
ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤ ੇਨੁਕਤ ੇ

ਆਪਣ ੇਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸਰੁਿੱ ਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ 
ਹੈ  

- ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ – 

ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ  

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਬਚਿੰਨ੍ਹ  ਨ੍ ਿੰ  ਪਛਾਣਨ੍ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ੍ 37-5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸਕ ਲ ਨ੍ਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ|  

• ਟੀਆਂਨ੍ ਰੱਖੋ ਬਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੱਲ ਬਵਚ ਦਰਦ ਨ੍ਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਚਿੰਨ੍ਹ  ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਮਾਸ੍ਲ ਬਵੱਚ ਦਰਦ, 

ਖਿੰਘ, ਲੁਸ ਮੋਸ਼ਨ੍, ਉਲਟੀ ਬਸਰ ਦਰਦ ਨ੍ਾ ਹੋਨ੍| ਜੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਬਿਰ ਉਹ ਸਕ ਲ ਨ੍ਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| 

• ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਕਸੇ ਅਬਜਹੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਜਸਨ੍ ਿੰ  ਕੋਬਵਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਕੀ ਕੋਬਵਡ ਕੇਸ  ਬਿਰ 
ਬੱਚਾ ਸਕ ਲ ਨ੍ਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ|  

• ਸਕ ਲ ਨ੍ ਿੰ  ਸ ਬਚਤ ਕਰੋ ਬਕ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਸ ਨ੍ ਿੰ  ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ੍ਾ ਹੈ: ਨ੍ਾਂ, ਉਪਨ੍ਾਮ, ਟੈਲੀਿੋਨ੍ ਨ੍ਿੰ ਬਰ, 

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ੍ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ੍ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਫੋਨ੍  ਨ੍ਿੰ ਬਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰਿੰਤ ਸਕ ਲ ਨ੍ ਿੰ  ਦੱਸੋ| 

• ਘਰ ਬਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦ ਬਜਆਂ ਨ੍ ਿੰ  ਕਰਵਾਓ:  ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਬਨ੍ਯਮਾਂ ਨ੍ ਿੰ  ਧੋਣ ਦਾ ਸਹੀ 
ਤਰੀਕਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬਵੱਚ, ਬਛੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨ੍ ਿੰ  ਸਮਝਾਓ ਬਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ੍ ਬਕਉਂ ਹੈ| 

• ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨ੍ਾ ਰੁਟੀਨ੍ ਬਵਕਸਤ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ੍ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਕ 
ਸਕ ਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਪੈਕ ਬਵੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਨ੍ਿੱਜੀ ਹੱਥ ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧ  
ਮਾਸਕ) ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁਿੰਚਣ 'ਤੇ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਤੁਰਿੰਤ, ਮਾਸਕ ਨ੍ ਿੰ  ਬਕੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ੍ਾ 
ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਨ੍ਰਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਇਹ ਬਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਧੋਣਯੋਗ ਹੈ; ...) 

• ਸਕ ਲ ਬਵਖੇ ਸਾਵਧਾਨ੍ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ੍ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ: 
o ਹੱਥਾਂ ਨ੍ ਿੰ  ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ਿੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।  
o ਹੋਰ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਬਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ; 
o ਮਾਸਕ ਪਬਹਨੋ੍; 

o ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਬਲਖਣ ਦੇ ਯਿੰਤਰਾਂ, ਬਕਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨ੍ਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ 
ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, … 

• ਸਕ ਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨ੍ਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰੋ: 



o ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕ ਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ੍ ਿੰ  ਹਮੇਸਾ ਮਾਸਕ ਪਬਹਨ੍ਣ ਲਈ 
ਬਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨ੍ ਿੰ   ਬਬਨ੍ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨ੍ ਿੰ  ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਬਨ੍ਾਂ  ਆਪਣੇ 
ਬਚਹਰੇ ਨ੍ ਿੰ   ਛ ਹ ਨ੍ਹੀਂ ਸਕਦਾ| 

o ਜੇ ਤਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨ੍ਾਲ ਕਾਰ ਜਿੰਡਾ ਹੈਂ ,ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਬਚਆਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨ੍ਾਲ ਜਿੰਡਾ ਤਾਂ   
ਉਸ ਨ੍ ਿੰ  ਸਮਝਾਓ ਬਕ ਉਸ ਨ੍ ਿੰ  ਹਮੇਸਾ ਬਨ੍ਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਮਾਸਕ, ਦ ਰੀ, ਹੱਥ ਦੀ 
ਸਿਾਈ। | 

o ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ, ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿੰਕਲਪ ਨ੍ ਿੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਬਣਾਓ, ਬੱਚੇ ਨ੍ ਿੰ  ਸਮਝਾਉਣ 
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੋ| 

• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਸੱਬਖਆ ਕਲਾਸ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ ਿੰ  ਸਰੀਰਕ ਬਸੱਬਖਆ ਦੌਰਾਨ੍ ਵਰਤਣ ਲਈ 
ਬਕਸੇ ਪਰਸ (ਜਾਂ ਬੈਕਪੈਕ) ਬਵੱਚ ਸਕ ਲ ਬਵੱਚ ਜੁੱ ਤੇ ਬਦਓ । ਬਗੈ (ਬੈਕਪੈਕ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਨ੍ਾਮ ਨ੍ਾਲ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ੍ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਵੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਹੈਂ ਉਹ ਸਿ ਕੁਛ ਇਸ ਬਵਚ  ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ:  ਜੁੱ ਬਤਆਂ , ਸਰੀਰਕ ਬਸੱਬਖਆ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਵਾਧ  ਕੱਪੜੇ, 

ਬਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਰੁਮਾਲ, … 

• ਘਰ ਬਵੱਚ ਵਾਧ  ਮਾਸਕ ਰੱਖੋ ਲੋੜ ਅਨੁ੍ਸਾਰ ਵਰਤਣ ਲੇਇ | ਬੈਕਪੈਕ ਬਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ੍ ਿੰ  ਇੱਕ ਵਾਧ  
ਮਾਸਕ ਪਰਦਾਨ੍ ਕਰੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਿੰ ਟੇਨ੍ਰ ਬਵੱਚ ਬਿੰਦ ਹੋਵੇ || 

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ੍ ਿੰ  ਕੇਵਲ ਬਿੱਟੇ ਨ੍ ਿੰ  ਛ ਹ ਕੇ ਮਾਸਕ ਨ੍ ਿੰ  ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਹਨ੍ਣ ਲਈ ਬਸਖਲਾਈ ਬਦਓ|| 

• ਸਕ ਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ੍ ਿੰ  ਡੱਬਾ ਪਰਦਾਨ੍ ਕਰਨ੍ 'ਤੇ ਬਵਚਾਰ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ੍ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ 
ਰੀਸੀਲੇਬਲ ਬੈਗ)ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਨ੍ ਿੰ  ਸਟੋਰ ਕਰਨ੍ ਲਈ; ਇਹ ਸੁਬਨ੍ਸਬਚਤ ਕਰੋ ਬਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਕ 
ਉਸਨ੍ ਿੰ  ਮਾਸਕ ਨ੍ ਿੰ  ਬਕਸੇ ਸਥਾਨ੍ 'ਤੇ ਨ੍ਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨ੍ਾ ਹੀ ਇਸ ਨ੍ ਿੰ  ਗਿੰਦਾ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸਰੁਿੱ ਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ 
ਹੈ 

o ਹਮੇਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ੍ ਿੰ  ਉਹਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੈਕਪੈਕ ਬਵੱਚ ਬਟਸ ਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਰਦਾਨ੍ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ ਿੰ  ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ ਿੰ  ਸੱੁਟਣ ਦੀ ਯਾਦ ਬਦਵਾਓ| 

o ਉਸਨ੍ ਿੰ  ਬਸਖਾਓ ਬਕ ਉਹ ਪਬਹਲਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ ਿੰ  ਕੀਟਾਣ ਿੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬਬਨ੍ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨ੍ਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਹਰਾ ਨ੍ਾ 
ਛ ਹੇ| 

o ਬਵਵਹਾਰ ਬਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਬਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ, 
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਧ ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਧਿਲ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਿੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਪਰ ਬਧਆਨ੍ ਰੱਖੋ ਬਕ ਤਣਾਅ 
ਅਤੇ ਬਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਬਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨ੍ ਿੰ  ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਧਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਪਾਸ ਿਰਨ|   

o ਮੀਧ ੂੰਗਾਂ ਧ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ ( ਰਚਅੁਲ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ  ੀ) ਸ ਧਚਤ ਅਤੇ ਜੁਧਿਆ ਰਧਹਣਾ ਧਚੂੰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਘ ਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ | 



ਵਵਸੇਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ 

ਛੂਤ(ਕੋਵਵਡ19) ਿੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਹਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸੇਧਹਤ ਅ ਸਥਾ (ਧਜ ੇਂ ਧਿ- ਛ ਤ ਦੀ ਅਸਾਨੀ, ਧਿਸ ੇ ੀ ਦ ਾਈਆਂ ਧ ਿੱਚ ਸਮਿੱਧਸਆ ਾਂ, 

ਧ  ਹਾਰਿ ਸਮਿੱਧਸਆ ਾਂ) ਿਾਰਨ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਿਾਂ ਹਨ ਧਿਰ ਪਧਹਲਾਂ ਧਨਊਰੋਪਸੀਹੀਅਤਰਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰੋ ਅਤੇ 
ਧਿਰ ਜੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਸਿ ਲ ਸਿ ਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ|| 

 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਲ ਧ ਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਧਸਹਤ ਸਮਿੱਧਸਆ ਾਂ ਹਨ ਧਜੂੰਨ੍ਾਂ  ਾਸਤੇ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਜਾਂ 

ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੂੰਭਾਲ  ਦੀ ਲੋਿ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਤਾ ਸੂੰਿੇਤ ਧਤਆਰ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ ਧਜਸ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿ ਲ ਅਤੇ 118 ਦੋ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਧਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਿੋਈ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਤਾ  ਰਿਰ 
ਿਰਨਾ ਜਾਣਸਿੇ, ਹੋਰ  ੀ ਗੂੰਭੀਰ ਨਤੀਧਜਆਂ ਤੋਂ ਬਧਚਆ ਜਾ ਸਿੇ|| 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ   ਧਸਹਤ ਸਮਿੱਧਸਆ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਘ ਾਉਣ ਧ ਿੱਚ ਸਮਿੱਧਸਆ ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨ ੂੰ  ਸਿ ਲ ਧ ਿੱਚ ਰਧਹਣ ਦੀ 

ਆਧਗਆ ਨਹੀ ਂਧਦੂੰਦੀਆਂ ਛ ਤ(ਿੋਧ ਡ19) ਦੇ  ਿੇ ਹੋਏ ਖਤਰ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਧ ਚ, ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਤਾ ਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਜਾਰੀ ਿੀਤੀ ਉਧਚਤ ਪਰਮਾਣੀਿਰਨ(ਸਰ ੀਧਿਿੇ  )  ਨ  ਇਸ ਸਿ ਲ ਧ ਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਿਰੋ ਧਿ ਧਡਜੀ ਲ ਅਧਿਆਪਨ 

ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਧ ਿੱਚ  ਧ ਿੱਧਦਆ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿੇ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਧਸਰ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ|| 

 

ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਵਡਵਾਈਸ  ਿੀ ਵਰਤੋਂ(PPE) 

• ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਿਾਂ  ਾਲੇ ਬਿੱਧਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ  ਮਾਸਿ ਪਧਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦੀ  

ਆਪਣੇ ਡਾਿ ਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਿੈਸਲਾ ਿਰੋ ਧਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਿੱਚੇ ਨ  ਮਾਸਿ ਨਾ ਪਧਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, 
ਜੇ ਬਿੱਚਾ ਮਾਸਿ ਪਧਹਨ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਮਾਸਿ ਪਧਹਨਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਿਾ ਧਸਖਾਉਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ|| 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਮਾਸਿ ਜਾਂ ਿੇਸਸ਼ੀਲਡ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਹੀ ਂਿਰ ਸਿਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਿੱਥ ਲਈ ਧਤਆਰ 
ਿਰੋ ਧਿ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਲੋਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨਗੇ- ਅਧਿਆਪਿ ਅਤੇ ਸਿ ਲ ਦੇ ਹੋਰ 
ਿਰਮਚਾਰੀ । ਸਿ ਲ ਅੂੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਿ ਪਧਹਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|| 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਿੱਲ੍ ਬੁਿੱਲ੍ ਨ ੂੰ  ਪਿ੍ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿ ਲ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਿਲਾਸ ਨ ੂੰ  
ਿੇਸਸ਼ੀਲਡ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਧਹਣਾ ਚੂੰਗਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਿਦਾ  ਧਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਸਿ ਸਾਧਰਆਂ  ਾਸਤੇ 
ਉਪਲਬਦ ਹੋਣ|| 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਲ ਆ ਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਛ ਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਬੂੰਿ ਧ ਿੱਚ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ 
ਮੁਸ਼ਧਿਲਾਂ ਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪੇਸ਼ ਿਰੋ || 

• ਇਹ ਯਿੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀਆਂ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪਰਬੂੰਿ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਧਮਨੀਬਿੱਸ 
ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਬੂੰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇ ਾਸਤੇ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਤਾ ਾਂ 
ਦਆੁਰਾ ਤਸਦੀਿ ਿੀਤਾ ਧਗਆ ਅਤੇ ਸੂੰਭ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਲਈ। 

ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਲੋੜਾਂ 
ਜੇ, ਸਿ ਲ ਪਰਬੂੰਿ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ, ਡਾਿ ਰ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਧਿ ਛ ਤ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਸਿ ਲ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਧਨਿਲਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਾਂ, ਬਰੇਿਾਂ, ਿੂੰ ੀਨ, ਸਰੀਰਿ ਧਸਿੱਧਖਆ)ਿੇਰ 
ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮਾਧਣਤ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਲ ਧ ਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਿਰੋ ਅਤੇ ਿੇਰ ਿੈਸਲਾ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੋ ਜਾਇਜ਼ 

ਪਰਤੀਧਿਧਰਆ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਪਰਬੂੰਿਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹਨ|| 

 


	ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
	ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਤੇ

	ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
	- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ –
	ਸੁਰੱਖਿਆ
	ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ
	ਛੂਤ(ਕੋਵਿਡ19) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
	ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ(PPE)
	ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ


