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31 ਜਨਵਰੀ 2023 

 
 

ਸਾਲ 9 ਵਵਕਲਪ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 

ਵਪਆਰ ੇਸਾਲ 9 ਮਾਪ/ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 

 

ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਉਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਿੱਨਤ ਹਨ ਵਜਸ ਦਆੁਰਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ 

ਉਹ ਵਕਹੜੇ ਵਵਵ਼ਿਆਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਗ,ੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਵਿੱਚ ਸਾਲ 10 ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। 

 

ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਵਿੱਚ ਮੁਿੱਖ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਵਕਲਪ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਬਣਾਉ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਪਾਠਕਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹ ੈ

ਵਜਸ ਤਿੱਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਤੰਬਰ ਵਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਬੀਚਵੁਿੱਡ ਸਕ ਲ ਪਿੱਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱਵਖਆ 'ਇਿੱਕ ਆਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਵਫਿੱਟ' ਵਸਸਟਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰ ੇ

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ  21ਵੀ ਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਕਾਦਵਮਕ, 

ਰਚਨਾਤਮਕ, ਵਵਹਾਰਕ ਅਤ ੇਸਮਾਵਜਕ ਹਨੁਰ ਦਾ ਵਮ਼ਿਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਵਆਪਕ ਅਤ ੇਸੰਤੁਵਲਤ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ (ਬਿੱਵਚਆਾਂ) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰ ਟਾਾਂ ਦੀ ਸਪ਼ਿਟ ਵਵਆਵਖਆ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵਚਿੱਤਰ ਵੇਖ।ੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ ਕਰਾਾਂਗ ੇਵਕ ਹਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਵਕਲਪ ਵਵਕਲਪਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਵੋੇ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ 

(ਬਿੱਚੇ) ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ 

 

ਵੀਰਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਸਾਡੀ ਸਾਲ 9 ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਼ਿਾਮ ਹੈ। ਮਾਪ ੇਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਵ਼ਿਾ ਅਵਧਆਪਕਾਾਂ 

ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 9 ਦੇ ਵਵਵ਼ਿਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਕਵੇਂ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

ਪਰ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ 'ਤ ੇਸਾਲ 10 ਦੇ ਵਵਵ਼ਿਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਾਂ ਵਵਵ਼ਿਆਾਂ ਲਈ ਵਵ਼ਿਾ ਆਗ  ਜੋ 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਿੱਚ ਸਾਲ 9 ਵਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਪੜੇ੍ ਗਏ ਹਨ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਬਜ਼ਨਸ, ਮੀਡੀਆ ਸਟਿੱਡੀਜ਼, ਹੈਲਥ ਐਾਂਡ ਸੋ਼ਿਲ ਕੇਅਰ ਅਤ ੇ

ਕਰੀਏਵਟਵ ਆਈ-ਮੀਡੀਆ) ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਨਹੀ ਾਂ 

ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ 

 

ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਼ਿਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤ ੇਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਭਰਨ ਅਤੇ ਼ੁਿਿੱਕਰਵਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨ ੰ  

ਵਵਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ ਤਿੱਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਾਂਗੇ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਾਂ ਵਚੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਸਾਲ 9 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਟਿੱਡੀਜ਼, ਵਮਸ 

ਵਾਟਸਨ ਨਾਲ s.watson@beechwood.slough.sch.uk 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਾਂ ਸਾਡੇ 

enquiries@beechwood.slough.sch.uk ਪਤ ੇ'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 
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