
 

 

 

 

 

ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੇਗਾ: 

 

 An ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ੋਜਿਸ ਦੀ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 

ਿੋਖਮ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦ ੇਿਵਾਬ ਜਵਚ ਿੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੋਵੇ 

 By ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਸਮਾਿਕ ਦਰੂੀ ਦ ੇਜਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰ ੋਜਿਿੰਨਾ ਅਸੀ ਾਂ ਵਾਿਬ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ. 

 Your ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਤਿੰਦਰਸੁਤੀ, ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਅਕਾਦਜਮਕ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ.ੋ 

 Parents ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਜਵਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਾਜਪ੍ਆਾਂ / ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰ.ੋ 

 You ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸੂਜਚਤ ਕਰ ੋਿੇ ਸਟਾਫ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ "ਬੁਲਬੁਲਾ" ਟੈਸਟ ਕੋਵੀਡ -19 ਲਈ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਕਉਾਂਜਕ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਾਜਰਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਜਦਨਾਾਂ 

ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਜਹਣਾ ਪ੍ਏਗਾ. 

 Hav ਜਵਵਹਾਰ ਨੀਤੀ ਜਵਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਜਚਆਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਮਨਿੂਰੀਆਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ 

ਨੂਿੰ  ਿਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਜਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਮੀਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਾਂ ਨੂਿੰ  

ਿਾਰੀ ਰੱਖ.ੋ 

 ਿੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਸਮਜਝਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੂਿੰ  ਘਰ ਭੇਿ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 

ਨਹੀ ਾਂ ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਸਕਦ ੇਿਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦ.ੇ 

 Newslet ਜਨ newsletਜ਼ਲੈਟਰਾਾਂ, ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਿੰਚਾਰ ਕਰ.ੋ 
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ਮਾਪੇ ਅਤ ੇਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਦ ੇਅਤੇ ਸਮਝਦ ੇਹਨ: 

• ਿੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਿਾਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਕੋਜਵਡ -19 ਦ ੇਲੱਛਣ ਜਦਖਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਾਂ ਭੇਿਾਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਾਵਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ  ਜਿਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 

ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਜਦਆਾਂਗਾ; 

• ਿੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਵਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਦਖਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਤੁਰਿੰਤ 

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਵਾਾਂਗਾ ਅਤ ੇਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਜਿਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿ ੇਬਾਰ ੇਦੱਸ ਜਦਆਾਂਗਾ. 

• Comm ਮੇਰੇ ਕਜਮuteਟ ਤੇ, ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ 

ਸਮਾਿਕ ਦਰੂੀ ਦੇ ਜਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਾਾਂਗਾ. 

• School ਸਕੂਲ ਪ੍ਹੁਿੰਚਣ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਡਸਪ੍ੋਸੇਿਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂਿੰ  

ਉਹ ਪ੍ਜਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਡਸਪ੍ੋਸੇਿਲ ਬਿੰਨ ਨੂਿੰ  ਰੱਖੇਗਾ ਿਾਾਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਪੂ੍ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਬਜਰਕ ਸਟੋਰ 

ਕਰੇਗਾ. 

• Essential ਜ਼ਰਰੂੀ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਅਤੇ ਦਪੁ੍ਜਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਲਆਏਗਾ. 

• ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਜਕ ਮੈਨੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾਏਗੀ - ਸਾਰੀ 

ਪ੍ੁੱਛਜਗੱਛ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਾਾਂ ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ. 

• ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ੱਤਰ / ਸਿੰਦੇਸ਼ / ਈਮੇਲ ਪ੍ੜ੍ਾਾਂਗਾ ਿੋ ਘਰ ਭੇਿੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ 

ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰ.ੋ 

• ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ  ਮਾਤਾ / ਜਪ੍ਤਾ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸਿੰਪ੍ਰਕਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਾਂ ਜਵੱਚ 

ਜਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਜਚਤ ਕਰਾਾਂਗਾ. 

• ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰੂੀਆਾਂ ਦੇ ਜਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਾਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰ ੋਜਕ ਮੇਰਾ 

ਬੱਚਾ ਜਨਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ. 

• ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰੋ ਜਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਸਮੁਦਾਇਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਿਕ ਦਰੂੀ ਦੇ ਜਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁ਼ਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰ ੇਉਪਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ 

ਹਾਾਂ. 



ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ 

ਸਕਾਾਂ ਸਕ ਮੈਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰਹਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਸਚਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਾਾਂਗਾ. 

 

 

 

 

ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਾਾਂਗਾ: 

• Fly ਸੇਫਟੀ ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਵਵਹਾਰ ਜਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰ.ੋ 

• I ਸਕੂਲ ਿਾਾਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ.ੋ 

• Face ਜਚਹਰ ੇਦੇ ingsੱੱਕਣ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕਰ.ੋ 

• I ਿ ੇਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਤੁਰਿੰਤ ਜਕਸੇ ਬਾਲਗ ਨੂਿੰ  ਦੱਸੋ. 

• Equipment ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸਕੂਲ ਜਵਚ ਨਾ ਜਲਆਓ ਜਸਵਾਏ ਜ਼ਰਰੂੀ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਪੁ੍ਜਹਰ ਦੇ 

ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ. 

• ਜਸਰਫ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਜਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਿਦੋਂ ਇਕ ਅਜਧਆਪ੍ਕ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਜਵਚ ਹੋਵੇ. 

• My ਮੇਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ.ੋ 

• Allocated ਮੇਰੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਜਚਆਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੋ. 

• ਜਸਰਫ ਜਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦਾਖਲ ਕਰ.ੋ 

• Catch ਇਸ ਨੂਿੰ  ਮਾਰੋ-ਮਾਰੋ, ਜਨਯਮ ਬਣਾਓ, ਖਾਾਂਸੀ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਿਾਾਂ ਜਟਸੂ਼ ਜਵਚ ਜਛੱਕ ਮਾਰੋ 

• 20 ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਾਂ 20 ਸਜਕਿੰਟ ਤਕ ਜਨਯਮਤ ਰਪੂ੍ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਿਾਾਂ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰ.ੋ 

• Myself ਆਪ੍ਣੀ ਅਤ ੇਦਜੂਿਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਜਧਆਪ੍ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ. 

• Expectations ਇਨ੍ਾਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਹ ਿਾਣੋ ਜਕ ਿੇ ਮੈਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਾਂ ਮੈਨੂਿੰ  

ਘਰ ਭੇਿ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀ ਾਂ ਆਵਾਾਂਗਾ. 

 

 


