	
  
	
  
	
  
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਏ ਸਵੇਇਲ (ਹੈਲੋ),
ਅੱਜ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਦਆਂ ਅਸ# ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਨਵ#ਆਂ ਸੇਧ$ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਇਹ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ" ਿਕ ਉਨ#$ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।
4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸ"ਟਰ ਫਾਰ ਿਡਸੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ ਨ" ਕੇ-12 ਸਕੂਲ% ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਇਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਸ ਸੁਨ$ਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ#$ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ#$ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਸੱਭ ਤ" ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਸਕ% ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵ# ਭਾ#ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ" ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ" ਿਕ
ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।
ਸਭ ਤ" ਪਿਹਲ%, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੀਆਂ ਸੇਧ$ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਮਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ"ਝੀਆਂ ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ& ਤ" ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਸਮ# ਅਤੇ ਉਦ# ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ# ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਾ
ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦ# ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਦ# ਉਹ ਇਕ ਤ" ਵੱਧ ਗਰੁੱਪ& ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਦ# ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜ" ਜਦ# ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਜ" ਬ"ੇਕ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਿਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਵ# ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਮਾਸਕ% ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ$
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ" ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ% ਬਾਰੇ !ਰਤ$ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲੀਮ%ਟਰੀ
ਸਕੂਲ% ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤ" ਪਿਹਲ% ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਕੰ ਟਰੋਲ' ਦੀ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ% ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਲਖਦੇ ਹਨ:
"ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ% ਦੀ ਇਕ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਲਈ
ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ"ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਸਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ" ਨਹ# ਰੋਕਦੇ। ਉਨ#$ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥ" ਜ"
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦੀ ਥ" 'ਤੇ ਨਹ# ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮ%ਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲੀਆਂ ਸੇਧ$ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ: "ਐਲੀਮ%ਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ& ਨਹ# ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ।"
ਅਸ# ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਸੱਖਦੇ ਆਏ ਹ", ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਿਵੱਚ, ਅਸ# ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹ"
ਿਕ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਨ" ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ#ਆਂ ਸੇਧ$ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ : "ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਿਟੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ "ਐਲੀਮ%ਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਮਾਸਕ% ਦੀ ਵਰਤ$ ਉਨ#$ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜ" ਪਿਰਵਾਰ/ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

	
  
	
  
	
  
ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ& ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਲਈ, ਐਲੀਮ%ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਭੂਿਮਕਾ
ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ% ਜ" ਨਾ, ਇਹ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਜ$ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਣ ਹੈ।
ਨਵ#ਆਂ ਸੇਧ$ ਨ" ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ% ਲਈ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ !ਰਤ# ਿਵੱਚ
ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਧ$ ਕਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:
ਕੇ-12 ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਉਦ# ਜਦ#:
* ਉਹ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਜ" ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ#ਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜ" ਵਰਕਸਟੇ'ਨ 'ਤੇ ਬੈਠ$ ਜ" ਖੜ#ੇ ਹੋਣ,
* ਉਸ ਥ" 'ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ (ਰੋਕ) ਹੋਵੇ,
* ਉਹ ਖਾ ਜ" ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਕੇ-12 ਦੇ ਿਮਡਲ/ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਉਦ# ਜਦ#:
* ਉਹ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਜ" ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ#ਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜ" ਵਰਕਸਟੇ'ਨ 'ਤੇ ਬੈਠ$ ਜ" ਖੜ#ੇ ਹੋਣ,
* ਉਸ ਥ" 'ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ (ਰੋਕ) ਹੋਵੇ,
* ਉਹ ਖਾ ਜ" ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਆ"ਦਾ ਹੈ, ਪਰ "ਵਰਕਸਟੇ'ਨ" ਤ" ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸ# ਉਨ#$ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਡੈਸਕ% 'ਤੇ ਨਹ# ਟੇਬਲ% 'ਤੇ ਬੈਠ$ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਈ
ਹੋਰ ਤਰ#$ ਦੇ ਪ"ਬੰਧ& ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜਦ# ਤੁਸ$ ਸੇਧ$ ਪੜ#ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ" ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਜਦ# ਵੀ ਤੁਸ$ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਉਦ# ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ
ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ#$ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਤ" ਬਾਹਰ ਵੀ।
ਪਰ "ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਲ" ਗਲੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਕੁਿਕਟਲਮ, ਿਚਲੀਵੈਕ, ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ ਇਸ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਗ"ੇਡ 6, 7 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਕ#ਿਕ ਕਈ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਗ"ੇਡ 6-8 ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ
ਿ਼ਜਿ$ਹਆਂ ਵ"ਗ ਸਰੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੇ-7 ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਨਹ# ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗ"ੇਡ 6 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਐਲੀਮ%ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸ# ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਵ$ ਸਮਝੀਏ? ਕੁੱਝ ਸੇਧ$ ਇਸ ਪ"ਕਾਰ ਹਨ:
1) ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਮਾਸਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਥ" ਨਹ# ਲ" ਦੇ। ਇਹ ਵਾਕ ਨਵ#ਆਂ ਸੇਧ$ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਿਤੰ ਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ$ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵ% ਿਵੱਚ% ਇਹ ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ।
2) ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਨਵ#ਆਂ ਸੇਧ$ ਿਵੱਚ "ਐਲੀਮ%ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ% ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ& ਨਹ# ਕੀਤੀ
ਜ"ਦੀ" ਦੀ ਥ" ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ "ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ$ ਮਾਸਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਪਿਹਨ% ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।"
3) ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ "ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ% ਦੀ ਇਕ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ"ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

	
  
	
  
	
  
4) ਐਲੀਮ%ਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ$ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ#$ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜ" ਪਿਰਵਾਰ/ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਚੋਣ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5) ਿਨੱਜੀ ਜ" ਿਸਹਤ/ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਈ ਕਾਰਨ% ਕਰਕੇ ਕਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ# ਹੋਣਗੇ। ਉਨ#$
ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਹਾਲਤ% ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤ" ਬਾਹਰ
ਨਹ# ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ#ਿਕ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ# ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਨ$ਹੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵ#ਆਂ ਸੇਧ$ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ%, ਿ਼ਜਲ%ੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ$ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਸ"ਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤ" ਿਕ ਅਸ# ਉਨ#$ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ
ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸ# ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤ" ਛੇਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ" ਿਕ ਕੀ ਨਵ# ਹੈ।
ਇਸ ਸਮ#, ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਸੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵ#ਆਂ ਸੇਧ$ ਤ" ਅਸ# ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਅਸ# ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਅਸ#
ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਤੁਸ$, ਭਾਵ$ ਇਕ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜ" ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ
ਚੀਜ਼$ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
1) ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ;
2) ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ;
3) ਲੱਛਣ% 'ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ$ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤ" ਘਰ ਰਹੋ; ਅਤੇ
4) ਜਦ# ਤੁਸ$ ਇਕ ਥ" ਤ" ਦੂਜੀ ਥ" 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤ" ਮਾਸਕ ਪਾਉ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ$ ਲਗਾਤਾਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਨਵ#ਆਂ ਸੇਧ$ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰ ਮ
ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸ# ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵ$ਗੇ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ।
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