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Access to technology for students learning from home
Information for parents and carers

ਘਰ ਵਿਚ ਵਿੱਖ ਰਹੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿੀ ਪਹੁੰਚ

ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਘਰ ਸਿਚ ਸਿੱਿਣਾ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਿ ਸਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਿਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਸਿਡ ਿਮੱਗਰੀ ਸਿਿੇਂ ਿਰਕਸੀਿਾਂ ਅਤੇ 
ਿਰੋਤ ਸਾਮਲ ਹਨ।
NSW ਦੇ ਹਿਾਰਾਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਡੱਿੀਿਲ ਉਪਕਰਣ (digital devices) ਉਧਾਰ ਸਦਤੇ ਿਾਣਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ COVID-19 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਸਿਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਾਈ ਿਾਰੀ ਰਿ ਿੱਕਣ। NSW ਦਾ ਸਿਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਲੋੜਿਿੰਦ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਿਰੋਤ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਸਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ Year 12 ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪਸਹਲ ਸਦਤੀ ਿਾਿੇਗੀ।  
ਸਿਭਾਗ ਇਿ ਿੇਲੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੀ ਪਿਤਾਲ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਿਨ੍ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਘਰ ਸਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਿਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿ ਿਕਦੇ 
ਹਨ ਸਿਥੇ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਲੈਪਿਾਪ, ਿੈਬਲੇਿ ਿਾਂ ਇਿੰਿਰਨੈਿ ਕੁਨੈਕਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਥੇ ਿੀ ਹੋ ਿੱਕੇ ਿਧੇਰੇ ਉਪਕਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਥੇ ਿੀ ਿਿੰਭਿ ਹੋ ਿੱਕੇ ਿਕੂਲਾਂ ਨੇ 
ਉਪਕਰਣ ਉਧਾਰ ਸਦੱਤੇ ਹਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਿਭਾਗ ਿਕੂਲ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਨੂਿੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡੀਿਾਈਿਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਸਪਰਿੰਿੀਪਲ ਸਿਭਾਗ ਨੂਿੰ ਸਿਿਲਾਈ ਦੇ ਯਿੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੌਲਿੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਬਿੰਧੀ ਿਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। NSW ਦੇ ਪਬਸਲਕ ਿਕੂਲਾਂ 
ਸਿੱਚ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਿਲਾਈ ਦੀ ਪਹੁਿੰਚ ਿਰਿੋਤਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਿਕੂਲ ਸਨਰਿੰਤਰਤਾ ਿਰਿੇਿਣ (School Continuity 
Survey) ਦੇ ਸਹੱਿੇ ਿਿੋਂ, ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਿ ਦੇ ਹਰੇਕ 2,200 ਪਬਸਲਕ ਿਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਪਰਿੰਿੀਪਲਾਂ ਨੂਿੰ ਤਕਨੌਲਿੀ ਸਿੱਚਲੀਆਂ ਿਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਹੈ।.
ਤਰਿੀਹ ਹਾਇਰ ਿਕੂਲ ਿਰਿੀਫੀਕੇਿ (Higher School Certificate (HSC)) ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਪਾਹਿ ਿਾਂ ਸਿਸੇਸ ਉਪਕਰਣਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਾਲੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌਿਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਿ 
ਿਮਾਸਿਕ-ਸਪਛੋਕੜ ਿਾਲੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਦਤੀ ਿਾਿੇਗੀ।
ਕਈ ਿਕੂਲ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਿਲਾਈ ਲਈ ਿਾਧੂ ਉਪਕਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰ 
ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣਗੇ।
ਸਿਭਾਗ NSW ਪਬਸਲਕ ਿਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਰਮੋਿ ਸਿਸਿਆ (remote learning)  ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਢਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਿਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਿਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ। ਸਿਥੇ ਇਿ ਿੇਤਰ ਸਿੱਚ ਇਿੰਿਰਨੈਿ ਦਾ ਕਨੈਕਸਨ ਿਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਿਾਂ ਿੈਲੀਫੋਨ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਥੇ 
ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਹਾਰਡਕਾਪੀ ਦੀਆਂ ਿਰਕਬੁਕ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਿਤਕਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। 
ਇਹ ਿਕੂਲ ਸਪਰਿੰਿੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਫੈਂਿਸਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ  
ਸਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਿਤ ਸਮਹਨਤ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕ ਇਿ ਆਿਾਧਰਣ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਇਿ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ 
ਨਾ ਰਹੇ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਿੁਭਾਵਿਆਈ ਿੇਿਾ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਸਪਰਿੰਿੀਪਲ ਨੂਿੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗਛ ਸਿੱਚ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਇਿੰਿਰਪਰੈਿਰ ਿੇਿਾ ਨੂਿੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਸਿੱਚ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਿੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਿੇਗੀ।
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