25ਫਰਵਰੀ 2021

ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵ ਚ
ਿੱ ਔਫਕੁਆਲ ਮ ਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਸਾਿ 13 ਧਵੁੱਚ ਧਪਆਰੇ ਮਾਪੇ/ਸੰਭਾਿ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਧਵਧਿਆਰਥੀ
ਅੁੱਜ, ਔਫਕਆਿ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਧਵੁੱਚ ਸਾਿ 13 ਗਰੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਕਾਧਸ਼੍ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਵਸ਼੍ਵਾਸ
ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਜਮਾਤ-ਉਿ-ਵਰਕ, ਟੈਸਟਾਂ, ਕੋਰਸਵਰਕ ਅਤੇ ਿੇ ਖਾਂਿਾ ਸਮੇਿ ਹੋਣ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਵੁੱਚ ਪਰੀਧਖਆ ਬੋਰਡਾਂ
ਿਆਰਾ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਮੰਨੀ ਟੈਸਟਾਂ ਿਾ ਧਵਕਿਪ ਜਮਾਤ ਧਵੁੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਂ ਹਾਿ ਧਵੁੱਚ ਰਸਮੀ ਮੌਕਸ
ਕਰਨ ਿੀ ਬਜਾਏ ਪਰੀਧਖਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਾਸਰੂਮ-ਆਿਾਧਰਤ ਮਿਾਂਕਣਾਂ ਿਆਰਾ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਮੰਨੀ
ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਜਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਧਵੁੱਚ ਰੁੱਿ ਕਰਨਾ ਧਪਆ ਸੀ।
ਸਕੂਿਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਵਸ਼੍ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮਈ ਿੇ ਅੰਤ ਧਵੁੱਚ ਅੰਧਤਮ
ਗਰੇਡ ਿਾ ਫੈਸਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2021 ਤੁੱਕ ਪਰੀਧਖਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਧਿੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਸਖਾਈ ਗਈ ਨਵੀ ਂ
ਸਮੁੱਗਰੀ ਿੇ ਮਿਾਂਕਣ ਨੂੰ ਧਕਸੇ ਵੀ ਅੰਧਤਮ ਗਰੇਡ ਧਵੁੱਚ ਸ਼੍ਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਰਪੋਰਟਾਂ ਿੋ ਹਫਧਤਆਂ ਧਵੁੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿ ਧਵਧਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਿ ੀੀ ਰਟੀਨਾਂ ਧਵੁੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਿਾ ਮੌਕਾ ਧਮਿ
ਜਾਂਿਾ ਹੈ– ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਮਿਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਧਕ ਉਹ ਧਕਵੇਂ ਪਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਔਫਕਆਿ ਮਾਰਗਿਰਸ਼੍ਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼੍ਾਮਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਧਕ ਇਹ ਧਰਪੋਰਟਾਂ ਵਰਤਮਾਨ 'ਗਰੇਡ 'ਤੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ' ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਧਵੁੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਧਕ ਗਰਮੀਆਂ ਧਵੁੱਚ ਕੀ ਧਿੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।
ਅਗਿੇ ਪੰਿਰਵਾੜ੍ੇ ਿੌਰਾਨ, ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਜਿ ਅਸੀ ਂ ਔਫਕਆਿ ਮਾਰਗ ਿਰਸ਼੍ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਿੈਂ ਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ
ਸਾਿ 13 ਵਾਸਤੇ ਅੰਧਤਮ ਗਰਮੀਆਂ ਿੇ ਗਰੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਿਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁੱਸਣ ਿਈ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ।
ਮੈਂ ਜਾਣਿਾ ਹਾਂ ਧਕ ਸਾਡੇ ਸਾਿ 13 ਿੇ ਧਵਧਿਆਰਥੀ ਸਧਥਤੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਾਹ
ਜਾਰੀ ਹੈ 'ਸਾਨੂੰ ਧਚੰਤਾ ਕਰਨ ਧਿਓ, ਆਪਣੀ ਧਸੁੱਧਖਆ ਧਵੁੱਚ ਸ਼੍ਾਮਿ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਾਂਅਤੇ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ
ਿਗਾਓ, ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਤਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਿ ਧਵੁੱਚ ਹੈ'।
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