
 2021/2022 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਵ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ  ਬਿੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ ਕੀ  ਬਿੱਚੇ ਸਕੂਲ  ਵ ਚ ਵ ਡੀਆਵ ਡੀਆ ਪਰਪਤ ਹੌ ੇਹੌ ੇ, 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ  ਕੋਵ ਡ19 ਬਚਨ ਲੇਈ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ||  

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਰਿੱਖਣ   ਾਲੇ  ਕ਼ੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਵਲਸਟ: 

• ਆਪਣ ੇਬਿੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਈ  ੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਵਚਿੰਨਹ ਨੂਿੰ  ਪਛਾਣਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 

ਤਾਪਮਾਨ 37-5 ਤੋਂ ਉਿੱਪਰ ਹੈ ਬਿੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| 

• ਟੀਆਾਂਨ ਰਿੱਖ ੋਵਕ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਗਿੱਲ ਵ ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਜਾਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਚਿੰਨਹ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮਾਸ੍ਲ ਵ ਿੱਚ ਦਰਦ, ਖਿੰਘ, ਲ਼ੁਸ 

ਮੋਸਨ, ਉਲਟੀ ਵਸਰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਨ| ਜੇ ਬਿੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| 

• ਜੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਜਸਨੂਿੰ  ਕੋਵ ਡ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਿੱਕੀ ਕੋਵ ਡ ਕੇਸ  ਵਿਰ ਬਿੱਚਾ ਸਕੂਲ 

ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਐਟਸ(ATS)  ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ| 

• ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਜੇ ਬਿੱਚਾ ਵਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕਸ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਨਾਾਂ, ਉਪਨਾਮ, ਟੈਲੀਿੋਨ ਨਿੰ ਬਰ, ਕਾਰਜ-

ਸਥਾਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| 

• ਜੇ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ  ਨਿੰ ਬਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤ਼ੁਰਿੰਤ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ  ਦਿੱਸੋ| 

• ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਅਵਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਵੂਜਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਰ ਾਓ:  ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਵਨਯਮਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਧੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ, ਵਛਿੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਾਓ ਵਕ 

ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਕਉਾਂ ਹੈ| 

• ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ| 

• ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਮਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਲੇਗਲ ਗ਼ੁਆਡੀਅਨ, ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵ ਅਕਤੀ 

ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸਨੂਿੰ  ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕੋਵ ਡ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ 

ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| 

• ਹਮੇਸਾ ਸਮਾਵਜਕ ਦਰੂੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਿੀੜ ਵ ਿੱਚ ਨਾ ਖੜਹ ੇਹੋ ੋ,  ਾਰੀ- ਾਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ੋ ਅਤੇ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਕਲਾਸਰਮੂਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ| 

• ਕ਼ੁੜੀ ਅਤੇ ਮ਼ੁਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬੈਕਪੈਕ ਨੂਿੰ  ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵ ਿੱਚ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਲਮਾਰੀ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ੋ| 

• ਨਾਲ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਾਂਟਰੀ ਰਵਜਸਟਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| 

• ਸਕੂਲ ਵ ਖੇ ਸਾ ਧਾਨੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ: 

o ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੂਿੰ   ਧੇਰੇ  ਾਰ ਧੋ ੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਿੰ ਮ਼ੁਕਤ ਕਰੋ।  

o ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਖੇਡਾਾਂ, ਕਠਪ਼ੁਤਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਘਰੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਵਲਆ ਸਕਦੇ। 

• ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਆ ਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰੋ: 

o ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿੱਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂਿੰ  ਹਮੇਸਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਵਤਆਰ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ   ਵਬਨਾਾਂ ਆਪਣ ੇਹਿੱਥਾਾਂ ਤੋਂ  ਆਪਣ ੇਵਚਹਰੇ ਨੂਿੰ   ਛੂਹਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰੋ |ਜੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਸਮਝਾਓ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਿੰਹ ਵ ਿੱਚ ਹਿੱਥ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਮਹੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਸਮਜੇ (ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜੋ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸੂੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

•  ਜੇ ਤਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਜੂੰਡਾ ਹੈਂ ,ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਮਾਕਪਆਂ ਨਾਲ ਜੂੰਡਾ ਤਾਾਂ   ਉਸ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਾਓ ਵਕ 

ਉਸ ਨੂਿੰ  ਹਮੇਸਾ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਮਾਸਕ, ਦਰੂੀ, ਹਿੱਥ ਦੀ ਸਿਾਈ। 

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਓ ਕਕ ਅਕਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਸਕ ਪਕਹਨਣਗੇ। ਸਕ ਲ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਕਸ ੇਵੀ ਕਾਮੇ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਂਗ ਛ ਤ(ਕੋਕਵਡ19) ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 

• ਕਵਵਹਾਰ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਗੁੱ ਸੇ ਹੋ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਚੂੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ, 
ਮਾੜੀਆਂ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਕਿਆਨ ਕੇਂਦਕਰਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ, ਜੋ ਕਕ ਸੂੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ  
ਮਾਕਪਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਾਵਿਾਨ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਕ ਬੱਕਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਚੂੰਤਾਵਾਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ| 

• ਮੀਕ ੂੰਗਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ (ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ) ਸ ਕਚਤ ਅਤ ੇਜੁਕੜਆ ਰਕਹਣਾ ਕਚੂੰਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਘ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | 



• ਅਕਿਆਪਕ,  ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸੱਿਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੂੰਨਗੇ ਇਨਕਲ ਕਸਵ 
ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ ਵੱਲ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੂੰ ਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲ ਦੀ ਆਿਾਰ ਤੇ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ 
ਪਰੋ ੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ | 

 


