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•

•

ੱ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ
ੱ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਸਿਾ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ - ਬਚੇ
ੱ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬਵਚਆਂ
ਿੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਿੇ ਨਾਲ
ੱ ਅਵਿਆਪਕ ਹੋਿੇਗਾ। ਪ੍ੋਗਰਾਵਮਗ
ੰ ਵਿਿੇਂ ਵਕ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ
ੱ
ਸਰੀਰਕ ਵਸਵਿਆ
ਿਾਂ ਫ੍ੈਂਚ ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸਮੂਹਾਂ
ੱ ਪ੍ਿਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।
ਵਿਚ
ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ-ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਕ
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਕਾਰਿਕ੍ਮ ਵਨੱਿੀ ਮੌਿੂਿਗੀ ਿਾਲੀਆਂ ਿੋ
ਕਲਾਸਾਂ ਤਕ
ੱ ਸੀਵਮਤ ਰਵਹਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਪਿਾਿ
ਹਨ ਵਿਥੇ
ਨੰ ੂ ਸੀਵਮਤ ਕੀਤਾ
ੱ ਗ੍ੇਡਾਂ ਿੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਰਕ
ੰ
ਿਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿੇ ਸਕੂਲ ਿਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ,
ਵਿਸ ਨਾਲ ਸਪਰਕ
ਟਰੇਵਸਗ
ੰ
ੰ ਪ੍ਬੰ ਿਨਯੋਗ ਹੋ ਿਾਂਿੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਿੂਰੋਂ ਬੈਠਕੇ ਵਸਿਣਾ
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ
ੱ
ਇਕ
ੱ ਵਿਕਲਪ ਰਹੇਗਾ।

ਇਥੇ
ੱ ਕੁਝ ਉਿਾਅ ਪਿਤੇ
ੱ ਹਨ ਜੋ ਬਪਿਆਂ
ੱ
ਨੰ ੂ ਸਕੂਲ ਪਵਿ
ੱ
ਸੁਰੱ ਪਿਅਤ ਰਿਣ
ੱ
ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

•

•
•

ਸੂਬੇ ਭਰ ਪਵਿ
ੱ ਹਵਾਿਾਰੀ ਪਵਿ
ੱ ਸੋਧ:
ੱ
 ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹਿਾਿਾਰੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਵਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ
ਸੁਿਾਰਾਂ ਿੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ
ੱ ਹਿਾ ਿੀ ਗੁਣਿਤਾ
ੱ ਨੰ ੂ
ੁ ਲ ਬਣਾਉਂਿੇ ਰਵਹਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ
ੱ ਅਵਿਹੇ ਉਪਾਅ
ਅਨਕੂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਵਸਸਟਮ ਨੰ ੂ ਲਬੇ
ੰ ਸਮੇਂ ਤਕ
ੱ
ਚਲਾਉਣਾ, ਉੱਚ-ਿਰਿੇ ਿੇ ਵਫਲਟਰਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲਨ
ੋ HEPA ਵਫਲਟਰ ਯੂਵਨਟਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਨਾ।
 ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿਾਿੂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਵਿਆ ਉਪਾਅ ਿੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਿੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕਡਰਗਾਰਟਨ
ੰ
ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ
ਵਿਚ
ੱ ਇਕਲਤਾ
ੌ HEPA ਵਫਲਟਰ ਯੂਵਨਟ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਪਰਸ਼ ਸਤਹਾਂ ਿੀ ਵਧੀਕ ਸਫਾਈ।
ਮਾਸਕ ਿਾਉਣਾ:
 ਗ੍ੇਡ 1 ਤੋਂ 12 ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
ੰ
ਸਕੂਲ ਿੇ ਅਿਰ
ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਆਿਾਿਾਈ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਸਹੀ
ੱ ਕੀਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ।
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਫਟ

ੰ
ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਮਾਸਕ ਿਾਂ ਫੇਸ
 ਵਕਡਰਗਾਰਟਨ

•
•
•
•

•

ੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਹੈ।
ਕਿਵਰਗ
ੱ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੰ ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ
 ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਬਸ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ।
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰ ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼
COVID-19 ਿੇ ਲਛਣਾਂ
ਿੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਿੀ ਹੈ।
ੱ
ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਿਾਠਕਮ
੍ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੀਆਂ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ
ਿੀ ਆਵਗਆ ਵਿਤੀ
ੱ ਿਾਏਗੀ।
ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਅਧੀ
ੱ ਛੁੱ ਟੀ ਿੇ ਿੌਰਾਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ
ਅਤੇ ਅਿਰ
ਢੁੱ ਕਿੀਂਆਂ ਸਰੀਰਕ ਿੂਰੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਸਮਗਰੀ
ਨੰ ੂ
ੰ
ੱ
ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਿਤੀ
ੱ ਜਾਏਗੀ, ਉਿਾਹਰਣ
ਿਿੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਮਰੇ, ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਲਬਾਂ
ੈ ਅਤੇ
ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਿਿੋਂ ਉਹ ਅਿਰੂ
ੰ ਨੀ ਇਕਠ
ੱ ਬਾਰੇ ਉਪਾਿਾਂ ਿੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ।
ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥ
ੱ ਧੋਣਾ ਿਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਿਾਰਤ ਹੈਂਡ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

ਅਸੀਂ ਮਾਰਗਿਰਸ਼ਨ ਨੰ ੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਿੇ
ਮੁੱ ਿ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬਵਿਤ
ੰ ੰ
ਮੁੱ ਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਇਕਾਈਆਂ
ਿੇ ਨਾਲ ਕਮ
। ਸਥਾਨਕ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ
ੰ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿਾਂਗੇ
ੱ
ਿੇ ਅਕਵਿਆਂ
ਿੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਇਕਾਈਆਂ
ੰ
ਲਈ ਿਾਿੂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿੀ ਲਿ
ੋ ਪੈ ਸਕਿੀ ਹੈ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨ ਵਿਓ ਵਕ ਯੋਿਨਾ ਨੰ ੂ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ
ਵਸਹਤ ਿੇਿ -ਰੇਿ ਿੇ ਮੁੱ ਿ ਸਕੇ
ੰ ਤਾਂ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਰਾਂ ਿੇ
ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਯੋਵਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।
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ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰ ੂ ਵਿਨਾ
ੰ ਸਭਿ
ੰ
ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱ ਵਿਅਤ
ਰਿਣ
ੱ
ਲਈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਿੇ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ
ਿੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿਚ
ੱ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਵਨੱਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਹੋਕੇ ਵਸਿਣ
ੱ
ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰ ੂ ਿੋਲ੍ਹਣ ਿੀ ਆਵਗਆ ਹੈ।

