
 

ਸਰੀ ਸਕ%ਲ ਐਲੀਮ)ਟਰੀ ਲਾਇਬ./ਰੀਆਂ ਲਈ ਸਤ4ਬਰ 2020 ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅ8 ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰ=ਸ਼ 

 

   

 

ਇਸ ਸਮ> ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ = ਅਧਾਰ 8, ਇਹ ਸਰੀ ਐਲੀਮ)ਟਰੀ ਸਕ%ਲ ਿਵਚ ਲਾਇਬ./ਰੀਆਂ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀ8 ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰ=ਸ਼ ਹਨ. 

 

ਇਨDE ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰ=ਸ਼E ਦਾ ਟੀਚਾ F ਿਕ ਸਾਡੀ ਐਲੀਮ)ਟਰੀ ਸਰੀ ਸਕ%ਲ ਲਾਇਬ./ਰੀਆਂ ਖIਲDਣੀਆਂ ਅ8 ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ -19 = ਫKਲਣ L 

ਰIਕਿਦਆਂ ਅ8 ਅਿਧਆਪਕ ਲਾਇਬ./ਰੀਅਨE (ਟੀ.ਐਲ.) L ਉਨDE = ਸਕ%ਲ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ L ਵਧੀਆ PIਗਰਾਿਮ4ਗ ਅ8 ਿਹਦਾਇਤE Pਦਾਨ 

ਕਰਨ = ਯIਗ ਬਣਾਉਣਾ. 

 

ਇਸ= ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹ/ਠ ਿਦU8 ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰ=ਸ਼E ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜEਦੀ F: 

 

ਜਨਰਲ 

 

Students ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤV 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ%ਰੀ '8 ਅਸਮਰUਥ ਹIਣ' 8 ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਟੀ.ਐਲ. ਦੀ ਲIੜ ਹu4ਦੀ F; 

 

A ਲਾਇਬ./ਰੀ ਿਵਚ ਇਕ ਸਮ> ਿਵਚ ਇਕ ਕਲਾਸ; 

 

· ਲਾਇਬ./ਰੀ ਸਕ%ਲ ਤV ਪਿਹਲE, ਛuUਟੀ ਵ/ਲ/, ਦuਪਿਹਰ = ਖਾਣ/ ਅ8 ਸਕ%ਲ ਤV ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ L ਬ4ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ F; 

 

· ਟੀ.ਐਲ. ਸਕ%ਲ ਤV ਪਿਹਲE ਅ8 ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਅ8 ਬਰ/ਕ = ਦZਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਿਹ[ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲਾਇਬ./ਰੀ ਖIਲD ਸਕਦਾ F; 

 

Library ਲਾਇਬ./ਰੀ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ/ ਸਾਰ/ ਦਰਸ਼ਕE L ਐਂਟਰੀ ਤV ਪਿਹਲE ਅ8 ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤV ਪਿਹਲE ਆਪਣ/ ਹUਥE L ਧIਣਾ ਜE ਸਾਫ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ F. 

 

ਬuUਕ ਐਕਸਚ/ਜ਼ 



 

· ਹਰ/ਕ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਜE ਤE ਇਕ ਿਨਯਮਤ ਲਾਇਬ./ਰੀ Pੀਪ ਬਲਾਕ ਵਸੀਅਤ ਜE ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਿਕਤਾਬ ਐਕਸਚ>ਜ ਹu4ਦਾ F. ਕIਈ ਖuUਲੀ 

ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਵਟEਦਰਾ ਨਹ] 

 

Updated ਸਾਡ/ ਅਪਡ/ਟ ਕੀ8 ਗਏ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰ=ਸ਼E ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ F ਿਕ ਲਮੀ[ਿਟਡ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦE, ਿਜਨDE ਿਵਚ 

ਲਿਮ[ਟ/ਡ ਿਕਤਾਬE ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, L ਹਰ ਰIਜ਼ ਸਾਫ਼ ਅ8 ਕੀਟਾਣ%-ਰਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ F ਜ/ ਉਨDE L ਦuਬਾਰਾ ਿਮਲਣ ਤV ਪਿਹਲE ਕਈ 

ਲIਕE ਦuਆਰਾ ਜE ਵਾਪਸ ਆਉਣ '8 ਛ%ਿਹਆ ਜEਦਾ F. ਨਹ] ਤE 72 ਘ4ਿਟਆਂ ਲਈ ਇਨDE ਸਮUਗਰੀਆਂ L ਅਲUਗ ਰUਖਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਜEਦੀ F. 

 

   

 

ਇਸ= ਅਧਾਰ 8, ਹ/ਠE ਿਦUਤੀ ਿਕਤਾਬ ਐਕਸਚ>ਜ PਿਕਿਰਆਵE ਸuਝਾਅ ਹਨ: 

 

·       ਕਮਰਾ ਛUਡ ਿਦਓ: 

 

o ਿਕਤਾਬE ਦੀ ਝਲਕ ਵ/ਖਣ ਤV ਪਿਹਲE ਹUਥE L ਸਵUਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ F 

 

o ਮuੜ ਛUਪਣ ਤV ਪਿਹਲE ਸਾਰੀਆਂ ਛ%ਹੀਆਂ ਹIਈਆਂ ਪuਸਤਕE L ਰIਗਾਣ%-ਮuਕਤ ਜE ਵUਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ%ਰਤ F 

 

o TLs ਇUਕ ਚKਕ-ਆਉਟ Pਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਿਜਥ/ ਟੀ.ਐbਲ ਅ8 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇUਕI ਚੀਜ਼E L ਛ%ਹ ਨਹ] ਰਹ/. ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ, 

 

· ਟੀ ਐਲ ਬਾਈਂਡਰ ਤV ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਰਕIਡ L ਸਕKਨ ਕਰਦਾ F. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਵKਚਾਲਤ ਸਕKਨ ਲਈ ਸKbਟ ਹIਲਡਰ ਿਵUਚ ਸਕKਨਰ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ (ਸਕE) ਨਾਲ ਸਕKਨ ਕਰ= ਹਨ 

 

Books ਚKਿਕ4ਗ-ਇਨ ਿਕਤਾਬE: 

 

o ਅਿਧਆਪਕ ਲਾਇਬ./ਰੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮUਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰIਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਨਵE ਬਾਕਸ Pਦਾਨ ਕਰਨਗ/ 



 

o ਹਰ ਿਦਨ = ਅਖੀਰ ਿਵਚ, ਬਾਕਸ L 72 ਘ4ਿਟਆਂ ਦੀ ਕuਆਰ4ਟੀਨ ਲਈ ਚKbਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅ8 ਟੀਚਰ ਲਾਇਬ./ਰੀਅਨ ਦuਆਰਾ ਦuਬਾਰਾ 

ਸ਼Kਲਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਅਿਧਆਪਕ ਲਾਇਬ./ਰੀਅਨ ਦuਆਰਾ ਕuਆਰ4ਟੀਨ ਟਾਈਮ ਲ4ਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ F ਜ/ ਉਹ ਮਿਹਸ%ਸ ਕਰ= ਹਨ ਿਕ 

ਇਹ ਜ਼ਰ%ਰੀ F 

 

   

 

ਸਪ/ਸ ਅ8 ਸਪਲਾਈ ਸ4ਬ4ਧੀ ਿਵਚਾਰ: 

 

· ਜਦV ਸ4ਭਵ ਹIਵ/ ਤE ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼/ L ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼/ ਵਜV ਜਾਣ ਲਈ ਅ8 ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼/ = ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅ8 

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ 

 

Ne ਬ/ਲIੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟIਰ ਕਰI 

 

Furniture ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤV ਸਰਕuਲ/ਸ਼ਨ ਡKਸਕ 8 ਟੀ.ਐਲ. ਸਪ/ਸ ਤV 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰuਕਾਵਟ = ਤZਰ 8 ਕਰI ਿਜਥ/ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਚKbਕ 

ਆ .ਟ ਕਰਨਗ/ 

 

Frequently ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਨਾ ਹIਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼E L ਅਕਸਰ ਛ%ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼E ਦੀ ਵਰਤV L ਹਟਾਓ ਜE ਸੀਿਮਤ ਕਰI (ਉਦਾ., 

ਫKਬਿਰਕ ਜE ਨਰਮ ਆਈਟਮE, ਆਲ/ਸ਼ ਿਖਡZਣ/) 

 

· ਸਪਲਾਈ ਸEਝੀ ਨਹ] ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਜ/ ਜਰ%ਰੀ ਹIਵ/, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ L ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਲਾਇਬ./ਰੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਲਆਉਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰ%ਰਤ F 

 

Teaching ਅਿਧਆਪਨ ਲਈ 2-ਮੀਟਰ ਵਰਗ ਖ/ਤਰ L ਟ/ਪ ਕਰਨ ਬਾਰ/ ਿਵਚਾਰ ਕਰI ਿਜਥ/ ਟੀ.ਐਲ. ਆਪਣ/ ਮਾਸਕ L ਹਟਾ ਸਕਦਾ F 

ਅ8 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤV 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ%ਰੀ '8 F 

 

· ਜਦV ਸ4ਭਵ ਹIਵ/ ਤE ਉਸ/ ਸਮ%ਹ ਤV ਿਕਤਾਬE ਦੀਆਂ ਕਲਾਸE ਲਾਇਬ./ਰੀ L ਵਾਪਸ-ਿਪUਛ/ ਜਾਣ ਲਈ 


