ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨੋ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਿਚ ਤਬਿੀਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁੁੰ ਝਲਿਾਰ ਹੋ
ਸਕਿੀ ਹੈ। ਕੁੰ ਮ ਿੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਮਾਹੌਲ ਪਿਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਕਰ, ਿੱ ਖਰੇ ਿੋਸਤ, ਨਿੇਂ ਸਮਾਪਿਕ ਿਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ
ਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ ੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਕਿੇ ਕਿੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੁੰ ਬੇਿੱਸ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪਿਖਾਈ ਪਿੁੰ ਿਾ ਬਣਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਿਾਈ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਮੈਟਰੋ ਿੈਨਕੂਿਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿੱ ਲ ਨੂੁੰ ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ ਪਿਚ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ
ਨੂੁੰ ਸਮਝਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਿੈਨਕੂਿਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਿਕਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਕੇ ਗਰੇਡ 7 ਿੇ
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੇ ਨਿੇਂ ਿਿੋਗਰਾਮ ਪਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੋਪਿਡ-19 ਿੇ ਿਿਾਬ ਪਿਚ, ਿਾਈ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਿੇ ਯੂਥ ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ ਿਿੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਗਰੇਡ 7 ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਿਚ ਪਸਹਤਮੁੰ ਿ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਬਣਾਉਣ, ਿੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਹੁਨਰ
ਪਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੇ ਹਿਤਾਿਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਿੋਗਰਾਮ ਪਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱ ਿਾ ਪਿੱ ਤਾ ਿਾ ਪਰਹਾ ਹੈ।
ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿਚ ਗਰੇਡ 7 ਿੇ ਹੋਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿੁੜਨ ਿੌਰਾਨ, ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪਸੱ ਖਣਗੇ ਪਕ

ਪਸਹਤਮੁੰ ਿ ਪਕਿੇਂ ਰਪਹਣਾ ਹੈ, ਸਟਰੈੈੱਸ ਨੂੁੰ ਕੁੰ ਟਰੋਲ ਪਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿੇਂ ਿੋਸਤ ਪਕਿੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਮਤਭੇਿਾਂ ਿੇ ਹੱ ਲ ਪਕਿੇਂ ਕਰਨੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ।

ੂਮ ਉੱਿਰ ਲਾਈਿ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ 30-45 ਪਮੁੰ ਟ ਚੱ ਲੇ ਗਾ। ਪਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਪਲਆਂ ਲਈ ਿਿੋਗਰਾਮ ਮੁਿਤ ਹੈ।

ਿਿੋਗਰਾਮ ਿੇ ਪਿਪਸ਼ਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿੇਖੋ।
ਹਫਤਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

1

ਿਾਣ-ਿਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ

2

ਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹੇ

3

ਪਸਹਤਮੁੰ ਿ ਰਪਹਣੀ ਅਤੇ ਸਟਰੈੈੱਸ ਨੂੁੰ ਕੁੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨਾ

4

ਚੁੰ ਗੀਆਂ ਿੋਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ

5

ਿੋਸਤੀਆਂ ਪਿਚ ਚੈਲੁੰਿ

6

ਿਛਾਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ

7

ਸਮਾਿਤੀ/ਿਸ਼ਨ

ਬੋਨਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਾ ਸਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਿਾਬਾਂ ਲਈ ਿੈਨਲ

ਲਾਈਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਪਲਆਂ ਨੂੁੰ ਿਿੋਗਰਾਮ ਪਿਚ ਆਿਣੀ ਿੜਹਾਈ ਪਿਚ ਮਿਿ ਲਈ ਇੱ ਛਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆ ਾਿ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿੀ ਪਮਲਣਗੀਆਂ। ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਿੈਪਮਲੀ ਚੈਟ-ਟਾਈਮ ਬੁੱ ਕਪਲਟ ਿੀ ਪਮਲੇ ਗੀ ਪਿਸ ਪਿਚ ਘਰ ਪਿਚ ਇਕੱ ਠੇ ਿਤਾ
ਲਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਿਸੀਲੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਾਂ ਰਪਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ youth@ywcavan.org `ਤੇ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕਰੋ ਿਾਂ
ywcavan.org/grade7register `ਤੇ ਿਾਉ।

[Punjabi]

