤੇ
ਭਾ ਿਾ ਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਿੂਿੰ ਿਰਬਿੰਮਧਤ ਕਰਿ ਮ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂਿੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਿਾਲ ਮਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਿੌਕੇ ਅਤੇ ਿੱ ਧੇ ਹੋਏ
ਿਮਰ ਾਰਕ ਸਿੇਂ ਦੇ ਰੂਿ ਮ ਿੱ ਚ ਦੇਮਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਿੀਆ, ਫੋਿ
ਕਾਲ ਜਾਂ ੀਿੀਓ ਕੌ ਮਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਿਮਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੇ ਿਾਿਮਸਕ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਿ ੀ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਔਿਲਾਇਿ ਮਬਤਾਏ ਗਏ ਸਿੇਂ ਦੀ ਮਿਗਰਾਿੀ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਔਿਲਾਇਿ ਮਬਤਾਏ ਗਏ ਸਿੇਂ ਦੀ ਮਿਗਰਾਿੀ ਕਰੋ।
ਸਿੰ ਚਾਰ ਿਹਿੱ ਤ ਿੂਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਧਆਿਕਾਂ ਿੂਿੰ ਆ ਿੱ ਸ਼ਕ ਸਿੰ ਤੁਲਿ ਖੋਜਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਫੀਿਬੈਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।
ਸਿਾਮਜਕ ਰਹੋ, ਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਿੀਆ ਲਈ ਿੈਰਾਿੀਟਰ ਮਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਿੀਆ ਦੀ ਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਤੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਿਲੈ ਟਫਾਰਿਾਂ ਦੀ ਮਿਗਰਾਿੀ ਕਰੋ। ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ/ਮਕਸ਼ੋਰ ਿੂਿੰ ਔਿਲਾਇਿ
ਸਿੰ ਚਾਰਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਮਸ਼ਸਟ, ਆਦਰਿੂਰਣ ਅਤੇ ਉਮਚਤ ਰਮਹਣ, ਅਤੇ ਦੂਸਮਰਆਂ ਦੇ
ਿਾਲ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿਮਰ ਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੀ
ਿਰਤੀਮਿਧਤਾ ਕਰਿ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਓ। ਔਿਲਾਇਿ ਇਿੰ ਟਰਐਕਸ਼ਿਾਂ ਿੂਿੰ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੋਰਿ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਮਜਟਲ ਮਸਮਟਿਿਮਸ਼ਿ

(Citizenship) ਿੀਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

