ਿਰਮੋਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

Chandos Primary School
February 2021

The Elliot Foundation Academies Trust 2020

ਿਰਮੋਟ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ
ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਕੀ ਹੈ?
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ਇਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਿਸਰਫ ਇਕ ਕੰ ਿਪ
onਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰੇਕਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਹਰ ਿਦਨ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਤੋਂ
ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਤਕ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਨਰਸਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਅਰਲੀ ਈਅਰਜ਼ ਗੂਗਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟੱ ਡੀ ਪੈਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ
ਵਾਧੂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਕ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਪਾਠਕ੍ਰਮ: ਅਸੀਂ ਕੀ ਿਸਖਾਂਗੇ
●
●
●
●
●
●
●
●

ਸਾਡਾ ਿਰਮੋਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਉਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੜ੍ਹਨ, ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕੰ ਿਪ computerਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਣ, ਿਚੱ ਤਰਣ, ਰੰ ਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਦਨ ਭਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰੇਕ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਦਨ ਭਰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਰ ਿਦਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
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ਅਸੀਂ ਜੋ ਿਸਖਲਾਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱ ਚ 3-6 ਤੋਂ 4 ਘੰ ਟੇ ਲੱਗਣਗੇ
ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ, ਸਾਲ 1 ਅਤੇ 2 ਲਈ ਹਰ ਿਦਨ 3 ਘੰ ਟੇ.
ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਵੀਿਡਓ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਿਲੰਕ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਲਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਵਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਲਾ, ਇਿਤਹਾਸ, ਿਵਿਗਆਨ, ਭੂਗੋਲ
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ - ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਸਰੀਰਕ ਅਿਭਆਸ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਕਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
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ਹਰ ਿਦਨ ਅਿਧਆਪਕ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਤੇ ਿਲਖਤੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ
ਵੀਡੀਓ ਿਲੰਕ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਿਧਆਪਕ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ
ਫੀਡਬੈਕ ਿਲਖਣਾ ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਨੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਫੀਡਬੈਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਦਨ (9.00-3.00) 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਕਈ ਵਾਰ ਬੱ ਚੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10-20
ਿਮੰ ਟ ਰਿਹਣਗੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ

ਖਾਸ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਿਤਿਰਕਤ ਸਹਾਇਤਾ

ਖਾਸ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

● ਸਾਡੇ ਸੇਨਕੋ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਿਧਐਨ ਪੈਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
● ਅਿਧਆਪਕ, ਸੇਨਕੋ ਅਤੇ ਪੇਸਟੋਰਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ
● ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲੈ ਪਟਾਪ ਉਧਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌ ਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 0121 464
3881 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ enquiry@ Chandosprimary.org ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
● ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਪਟਾਪ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ

