25 ਮਾਰਚ, 2020
ਿਪਆਰੇ ਵੈਲੀ ਸਟੀਮ ਤੇਰ ਪਿਰਵਾਰ,
ਪ ਾਸਿਨਕ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੀਓਵੀਡ -19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ
ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ. 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਸ ਕੋਸੀਡ -19 ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੁ ਟੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਸੌ ਕਾ
County◌ਂਟੀ ਿਸਹਤ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਸਕੂਲ 31 ਮਾਰਚਦੁਆਰਾ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸ ਵੇਲੇਨੂੰ
ਸੀਟ
ਹਨ.
ਿਜ਼ਲੇ 'ਚ ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਡੇਲਈ ਇੱ ਕ ਤਬਦੀਲੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸੱ ਖੋ ਮੁੱ ਖ' ਤੇ ਲਰਿਨੰਗ ਦੀ
ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਦੇ ਪੜਾਅਸੋਮਵਾਰ, ਮਾਰਚ ਤੇ ੁਰ30
ੂ ਹੈ.ਪਬੰ ਧਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ
ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਿਕਵ ਲਾਗੂ:ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ
1. ਕਰੀਏਸਕੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਿਧਆਨਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਨਾਲੌ ਜੀ ਯੋਗਤਾਵ ਦਾ
2. ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖਣਾ
ਿਬਤਾਉਣਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹ ਹੈ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਪੂਰਾ ਿਦਨ
3. ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ ਦੀ ਨਵ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱ ਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜ ਲਰਨ ਐਟ ਹੋਮ ਪੋਗਰਾਮ
4. ਸਮਾਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਲਈ ਨਵ ਮੌਕੇ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਅਸ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱ ਠ ਹੋਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ
ਹ ਤ ਅਸ ਹੋਵ ਗੇ:
1. ਮਾਨਿਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰਕ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ;
2. ਇੱ ਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਠਕਮ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਲਾ, ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਿਵ ੇ (ELA, ਗਿਣਤ, ਿਵਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ) ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ;
3. ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ;
4. Learningਨਲਾਈਨ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਗਰੇਡ 2 - 6 ਿਵੱ ਚ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ;
5. ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਨਰਦੇ ਜੋ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ toolsਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ, ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਪੈ ਨ /
ਪੈਨਿਸਲ, ਕੇਯੋਨ ਜ ਰੰ ਗੀ ਪੈਨਿਸਲ, ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ;
6. ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟਿਵੱ ਟਰ ਅਕਾ accounts◌ਂਟ ਦੀ ਵਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਸੱ ਖੋ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ.
ਕੱ ਲ, ਿਨ New ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਨ ਸ ਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਘੋ ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਭਾਗ ਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ
ਜਨਤਕ ਪਸਾਰਣ ਸਟੇ ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYS ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਦੀ
ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਲਗ ਆਈਲਡ ਦਾ ਪੀਬੀਐਸ ਸਟੇ ਨ ਡਬਲਯੂ ਐਲ ਡਬਲਯੂ ਹੈ. ਿਨ York ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਦਾ
ਪੀਬੀਐਸ ਸਟੇ ਨ ਡਬਲਯੂ ਐਨ ਈ ਟੀ ਹੈ. ਵੇਰੀਜੋਨ ਫਾਈਓਐਸ, ਕੇਬਲਿਵਜ਼ਨ (ਓਪਟੀਮ), ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ

ਿਡ ਨਟਵਰਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗ ਆਈਲਡ ਗਾਹਕ, ਦੋਵ ਜਨਤਕ ਪਸਾਰਣ ਸਟੇ ਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ.
ਦੋਵ ਸਟੇ ਨ ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਅਤੇ educationalਨਲਾਈਨ ਿਵਿਦਅਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ “ਘਰ-ਘਰ”
ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਸਟੇ ਨ ਚੈਨਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਗਾਈਡ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ. ਦੋ ਪੀਬੀਐਸ
ਸਟੇ ਨ ਲਈ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਹਨ:
WLIW: https://www.wliw.org
WNET: https://www.thirteen.org
ਪੀਬੀਐਸ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾ ਟਰੀ ਿਮਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ
ਲਈ ਮਾਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਿਸਖਾਇਆ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ. ਪੀ ਬੀ ਐਸ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ,ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਿਲਆਂ,, ਮਾਿਪਆਂ
ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੂ ਿਵਿਦਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਦਾਨ ਕਰ ਪੀ ਬੀ
ਐਸ ਲਰਿਨੰਗਮੀਡੀਆ.ਆਰ.ਜੀਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਈ.ਐ ਸਿਰਹਾ ਹੈ... ਪੀਬੀਐਸ ਲਰਿਨੰਗ ਮੀਡੀਆ ਆਨ-ਏਅਰ ਪੋਗਾਿਮੰ ਗ ਲਈ
ਅਸਲ ਿਡਜੀਟਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਈਡ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਹਰੇਕ ਗੇਡ ਪੱ ਧਰ ਲਈ ਨਵ ਿਵ ੇ ਸੰ ਗਿਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ
appropriate◌ੁਕਵ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਹਨ.
ਰਾਜ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਿਸਖਲਾਈ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋਵ ਿਜ਼ਿਲਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ ,
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਵੈਬਸਾਈਟ'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
http://www.nysed.gov/edtech/continuity-learning. Learningਨਲਾਈਨ ਿਸਖਲਾਈ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਿਵ ੇ
ਸੁਝਾਵ ਲਈ, ਸਾਈਟ ਦੇ 'ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਿਵਕਲਪ ' ਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਓ. ਗੈਰ-ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਕਲਪ ਲਈ ਇੱ ਕ ਭਾਗ
ਵੀ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਧਾਰਤ ਅਵਸਰ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ
ਨਵੀਨਤਮ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਗੇ. ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਅਸ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤ ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ . ਸਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਿਵ ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ
ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹ , ਨਵੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਲਈ ਖੁੱ ਲਾ ਿਰਹਾ. ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਾਮਲ ਹੋਣ
ਿਜਵ ਅਸ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਕੱ ਠ ਵਧਦੇ ਹ .
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜ ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਪ ਨ , ਿਚੰ ਤਾਵ ਜ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸ
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹਾਲ ਿਕ, ਅਸ ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹ .
ਹਮੇ ਵ ਗ, ਿਡਸਿਟਕਟ ਵੈਬਸਾਈਟ'ਤੇ www.valleystream13.comਜਾਓ ਅਤੇ ਟਿਵੱ ਟਰ @ VS13UFSD' ਤੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਾਮਲ ਹੋਵ.ੋ
ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਨਾਲ,
Constance D. Evelyn, Ed.D.

ਸੁਪਰਡਟ ਸਕੂਲ ਦਾ
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