
                                                                                         
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰ ੁੱ ਤ ਦੇ ਪੜਚੋਲਕਾਰ਼ K-8 

ਮਿਤੀ ਸਿਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 
4 ਤੋਂ 21 ਜ ਲਾਈ, 

2022 

ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ 
ਤੋਂ ਦ ਪਹਿਰ 12:15 

ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

ਡੇਵ ਕੇਂਡਲ, 

ਗੌਡਸਨ, ਟੈਰੀ 
ਫੌਕਸ, ਟੈੈੱਨ-ਬਰੌਕ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 

4 ਤੋਂ 21 ਜ ਲਾਈ, 

2022 

 

ਸਵੇਰੇ 8:15 ਵਜੇ 
ਤੋਂ ਦ ਪਹਿਰ 12:00 

ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

 

ਚੀਫ਼ ਡੈਨ ਜਾਰਜ 

ਹਮਡਲ ਸਕੂਲ 

ਪ੍ਰਸਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

                  ਐਲੀਿੈਂਟਰੀ                              

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਮਸ਼੍ੇਲ ਬਸਰਨ 

 michelle.basran@abbyschools.ca 
 ਅਤੇ  

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡੇਬਰਾਿ ਚੇਨੀਅਰ 

deborah.chenier@abbyschools.ca         

 ਮਿਡਲ  

ਸਰੀਮਤੀ ਮੈਲਨੀ ਟਰੂਡੋ  

melanie.trudeau@abbyschools.ca 

ਮਟਊਸਨ/ ਫੀਸ 

ਿੌਜ਼ੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗ੍, ਗ੍ੈਰ-ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨ਼ੂੰ  ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ:  

$450 (ਪਰਤੀ ਕੋਰਸ) ਹਟਊਸ਼੍ਨ/ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 

ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਕਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼੍ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ 

  

ਰਮਜਸਟਰ ਮਕਿੇਂ ਕਰੀਏ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਰਮਜਸਟਰੇਸਨਾਂ ਨ਼ੂੰ  @ 

summerschool.abbyschools.ca @ ਔਨਲਾਈਨ ਪ਼੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗ੍ਾ 

ਕਦਿ ਪ੍ਮਹਲਾ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ੋ

✓ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਚੁਣੋ 
✓ ਆਪ੍ਣਾ ਪੈ੍ੈੱਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ੈੈੱਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਿਦਦ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੇ 
ਅਮਿਆਪ੍ਕ ਜਾਂ ਸਕ਼ੂਲ ਨ਼ੂੰ  ਪ੍ੁੱ ਛੋ! 

ਕਦਿ ਦ਼ੂਜਾ: 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ਼ੂੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ੋ

✓ ਿੀਰਿਾਰ,11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ਼ੂੰ , ਗ੍ਰਿੀਆਂ ਦੇ ਸਕ਼ੂਲ ਦੀ 
ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: 
summerschool.abbyschools.ca 

✓  "ਸਿਰ ਐਕਸਪ੍ਲੋਰਰਜ ਗ੍ਰੇਡ K-4 ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 5-

8" ਤਮਹਤ, "ਰਮਜਸਟਰੇਸਨ ਫਾਰਿ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋ

✓ ਰਮਜਸਟਰੇਸਨ ਫਾਰਿ ਨ਼ੂੰ  ਇਸਦੀ ਸੰਪ਼੍ੂਰਨਤਾ ਮਿੱਚ 

ਭਰ ੋ

ਔਨਲਾਈਨ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼੍ਨ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ! 

ਕਦਿ ਤੀਜਾ : ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਜੋ ਿਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ  
ਜਾਂਦੀ 

✓ ਿੌਜ਼ੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗ੍, ਗ੍ੈਰ-ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ 
ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। 
✓ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ : 

$450 

✓ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਦੀ ਮਿਿੀ: SchoolCashOnline 

---------------------------------------------------------------- 

ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਏਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ: 
 summerschool.abbyschools.ca 

  

 
 
 
 
 
 

2022 ਸਿਰ ਐਕਸਪ੍ਲੋਰਰਜ 

ਗ੍ਰੇਡ K-8 

 

 
 
 

ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰੋ! 

4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ, 2022 

 
 

 
                           
 

 

mailto:melanie.trudeau@abbyschools.ca


  

 
 

ਸਿਰ ਐਕਸਪ੍ਲੋਰਰਜ ਮਿਸਨ 

ਤ ਿਾਡਾ ਹਮਸ਼੍ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ObSeRvE/ਆਪਣੇ 
ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਤ ਸੀਂ 
ਇਸਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਿੀਂ ਦੇਹਖਆ ਿੋਵ।ੇ ਉਤਸ ਕ ਰਿੋ। ਨੋਟ-

ਕਥਨ ਹਲਖੋ, ਉਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਇਕੁੱਤਰ ਕਰੋ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਤ ਸੀਂ 
ਲੁੱ ਭਦੇ ਿੋ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ 

FINDINGS/ਲੁੱ ਭਤਾਂ ਨੂੰ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੁੱਧ ਕਰੋ। ਪੈਟਰਨਾਂ ਵੁੱਲ 

ਹਧਆਨ ਹਦਓ। ਕਾਪੀ. ਟਰੇਸ ਕਰੋ । ਹਸੁੱਖੋ ਹਕ ਸਮੁੱ ਹਸਆਵਾਂ ਨੂੰ  
ਹਕਵੇਂ ਿੁੱਲ ਕਰਨਾ ਿੈ। ExPrEsS/ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰ।ੋ 
ਇੁੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੁੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰ।ੋ ਇੁੱਕ ਸਮੇਂ 

'ਤੇ ਇੁੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰੋ। ਨਵੀਆਂ 
ਫਰੀਐਡਂਹਸ਼੍ਪਾਂ/ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਡਰਾਂ ਉੱਤ ੇਹਜੁੱਤ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ GoALs/ਟੀਹਚਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ 
KNOWledge/ਹਗਆਨ ਨੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ 

bOdy/ਸਰੀਰ ਨੂੰ  ਹਿਲਾਓ। ਿਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਹਵਹਭੰਨਤਾ ਹਸੁੱਖੋ। 
ਮ ਸਕਰਾਓ। ਉਿੀ ਬਣੋ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਿੋ/YoUrSeLf! 

 
 

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰ ੁੱਤ ਦੇ ਖਜੋਕਾਰ ਸਾਡੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹਮਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵਚਲੇ ਸਾਰੇ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖ ੁੱਲਹੇ  ਿਨ 

ਉਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ ਮਜੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

K ਅਰਲੀ ਐਕਸਪਲੋਰਰਜ਼ 

ਗਰੇਡ 1-4 ਸਾਖਰਤਾ ਖੋਜੀ 
ਗਰੇਡ 1-4 ਅੰਕ-ਗਹਣਤ ਖੋਜਕਾਰ 

ਗਰੇਡ 1-4 ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਹਵੁੱ ਚ 

ਗਰੇਡ 1-3 Leq’à:leqel, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ 

ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ 
    

     

   ਗਰੇਡ 5-8 ਡਰਾਮਾ ਪਰਦਰਸ਼੍ਨਕਾਰੀ ਕਲਾਵਾਂ 
   ਗਰੇਡ 5-8 ਭੋਜਨ ਅਹਧਐਨ 

   ਗਰੇਡ 5-8 ਫਰੈਂਚ ਈਮਰਜ਼ਨ ਐਕਸਪਰੈਸ਼੍ਨ  

   ਗਰੇਡ 5-8 Leq'à:leqel, ਇੁੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ 
   ਗਰੇਡ 6-8 ਸੰਗੀਤ ਪਰਦਰਸ਼੍ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ 
   ਗਰੇਡ 5-8 ਰੋਬੋਹਟਕਸ 

   ਗਰੇਡ 5-8 STEM/ਸਟੈਮ 

   ਗਰੇਡ 5-8 ਹਦਰਸ਼੍ਟਾਂਤਕ ਕਲਾਵਾਂ 

 
ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ ਦਾਖਲੇ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ  ਉਪ੍ਲਬਿਤਾ 'ਤੇ 
ਆਿਾਮਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਫਲ ਮਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਈਿੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ।   

ਸਾਰੇ ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਮਸੱਖਣ ਦ ੇ

ਿੌਕੇ 
ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਮਰ ਐਕਸਪਲੋਰਰਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ 

(Summer Exploreers Program) ਹਵੁੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ K-8 

ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਸੁੱਖਣ ਦੇ ਮੌਹਕਆਂ ਦੀ ਸੰਹਖਆ ਨੂੰ  
ਦ ੁੱਗਣਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤੰਦਰ ਸਤੀ ਅਤੇ ਿ ਨਰ-ਹਨਰਮਾਣ ਇਸ 3-ਿਫਤੇ ਦੇ, 
ਪ ੁੱਛਹਗੁੱਛ-ਆਧਾਹਰਤ ਪੜਚੋਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਿ ਿ।ੈ ਿਰਕੇ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਹਵੁੱਚ ਕੇਂਦਹਰਤ ਸਾਖਰਤਾ, ਜਾਂ ਅੰਕ-ਗਹਣਤ, ਪੜਹਾਈ ਸ਼੍ਾਮਲ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਇਿ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਸੂਬਾਈ ਪਾਠਕਰਮ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਇੁੱਕ ਵੁੱਡੇ ਹਵਚਾਰ 

ਬਾਬਤ ਇੁੱਕ ਮਤਲਬ-ਭਰਪੂਰ ਗਹਿਰੀ ਹਸੁੱ ਹਖਆ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਵੇਗਾ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਹਕਹਰਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਡਜਨਸ ਦੇ ਹਸੁੱਖਣ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ  
ਿਰੇਕ ਹਸੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਵੁੱਚ ਬ ਹਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 

ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣੋ: 
 summerschool.abbyschools.ca 

 

 



 

 

 


