
ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
6 ਤੋਂ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 
•ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਵਚਿੰਨ੍ਹ  ਨ੍ੂਿੰ  ਪਛਾਣਨ੍ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ੍ 
37-5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬਿੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨ੍ਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| 

• ਟੀਆਂਨ੍ ਰਿੱ ਿੋ ਵਕ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਗਿੱਲ ਵਵਚ ਦਰਦ ਨ੍ਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਚਿੰਨ੍ਹ  ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਮਾਸ੍ਲ ਵਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਿਿੰਘ, ਲੁਸ 
ਮੋਸ਼ਨ੍, ਉਲਟੀ ਵਸਰ ਦਰਦ ਨ੍ਾ ਹੋਨ੍| ਜੇ ਬਿੱਚਾ ਠੀਕ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਵਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨ੍ਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| 

• ਜੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਜਸਨ੍ੂਿੰ  ਕੋਵਵਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਕੀ ਕੋਵਵਡ ਕੇਸ  ਵਿਰ ਬਿੱਚਾ ਸਕੂਲ 
ਨ੍ਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਐਟਸ(ATS)  ਦੁਆਰਾ ਵਨ੍ਰਧਾਰਤ ਵਨ੍ਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜੀਦਗੀ ਨ੍ਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ| 

• ਸਕੂਲ ਨ੍ੂਿੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਜੇ ਬਿੱਚਾ ਵਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਸ ਨ੍ੂਿੰ  ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨ੍ਾ ਹੈ: ਨ੍ਾਂ, ਉਪਨ੍ਾਮ, ਟੈਲੀਿੋਨ੍ ਨ੍ਿੰ ਬਰ, ਕਾਰਜ-
ਸਥਾਨ੍ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ੍ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| 

• ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਕਰਵਾਓ:  ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਵਨ੍ਯਮਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਧੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, 
ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱਚ, ਵਛਿੱ ਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ੍ੂਿੰ  ਸਮਝਾਓ ਵਕ 
ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ੍ ਵਕਉਂ ਹੈ| 

• ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ੍ੂਿੰ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਨ੍ਾਮ 'ਤੇ ਵਲਿੋ| 

• ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨ੍ਾ ਰੁਟੀਨ੍ ਵਵਕਸਤ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ੍ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਕ ਸਕੂਲ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੈਕਪੈਕ ਵਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਨ੍ਿੱਜੀ ਹਿੱਥ ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਮਾਸਕ) ਅਤ ੇ
ਘਰ ਪਹੁਿੰਚਣ 'ਤੇ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਵੋ ਤੁਰਿੰ ਤ, ਮਾਸਕ ਨ੍ੂਿੰ  ਵਕਿੱ ਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ੍ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤ ੇ
ਵਨ੍ਰਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਡਸਪੋਜੇ਼ਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਧੋਣਯੋਗ ਹੈ; ...) 

• ਸਕੂਲ ਵਵਿੇ ਸਾਵਧਾਨ੍ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ੍ਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ: 
• ਹਿੱਥਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਿੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।  

o ਹੋਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿੋ; 

o ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ੍; 

o ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਵਲਿਣ ਦੇ ਯਿੰਤਰਾਂ, ਵਕਤਾਬਾਂ ਸਮਤੇ ਹੋਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ੍ਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, … 

• ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨ੍ਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰ ਧ ਕਰੋ: 
o ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ੍ੂਿੰ  ਹਮੇਸਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨ੍ਣ ਲਈ ਵਤਆਰ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨ੍ੂਿੰ   ਵਬਨ੍ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਵਬਨ੍ਾਂ  ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ ਨ੍ੂਿੰ   ਛੂਹ 
ਨ੍ਹੀਂ ਸਕਦਾ| 

• ਜੇ ਤਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨ੍ਾਲ ਕਾਰ ਜਿੰਡਾ ਹੈਂ ,ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨ੍ਾਲ ਜਿੰਡਾ ਤਾਂ   ਉਸ ਨ੍ੂਿੰ  ਸਮਝਾਓ ਵਕ 
ਉਸ ਨ੍ੂਿੰ  ਹਮੇਸਾ ਵਨ੍ਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਮਾਸਕ, ਦੂਰੀ, ਹਿੱਥ ਦੀ ਸਿਾਈ। | 

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿੰ ਕਲਪ ਨ੍ੂਿੰ  ਮਜ਼ਬਤੂ ਬਣਾਓ, ਬਿੱਚੇ ਨ੍ੂਿੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ 
ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੋ| 

• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਕਲਾਸ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਸਰੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦੌਰਾਨ੍ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਕਸੇ 
ਪਰਸ (ਜਾਂ ਬੈਕਪੈਕ) ਵਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ ਜੁਿੱ ਤੇ ਵਦਓ । ਬੈਗ (ਬੈਕਪੈਕ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚ ੇਦੇ ਨ੍ਾਮ ਨ੍ਾਲ ਸਪਿੱਸਟ 



ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ੍ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਸਿ ਕੁਛ ਇਸ ਵਵਚ  
ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ:  ਜੁਿੱ ਵਤਆਂ , ਸਰੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਵਾਧੂ ਕਿੱ ਪੜੇ, ਵਡਸਪੋਜੇ਼ਬਲ ਰੁਮਾਲ, … 

• ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਸਕ ਰਿੱ ਿੋ ਲੋੜ ਅਨ੍ੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਲੇਇ | ਬੈਕਪੈਕ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ੍ੂਿੰ  ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਮਾਸਕ 
ਪਰਦਾਨ੍ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਿੱਕ ਕਿੰਟੇਨ੍ਰ ਵਵਿੱਚ ਬਿੰਦ ਹੋਵੇ || 

• ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ੍ੂਿੰ  ਕੇਵਲ ਵਿਿੱਟੇ ਨ੍ੂਿੰ  ਛੂਹ ਕੇ ਮਾਸਕ ਨ੍ੂਿੰ  ਹਟਾਉਣ ਅਤ ੇਪਵਹਨ੍ਣ ਲਈ ਵਸਿਲਾਈ ਵਦਓ|| 

• ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ੍ੂਿੰ  ਡਿੱਬਾ ਪਰਦਾਨ੍ ਕਰਨ੍ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ੍ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਰੀਸੀਲੇਬਲ 
ਬੈਗ)ਿਾਣਾ ਿਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਨ੍ੂਿੰ  ਸਟੋਰ ਕਰਨ੍ ਲਈ; ਇਹ ਸੁਵਨ੍ਸਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨ੍ੂਿੰ  ਮਾਸਕ ਨ੍ੂਿੰ  ਵਕਸ ੇ
ਸਥਾਨ੍ 'ਤੇ ਨ੍ਹੀਂ ਰਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨ੍ਾ ਹੀ ਇਸ ਨ੍ੂਿੰ  ਗਿੰਦਾ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ੍ਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨ੍ਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨ੍ੀ ਹੈ 
• ਹਮੇਸਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ੍ੂਿੰ  ਉਹਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੈਕਪੈਕ ਵਵਿੱਚ ਵਟਸੂਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਰਦਾਨ੍ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਸੁਿੱਟਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦਵਾਓ| 

• ਉਸਨ੍ੂਿੰ  ਵਸਿਾਓ ਵਕ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਕੀਟਾਣੂਿੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਬਨ੍ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨ੍ਾਲ ਆਪਣਾ ਵਚਹਰਾ ਨ੍ਾ ਛੂਹੇ| 

• ਵਵਵਹਾਰ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਗੁਿੱ ਸਾ, ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਵਧਆਨ੍ 
ਦੇਣ ਵਵਿੱਚ ਮੁਸਵਕਲ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਚਿੰਤਾ ਦ ੇਸਿੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਪਰ ਵਧਆਨ੍ ਰਿੱ ਿੋ ਵਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਚਿੰਤਾ ਜਾਂ 
ਵਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਿੁਦ ਹੀ ਨ੍ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ੍|   

• ਮੀਵਟਿੰਗਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੋ (ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨ੍ਾਲ ਵੀ) ਸੂਵਚਤ ਅਤੇ ਜੁਵੜਆ ਰਵਹਣਾ ਵਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਘਟਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ|| 

 

ਵਵਸੇਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ 

ਛੂਤ(ਕੋਵਵਡ19) ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਵਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ 

•ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਹਤ ਅਵਸਥਾ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ- ਛਤੂ ਦੀ ਅਸਾਨ੍ੀ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਵਿੱਚ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ, ਵਵਵਹਾਰਕ 
ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ) ਕਾਰਨ੍ ਵਵਸੇਸ ਲੋੜਾਂ ਹਨ੍ ਵਿਰ ਪਵਹਲਾਂ ਵਨ੍ਊਰੋਪਸੀਹੀਅਤਰਾ ਨ੍ਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਵਿਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨ੍ੂਿੰ  
ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ|| 

 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ੍ੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਹਨ੍ ਵਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਾਸਤ ੇਵਵਸੇਸ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਵਵਸੇਸ ਸਿੰ ਿਾਲ  ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿੰ ਿਾਲ ਕਰਤਾ ਸਿੰ ਕੇਤ ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 118 ਦੋਵਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  
ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੰ ਿਾਲ ਕਰਤਾ ਵਰਕਰ ਕਰਨ੍ਾ ਜਾਣਸਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਿੰ ਿੀਰ ਨ੍ਤੀਵਜਆਂ ਤੋਂ ਬਵਚਆ 
ਜਾ ਸਕੇ|| 

•ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ੍ੂਿੰ   ਵਸਹਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਹਨ੍ ਜੋ ਉਸਨ੍ੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨ੍ਹੀਂ 
ਵਦਿੰਦੀਆਂ ਛਤੂ(ਕੋਵਵਡ19) ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਿਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਵਚ, ਸਿੰਿਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਵਚਤ 
ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ੍(ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ )  ਨ੍ੂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕਰੋ ਵਕ ਵਡਜੀਟਲ ਅਵਧਆਪਨ੍ ਦਾ ਪਰਬਿੰ ਧ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਵਿੱਚ  
ਵਵਿੱ ਵਦਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਜਸ ਨ੍ੂਿੰ  ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ|| 



•ਵਵਸੇਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਲਗਾਤਾਰ  ਮਾਸਕ ਪਵਹਨ੍ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ  

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ੍ਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਸੈਲਾ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨ੍ੂਿੰ  ਬਿੱਚੇ ਨ੍ੂ ਮਾਸਕ ਨ੍ਾ ਪਵਹਨ੍ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਬਿੱਚਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨ੍ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ੍ੂਿੰ  ਮਾਸਕ ਪਵਹਨ੍ਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਸਿਾਉਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ੍ ਹੈ|| 

•ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਿੇਸਸੀਲਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਇਸ ਤਿੱਥ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰੋ ਵਕ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ੍ਗੇ- ਅਵਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ । ਸਕੂਲ ਅਿੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ 
ਪਵਹਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|| 

•ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਿੱ ਲਹ ਬੁਿੱ ਲਹ ਨ੍ੂਿੰ  ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨ੍ੂਿੰ  ਮਾਸਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨ੍ੂਿੰ  ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਨ੍ੂਿੰ  ਿੇਸਸੀਲਡ ਪਰਦਾਨ੍ 
ਕਰਨ੍ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਚਿੰਗਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ  ਵਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਸਕ ਸਾਵਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਦ ਹੋਣ|| 

ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ•ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਿੰ ਿਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ੍ ਛਤੂ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੇ 
ਸਬਿੰਧ ਵਵਿੱਚ ਵਵਸੇਸ ਮੁਸਵਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ੍, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਵਸਸੇ ਬੇਨ੍ਤੀਆਂ ਨ੍ੂਿੰ  ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਅਤ ੇਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂਿੰ  
ਪੇਸ ਕਰੋ || 

ਵਿੱਿ-ਵਿੱ ਿ ਲੋੜਾਂ 
•ਇਹ ਯਕੀਨ੍ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਵਸਸੇ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪਰਬਿੰ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ੍, ਵਮਨ੍ੀਬਿੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ੍ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡ ੇ
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