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CCPS COVID-19 ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼
ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਆ ਕਦਮ
 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈਲਥ ਪਰੋਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਕਮੇਟ੍ੀ (AHPPC) ਨੇ ਸਲਾਹ ਪ ਿੱ ਤੀ ਹੈ ਪਕ ਇਕ ਪਿਅਕਤੀ ਪਰਤੀ ਚਾਰ ਿਰਗ
ਮੀਟ੍ਰ ਾ 'ਜਗਹਾ ਪਿਿੱ ਚ ਘਣਤਾ ਾ ਪਨਯਮ', ਅਤੇ ਜਮਾਤ ੀਆਂ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ੇ ੌਰਾਨ 1.5 ਮੀਟ੍ਰ ੀ ੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ
ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਂਪਿਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਉਪਚਿੱ ਤ ਜਾਂ ਪਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਪਹਲਾਂ ਸਥਾਪਪਤ ਕੀਤੇ 10 ਪਿਪ ਆਰਥੀ ਪਰਤੀ ਜਮਾਤ
ੇ ਅਨੁਪਾਤ ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਹੋਰ ਪਿਆ ਾ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਇਸ ਬ ਲਾਅ ੇ ਲਈ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਪਿਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ

ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 25 ਮਈ 2020

ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਇਸ ਪ ਨ ਨੂਿੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤਣਗੇ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ੇ
ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਪਸਹਤ ੇ ਆ ੇਸ਼ ੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ੇ ਪਨਿੱਤਨੇਮ ਨੂਿੰ

ੋਬਾਰਾ ਸਥਾਪਪਤ ਕਰਨ, ੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ

ਲਚਕੀਲੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ੇ ਸਮੇਂ ੌਰਾਨ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ੀ ਪੜਹਾਈ ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁਿੰ ਚ ਨੂਿੰ ਸਥਾਪਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਪਜਿੰ ਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ੀ ਤੁਰਿੰਤ ਲੋ ੜ ਹੈ।
 ਅਸੀਂ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਿਾਪਸ ਆਮ ਪਨਿੱਤਨੇਮ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਪਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਾਲਾਤ ਨੂਿੰ ਸਿੀਕਾਰਣ, ਜੋ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ
ਉਸ ੇ ਬਾਰੇ ਪਿਕਾਸ ਿਾਲੀ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ ਾਨ ਕਰਨ, ਇਸ ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਜਗਹਾ
ਪਰ ਾਨ ਕਰਨੀ ਪਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਪਰਗਟ੍ ਕਰ ਸਕਣ

ੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ੀ ਕ ਰ ਕਰ ੇ ਹਾਂ।

ਪਜਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਪੜਹਨ ਲਈ ਿਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ੇ ਸਾਰੇ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਹਾਿਰ ਹੋਣ
ੀ ਉਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਪਜਿੱ ਥੇ ਮਾਪੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਘਰ ਪਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ੀ ਚੋਣ ਕਰ ੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਪਜਿੱ ਥੇ ਇਹ
ਿਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਆਧਾਪਰਤ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਹਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ੀ ਉਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀ ੀ। ਜੇਕਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬ-ਸਕੂਲ ੇ ਅਪਸਸਟ੍ੈਂਟ੍ ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਬੁਪਨਆ – ੂਸਰੀ ਜਮਾਤ: ਐਨ ਮੈਕਿੋਨਾਲਿ
ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਛੇਿੀਂ ਜਮਾਤ: ਪਮਿੱ ਕ ਸਿੀਨੀ
ਭਲਾਈ: ਕੇਰੀ ਬੇਟ੍ਸ
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ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ੇ ੂਸਰੇ ਕ ਮ
 ਖੇਿ ਮੈ ਾਨਾਂ ੇ ਉਪਕਰਣ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਕ ੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪਿਪ ਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅ ਪਿਿੱ ਚ ਹਿੱ ਥਾਂ
ੀ ਸਫਾਈ ਾ ਅਪਭਆਸ ਕਰਨਗੇ। ਿਧਾਏ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ੇ ਅਧੀਨ ਖੇਿ ਮੈ ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਧੀ ਛੁਿੱ ਟ੍ੀ ਅਤੇ ੁਪਪਹਰ ੇ ਖਾਣੇ
ਤੋਂ ਬਾਅ ਹਸਪਤਾਲ ੇ ਰਜੇ ੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪੂਿੰ ਪਿਆ ਜਾਿੇਗਾ।
 ਜੇ ਸਾਂਿੇ ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

ੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ, ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅ ਪਿਿੱ ਚ ਹਿੱ ਥਾਂ ੀ ਸਫਾਈ ੀ ਸਖਤੀ

ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
 ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਤਣ ਿਾਸਤੇ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪਾਣੀ ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਕਉਂਪਕ
ਪਿਪ ਆਰਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਫੁਹਾਪਰਆਂ ਤੋਂ ਪਸਿੱ ਧਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਣਗੇ।
 DET ੀ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਰੋਿਾਨਾ ਸਿੇਰ ਿੇਲੇ ਫਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਫੜਾਉਣ
ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂਿੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਫਿੰ ਬੇ ਨਾਲ ਪੂਿੰ ਿਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਅ ਪਿਿੱ ਚ ਫੋਨਾਂ ਨੂਿੰ COVID SAFE ਐਪ ੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿੰਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪਰਬਿੰਧਕੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਿਿੱ ਚ ਹਨ
ਪਜਸ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਪ ਆਰਥੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਪਣਆਂ ੀ ਹਾਿਰੀ ਾ ਪਰਕਾਰਿ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਜੋ ਪਕ ਸਿੰ ਪਰਕ ਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਪਿਿੱ ਚ ਮ

ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ।

ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਚਿੰ ਤਾ ਹੈ, ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਸਸਟ੍ੈਂਟ੍ ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲਾਂ ਨੂਿੰ
ਪਜਿੰ ਨਹੀਂ ਜਲ ੀ ਸਿੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਸੂਪਚਤ ਕਰੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਪਕਸੇ ਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਰ
ਸਕੀਏ।
ਬੁਪਨਆ – ੂਸਰੀ ਜਮਾਤ: ਐਨ ਮੈਕਿੋਨਾਲਿ
ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਛੇਿੀਂ ਜਮਾਤ: ਪਮਿੱ ਕ ਸਿੀਨੀ
ਭਲਾਈ: ਕੇਰੀ ਬੇਟ੍ਸ
ਸਫਾਈ
ਸਫਾਈ ੇ ਪਿਆ ਾ ਅਤੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਪਰਬਿੰਧਾਂ ਾ ਆਰਿੰ ਭ ਕਰ ਪ ਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਪਹਣਗੇ। ਇਸ ਪਿਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਪ ਨ ੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਪਿਆ ਾ ਛੂਹੇ ਜਾਂ ੇ ਤਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ੇ ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਣ ੇ
ਖਤਰੇ ਨੂਿੰ ਘਟ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਸਕੂਲ ਨਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਣ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ੇ ਅਿੱ ਗੇ ਫੈਲਣ ੇ ਖਤਰੇ ਨੂਿੰ
ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਪਕ ਕੋਈ ਿੀ ਪਬਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟ੍ੀ ਉਮਰ ੇ ਲੋ ਕ ਘਰ
ਪਿਿੱ ਚ ਹੀ ਰਪਹਣ।
ਭਾਂਿੇਂ ਪਕ ਿਾਇਰਸ ੇ ਅਿੱ ਗੇ ਫੈਲਣ ਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ੍ ਹੈ, ਗਿੰ ਭੀਰ ਪਬਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਕੂਲ
ਪਿਿੱ ਚ ਹਾਿਰ ਹੋਣ ੀ ਉਪਚਿੱ ਤਤਾ ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ੇ ਿਾਕਟ੍ਰੀ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਿਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ੇ ਫੈਲਣ ਾ ਮੁਿੱ ਖ ਖਤਰਾ ਬਾਲਗਾਂ ੇ ਪਿਿੱ ਚਕਾਰ ਹੈ, ਸਕੂਲ ੇ ਅਹਾਤੇ
ਪਿਿੱ ਚ ਪਰਾਹੁਣੇ ਪਸਰਫ ਉਨਹਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ੀਆਂ ਲਾਿਮੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਚਲਾਉਂ ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਪਪਆਂ ਨੂਿੰ ਪਕਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂ ੀ ਹੈ, ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ੇ ਫਤਰ ਨੂਿੰ
ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਸਾਰੇ ਨਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਰ ਨਵੱ ਚ ਰਨਹਣ।
ਗੁਿੰ ਿਲ ਾਰ ਿਾਕਟ੍ਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਿਾਲੇ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ੇ ਮਾਪਪਆਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ (ਇਹਨਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਕਮਿੋਰ ਪਰਤੀਰਿੱ ਪਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਨੂਿੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਪਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਪੜਹਾਈ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਹੈ, ਪਿਪ ਆਰਥੀ ੇ ਿਾਕਟ੍ਰੀ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਤੋਂ
ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਧਆਨ ਪਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਪਕ ਪਿਕਟ੍ੋਰੀਆ ਪਿਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ੇ ਰਜੇ
ਉਪਰ ਆਧਾਪਰਤ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬ ਲ ਸਕ ੀ ਹੈ। ਇਹ DET ਪਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ ੀ ਨੀਤੀ ੇ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ
ਿਾਧੂ ਲੋ ੜਾਂ ਿਾਲੇ ਪਕਸੇ ਪਪਰਿਾਰ ਨੂਿੰ ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ੀਆਂ ਸਭਾਿਾਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਕੈਂਪ ਅਤੇ ੂਸਰੇ ਗੈਰ-ਿਰੂਰੀ ਇਕਿੱ ਠਾਂ ਨੂਿੰ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤਿੱ ਕ ਅਗਾਂਹ ਕਰ ਪ ਿੱ ਤਾ
ਪਗਆ ਹੈ।

ਸਾਫ-ਸਫਾਈ
ਹਿੱ ਥਾਂ ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਬਚਾਅ ਸਕ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19)
ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਿਧੀ ਹੋਈ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ੇ ਕ ਮ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਿਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ੇ ੌਰਾਨ
ਜਾਰੀ ਰਪਹਣਗੇ।
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 ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਪ ਆਰਥੀ ਪਨਯਮਤ ਹਿੱ ਥਾਂ ੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਤੇ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ
ਅਤੇ ਬਾਅ ਪਿਿੱ ਚ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਕ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਖਿੰ ਘਣ, ਪਛਿੱ ਕਣ ਜਾਂ ਟ੍ਾਇਲਟ੍ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਈ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਨਰ ੇਸ਼ ਪ ਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
 ਪਜਿੱ ਥੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੌਖੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਰੁਿੱ ਿੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਪਿਿੱ ਚ ਹਿੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਿਾਲਾ (ਸੈਨੇਟ੍ਾਈਿਰ)
ਪਰ ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
 ਇਸ ਸਮੇਂ ੌਰਾਨ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਫੁਹਾਪਰਆਂ ਤੋਂ ਪਸਿੱ ਧਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ੇ
ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਤਣ (ਅਤੇ ੋਬਾਰਾ ਭਰਨ) ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ
ਚਾਹੀ ੀਆਂ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ
ਪਕਉਂਪਕ ਸਕੂਲ ੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਿਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਨੂਿੰ ਫੈਲਾਉਣ ਾ ਮੁਿੱ ਖ ਖਤਰਾ ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ
ਭਾਈਚਾਰੇ ੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ੇ ਪਿਿੱ ਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂਿੰ ਸਕੂਲ ਛਿੱ ਿਣ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਚੁਿੱ ਕਣ ਿੇਲੇ।


ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਪਆਂ ਨੂਿੰ ਸਰੀਰਕ ੂਰੀ ੀ ਪਾਬਿੰ ੀ ਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂੂ਼ਲ ੇ ਅਿੰ ਰ ਜਾਂ ਆਲੇ

ੁਆਲੇ

ੇ

ਖੇਤਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ।
 ਸਕੂਲ ੇ ਅਿੰ ਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ

ਰਿਾਪਿਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ੂਰੀ ਾ ਅਪਭਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਪ ਆਰਥੀਆਂ ਤੇ

ਬਾਲਗਾਂ ਪਿਚਾਲੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਨੂਿੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਬਿੰਧਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
o ਬਾਲਗਾਂ ੇ ਪਿਿੱ ਚਕਾਰ ੂਰੀ ਨੂਿੰ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ੇ ਰਿਾਿੇ ਤੇ ਿੌਟ੍ ਰਿੱ ਖਣੇ
o ਮਾਪਪਆਂ ਨੂਿੰ ਸਕੂਲ ੇ ਅਿੰ ਰ ਆਉਣ ੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੋਂ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ
ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ
o ਿਰੂਰੀ ਮੀਪਟ੍ਿੰ ਗਾਂ ਿੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰਿੰ ਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
o ਸਮਾਪਜਕ ੂਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ੇ ਪਨਰ ੇਸ਼ਾਂ ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਇਕ ੂਜੇ ਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸਿੰ ਪਰਕੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ
o ਜੇ ਲੋ ੜੀਂ ਾ ਹੋਿੇ, ਸਕੂਲ ੇ ਰਿਾਿੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ੇ ਕਮਰੇ ੇ ਬਾਹਰ ਬਾਲਗਾਂ ੀ ਪਗਣਤੀ ਨੂਿੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ
ਨੂਿੰ ਸਕੂਲ ਛਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਚੁਿੱ ਕਣ ੇ ਸਪਮਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖਰੇਿਾਂ
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