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Orientation to Ontario

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ 
ਗਰ੍ੇਡਸ 1 ਤ� 8 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 
ਜ� 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਗਰ੍ੇਡ 6 ਜ� 7 
ਅਤੇ 8 ਲਈ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਜ� ਜੂਨੀਅਰ ਪਬਿਲਕ 
ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਿਕਹਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਗਰ੍ੇਡ 9 ਤ� 12 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਨ� 
ਿਲਖਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ 
ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਹ 
ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਮਲੁ�ਕਣ 
ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਗਰ੍ੇਡ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

• ontario.ca 'ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 'ਤੇ 
ਜਾਕੇ �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲੂ� 
ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

• settlement.org ਜ� 
findlink.at/educinfo 'ਤੇ 
ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਸਧੇ� ਪੜਹ੍ੋ। 

ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ 4 ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 
ਬੋਰਡ ਹਨ:

• ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ
• ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਕੈਥਿੋਲਕ ਸਕੂਲ
• ਫ਼ਰ੍�ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ
• ਫ਼ਰ੍�ਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸਕੂਲ

ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ� ਅਤੇ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਲਈ ontario.ca ਜ� findlink.at/
boardlist 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਿਸੱਿਖਆ ਮਿਹਕਮੇ 
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਪੂਰ ੇਿਦਨ ਦਾ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ

�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਥਿੋਲਕ ਸਕੂਲ 4 
ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ) 
ਲਈ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਸਕੂਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� 
ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ontario.ca ਜ� findlink.at/
full-dayK 'ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਫ਼ਰ੍�ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ
ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਉਹਨ� ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਦੇ 
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਿਸੱਿਖਆ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ 
ਫ਼ਰ੍�ਚ ਸਕੂਲ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: ontario.ca ਜ� 
findlink.at/FSL

ਫ਼ਰ੍�ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ-ਿਲਖਾਈ
ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਥਿੋਲਕ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਫ਼ਰ੍�ਚ 
ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਿਤੰਨ ਤਰਹ੍� ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜ�ਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਿਕਹੜੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤ� ਪਤਾ ਲਾਉਣ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

• ਬੁਿਨਆਦੀ ਫ਼ਰ੍�ਚ – ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਿਵਸ਼ੇ ਵਜ� ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ।

• ਐਕਸਟ�ਿਡਡ ਫ਼ਰ੍�ਚ - ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਵਜ� ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਦੋ ਜ� 
ਵੱਧ ਹੋਰ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਲਈ ਪੜਹ੍ਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
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ਫ਼ਰ੍�ਚ ਇਮਰਸ਼ਨ– ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਿਵਸ਼ੇ ਵਜ� ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਲਈ ਪੜਹ੍ਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਿਸੱਿਖਆ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ FSL ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣੋ: ontario.ca ਜ� findlink.at/
onfs

ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਬਿੌਧਕ ਜ� 
ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ� ਤ� ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ 
ਪੜਹ੍ਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਸੱਿਖਆ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਇਹਨ� ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ 
ਜਾਣੋ: ontario.ca ਜ� findlink.at/Spec/Edu

ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਕੋਈ  ਲਾਗਤ 
ਨਹ� ਲਈ ਜ�ਦੀ।

ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ 
ਦੀ ਉਮਰ 6 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ 
ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

DID YOU KNOW? 

French as a second 
language instruction is 
offered to all English public 
and Catholic students.

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ




