COVID-19:
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
ਹ ਾ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਸਖਥਤੀ ਖਵੱ ਚ ਸੂੰ ਪਰਕ ਟਰੇਖਸੂੰ ਗ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖਰਕਾਰਡ

ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਖਵੱ ਚ ਹਰ ਖਕਸੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ

ਰੱ ਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਦੇ

ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਖਰਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱ ਖਚਆਂ ਨੂੂੰ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਖਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਖਸਹਤ ਅਖਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ
ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਸੱ ਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਵਚ ਵਿੇਰੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ,
ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ
ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੇਰੇ
ਅਖਿਆਪਕਾਂ, ਖਨਗਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਖਵੱ ਚ
ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ, ਹੱ ਥ ਿੋਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਉਪਾਅ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਵਕਲਪ: ਇਨ-ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਵਰਮੋਟ
ਵਸਖਲਾਈ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ-ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਖਰਮੋਟ
ਖਸਿਲਾਈ ਦੇ ਖਵਕਲਪ 2020-2021 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ
ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ
ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣਗੇ। ਪਖਰਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਖਕ ਕੀ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ
1 ਸਤੂੰ ਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਖਦਆਂ, ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੂੰ ਵਿੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਵਾਿੂ
ਸਫਾਈ, ਬੱ ਖਚਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਖਨੂੰਗ,
ਖਕਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ
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ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੂੰ
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਦੇ ਖਨਰਿਾਰਤ
ਖਮਆਰੀ ਸਟਾਫ-ਬੱ ਖਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਵੱ ਿ ਤੋਂ ਵੱ ਿ
ਗਰੁੱ ਪ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਦੀ
ਆਖਗਆ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Ontario.ca/ReopeningChildCare ‘ਤੇ ਵਿੇਰੇ
ਜਾਣੋ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ: ਵਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 8
ਖਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੇਡ 8 ਤੱ ਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ

ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਅੱ ਿੀ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਲੂੰਚ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖਦਨ
ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਗਰੁੱ ਪ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਖਵੱ ਚ ਪੂੰ ਜ

ਖਦਨ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ
ਪੂਰਾ ਖਦਨ ਇਕੱ ਠੇ ਰਖਹਣਗੇ।

ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ: ਗਰੇਡ 9-12
ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਨਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਖਨਰਭਰ
ਕਰਖਦਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਖਲਤ ਖਵਅਕਤੀਗਤ
ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਤੂੰ ਬਰ ਖਵੱ ਚ
ਿੁੱ ਲਹਣਗੇ (ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
Ontario.ca/DesignatedSchools ਖਵਿੇ ਖਲੂੰਕ
ਪਾਓ)।

ਗਰੇਡ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਖਵਖਦਆਰਥੀ

ਅਨੁਕੂਖਲਤ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਖਵਖਦਆਰਥੀ-ਤੋਂ-ਖਵਖਦਆਰਥੀ
ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਖਿਆ ਨੂੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱ ਿ ਤੋਂ
ਵੱ ਿ ਸੂੰ ਭਵ ਇੱ ਕ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀਆਂ

ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੀਤੀਆਂ
ਸਤੂੰ ਬਰ ਖਵੱ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਖਵੱ ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ:
•

ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਨੋਨੀਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ
ਮਨੋਨੀਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਲਗਭਗ

ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਹਰ ਖਦਨ ਿੁਦ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
•

ਬਣਾਏ ਰੱ ਿਣ, ਹਾਲ-ਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱ ਕ ਤਰਫਾ

ਖਵਕਲਪਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਇੱ ਕ

ਵਰਤੋਂ, ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਢੂੰ ਗ ਦੀਆਂ

ਅਨੁਕੂਖਲਤ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਿੁੱ ਲਹਣਗੇ ਖਜਸ ਖਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

50% ਖਸਿਲਾਈ ਦੇ ਖਦਨਾਂ ਲਈ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ
•

ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ। ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰ ਗ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ

ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਖਰਮੋਟ ਖਸਿਲਾਈ ਵਾਲੇ ਖਦਨਾਂ

ਹਨ, ਪਰ ਗਰੇਡ 3 ਤੱ ਕ ਦੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ

ਖਵੱ ਚ ਪਾਠਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਕੂੰ ਮ ਖਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਲਈ ਪਰੇਖਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਖਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲੀ ਖਦਨ ਦੇ ਖਹੱ ਸੇ
ਖਨਯਖਮਤ ਆਨਲਾਈਨ ਖਸਿਲਾਈ ਖਵੱ ਚ ਖਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਗੇ।
ਗੈਰ-ਮਨੋਨੀਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ
ਗੈਰ-ਮਨੋਨੀਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ

ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਅੂੰ ਦਰ
ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਖਹਨਣ

ਇੱ ਕ ਅਨੁਕੂਖਲਤ ਮਾਡਲ ਖਵੱ ਚ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ

ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਖਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਖਹਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਕੂਲ ਖਵਚਲੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕੇਤ ਿੁਦ ਦੀ
ਜਾਂਚ, ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ

15 ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ,

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ

•

ਸਾਰੇ ਅਖਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਖਨਿੱਜੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਿਾਰਤ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਮਾਸਕ
ਪਖਹਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੂੰ ਜ ਖਦਨ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦੱ ਤੀ

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੂੰ 500 ਤੱ ਕ ਨਵੀਂਆਂ ਜਨਤਕ

ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਖਨਯੁਕਤੀ ਕਈ

ਖਸਹਤ ਨਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ

ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ
ਆਕਾਰ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਖਿਆ ਅਤੇ
ਅਕਾਰ, ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਗਰੇਡ ਗਰੁੱ ਪ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਅਤੇ ਕੀ

ਬੋਰਡ ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖਹਰੀ ਹੈ, ਨੂੂੰ ਖਿਆਨ ਖਵੱ ਚ ਰੱ ਿਦੇ
ਹਨ।
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ਸਥਾਨਕ ਖਸਹਤ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬੱ ਖਚਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਅਤੇ
ਟੈਸਖਟੂੰ ਗ ਖਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੂੰ ਉਪਲਬਿ ਭਾਈਚਾਰਕ

ਖਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੂੰ

ਜਗਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਅਖਿਆਪਕ ਖਨਯੁਕਤ

ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ

ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅਖਿਆਪਕਾਂ

PPE(personal protective equipment-ਖਨਿੱਜੀ

ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾ ਕੇ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ)ਖਸਹਤ ਖਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ

ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਲਈ
ਵਾਿੂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਛੋਟੇ ਜਮਾਤ ਆਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਕਲਾਸ-ਰੂਮਾਂ
ਖਵੱ ਚ ਵਿੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਿਣ ਦੀ ਆਖਗਆ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਜਾਂ
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੇਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੂੰ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ 14

ਨੂੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਸਹਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਹੀ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ

ਖਵਵਸਥਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਖਬਹਤਰ ਹਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ,
ਸਕੂਲਾਂ ਖਵੱ ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ HVAC

ਖਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤੱ ਕ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਜਾਂ

(Heating Ventilation and Air
Conditioning-ਹੀਖਟੂੰ ਗ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਏਅਰ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕੂੰ ਡੀਸਖਨੂੰਗ) ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੂੰ

assessment ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ

ਖਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੂੰ ਫੂੰ ਡ ਵੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇਣਾ
ਸਕੂਲ ਖਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੂੰ

ਖਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ
ਮੈਂਬਰ ਨੂੂੰਤੁਰੂੰਤ, ਖਜੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਿਰੇ ਕਮਰੇ
ਖਵੱ ਚ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਉਹ
ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ
ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Ontario.ca/ReopeningSchools ਵੇਖੋ

ਨੂੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ covid-19.ontario.ca/selfਪੂਰਾ ਕਰੋ।
COVID-19 ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੇ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਖਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੂੰਤ
ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਖਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨੂੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖਪਰੂੰ ਸੀਪਲਾਂ ਨੂੂੰ ਇੱ ਕ ਸਮਰਖਪਤ ਜਨਤਕ ਖਸਹਤ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ COVID-19 ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

