ਇਕੱ ਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ!
ਵਿਵਿਅਕ ਫਰੇਮਿਰਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ
•

ਇੱ ਕ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਮਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮਿਮਦਅਕ ਸਹਾਇਤਾ.

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਅਮਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ.

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮਤਆਰ ਕਰਨਾ ਮਜਸ ਮਿੱ ਚ ਅਮਿਆਸਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਮਿਿੀਆਂ

•

ਲੀਆਂ ਗਤੀਮਿਿੀਆਂ ਸਾਿਲ ਹਨ.
ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਕਰੋ.

•

ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਦੂਰੀ' ਤੇ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਿਿੇਰੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿੂਮਿਕਾ:

ਸਰੋਤ:

•

•

École ouverte ਿੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਮਦਅਕ ਸਰੋਤ

ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ.

ਉਸਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਮਿਸੇ ਮਿਚ ਮਸੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ
•

•

ਹਨ.

École ouverte ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਕ ਮਿਮਦਅਕ ਿੀਨੂੂੰ ਮਜਸ ਦੀ ਸਿੀਮਖਆ

•

ਕਰਨ ਮਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਿਨੋਰੂੰ ਜਕ ਗਤੀਮਿਿੀਆਂ ਸਿੇਤ ਲੋ ੜੀਂਦੇ
ਮਿਮਸਆਂ ਮਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱ ਤ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਮਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ

•

•

ਲਈ ਮਿਮਦਅਕ ਟੂਲਮਕੱ ਟਸ.
'ਤੇ
ਮਿਸੇਸ
ਅਤੇ

ਮਿਮਦਅਕ

ਟੀ

ਿੀ

ਪਰੋਗਰਾਿ

•

•

École ouverte ਇੱ ਕ ਆਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.
ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਅਮਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜੀਹ ਦੇਰ 'ਤੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸਾਂ
ਮਿਚ ਮਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ.

ਯੋਜਨਾਬੱ ਿ ਕੂੰ ਿ ਨੂੂੰ ਇੱ ਕ ਮਨਸਚਤ ਸਿੇਂ ਸੀਿਾ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਪੂਰਾ

ਕਰਨਾ.
ਸਲਾਹ: ਉਪਲਬਿ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ.

enclasse.telequebec.tv ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੂੰ ਨਿਾਦ

•

ਟੇਲਾ-ਕੂਬੇਕ.
ਿੁੱ ਖ ਸਕੂਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਕ, ਪਾਠ

ਿਾਮਪਆਂ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੂਮਿਕਾ

ਪੁਸਤਕਾਂ, ਨੋਟਬੁੱ ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਡਜੀਟਲ ਸੂੰ ਸਕਰਣਾਂ ਦੀ ਿੁਫਤ
•

ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਨਯਿਤ ਕਾਰਜਕਰਿ ਨੂੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ.

ਸਲਾਹ :'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਮਿਮਦਅਕ ਿੇਨੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ vidi'aka

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮਿਮਸਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਿ ਨੂੂੰ ਪਰਬੂੰਮਿਤ

•

ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ

ਪਹੁੂੰ ਚ.
ਇੱ ਕ ਮਨਸਚਤ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਮਿੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚ, ਨੋਟਬੁੱ ਕਾਂ,
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੂੰ ਿੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ.
ਇਹ ਐਲੋ ਪਰੋਫ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮਕéਬੈਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਮਪਆਂ
ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਰਮਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ.

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਅਮਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਚਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣ

•

ਅਤੇ ਜਗਹਾ ਦੋਿਾਂ ਨੂੂੰ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਉਣਾ.
ਕੂੰ ਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਿ ਨੂੂੰ ਤਮਹ ਕਰਨ

•

ਮਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ.
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਿਮਦਅਕ ਮਿਕਾਸ ਮਿੱ ਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇੂੰ ਟਰਨੈਟ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਿਾਿਤ ਮਿਕਲਪਾਂ
ਨੂੂੰ ਿੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ..

