Home Learning
ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ,
ਘਰ ਸਿਖਲਾਈ :Home learning
ਘਰੇਲੂ ਪਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਿਰਸ਼ਨ ਹਨ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀ ਂ ਆਿਣੀ ਵਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ
ਪਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁਿੱਖ ਨੁ ਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ:
ਘਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ: Accessing Home Learning
http://www.barleylane.redbridge.sch.uk/homelearning/. ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ਪਕ ਵਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਹੁੰਚ ਕਰਨ ਪਵਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ
ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹ ਪਕਉਪਂ ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ: . Paper copies
ਬਦਪਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਭਪਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਿੱਿੀ ਿਰਦਾਨ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਕਾਗਜ
ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਮੁਿੱਪਦਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹ. ਅਸੀ ਂ ਉਨ੍ਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ
ਦੀਆਂ ਕਾਿੀਆਂ ਿਰਾਿਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋਈਆਂ.
ਸਪਰੁੰਸ ੁੰਗ: Printing
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛਾਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹ. ਬਿੱਚੇ ਕਪਲਿੱ ਿ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿੜ੍੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਨੋਟਬੁਿੱਕ ਪਵਿੱਚ ਪਦਿੱਤੇ ਿਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ.
ਿਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਿਕਲਪ: Help options
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਭਰਾ / ਭਣ ਨੂੰ ਿੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸੁ ਝਾਅ ਲਈ ਪਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ
ਪਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਵਾਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ. ਜਵਾਬ ਗਪਣਤ ਪਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
Completing work
ਬਿੱਪਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹ. ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਸੁ ਝਾਅ ਪਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀ.ਂ ਮਾਿੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁ ਸੀ ਂ
ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੋਂ. ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਨਵੇਂ ਿਾਠ ਅਿਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ onlineਨਲਾਈਨ ਛਿੱ ਡ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਪਬਤਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹ.
ਅੁੰਤ ਸਿਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਪਤਆਂ ਪਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਾਂਗੇ. ਘਰ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ. ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਗੇਮਜ
ਖੇਡਣ, ਬਾਗ ਪਵਿੱਚ ਗੇਮਜ ਖੇਡਣ, ਜਗਸ ਕਰਨ, ਿਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਆਲਟੀ ਸਮਾਂ ਪਬਤਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਓ. ਅਪਜਹੇ ਅਪਨਸ਼ਪਚਤ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਚ
ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਿੂਰਨ ਹ.
ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਦਲੋ
ਸਰੀਮਾਨ ਹਨਰੀ
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