ਪਿਆਰੇ ਿਪਰਵਾਰ,
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ Scholastic Reading Club (ਸਕੋਲਸਪਿਕ ਰੀਪ ਿੰ ਗ ਕਲੱਬ) ਫਲਾਇਰਜ਼ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ! ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਇਕੱ ਠੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਨਹਾਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਨਿੰ ਚੁਣਨ ਪਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਜਨਹਾਂ ਨਿੰ ਉਹ ਬੜੇ
ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਿੜਹਦਾ/ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਅਨਿੰਦ ਵਜੋਂ ਿੜਹਨ ਲਈ ਆਿਣੀਆਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਿੜਹਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਿੰਦ
ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੜਹਨ ਪਵੱ ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ !
Scholastic Reading Club ਫਲਾਇਰ ਤੁਹਾ ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨਹਾਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਨਿੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ

ਨਿੰ ਤੁਹਾ ੇ ਬੱ ਚੇ ਿੜਹਨਾ ਿਸਿੰ ਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਫਲਾਇਰ ਭਰੋਸੇਮਿੰਦ, ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱ ਪਚਆਂ ਦੀਆਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾ ੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿੜਹਨ ਦੇ ਿੱ ਧਰ ਅਤੇ ਪਦਲਚਸਿੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ ।

ਅਤੇ ਤੁਹਾ ੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾ ੀ ਕਲਾਸ ਨਿੰ ਮੁਫਤ ਪਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਵੱ ਚ ਮਦਦ ਪਮਲਦੀ ਹੈ!
ਇਹ ਕੁਝ ਪਕਤਾਬਾਂ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਫਾਰਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ:
_________________________________________।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੋ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1. ਆਿਣਾ ਆਰਡਰ ਸਬਪਮਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰੈਪ ਿ ਕਾਰ ਜਾਂ PayPal ਦੁਆਰਾ www.scholastic.ca/canadaclubs ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰੋ। ਤੁਹਾ ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਆਿਣੇ-ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਹੁਿੰ ਚ ਜਾਏਗਾ।

2. Scholastic Canada ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੈੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿੇਿਰ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਮੈਨਿੰ ਵਾਿਸ ਭੇਜ ਪਦਓ।

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣਾ ਆਰਡਰ __________________________________ ਤੱ ਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਪਮਿ ਕਰਵਾਓ।
ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਿੰ ਘਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰਮ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਕਤਾਬਾਂ ਿੜਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ ਾ ਧਿੰ ਨਵਾਦ!
ਆਪ ਜੀ ਦਾ/ਦੀ ਸੁਭਪਚਿੰ ਤਕ,
___________________
(ਤੁਹਾ ੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ/ਦੀ ਅਪਧਆਿਕ/ਅਪਧਆਪਿਕਾ)
ਅਪਤਪਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨਿੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾ ੇ ਆਰਡਰ ਪਵੱ ਚ ਤੁਹਾ ੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੌਹਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨਿੰ ਇਸਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਸਿੰ ਿਰਕ ਕਰਾਂਗੇ!

