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Ministry of Education 
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Toronto ON  M7A 0B8 

Minister Letter to Parents

ਓਟੈਂ ਰੀਓ ਦ ੇਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ, 

ਮ� ਅਪੂਰਵ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ , ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਿਖਅਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਓਟੈਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ਸਰੱਿਖਅਤ 
ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀ ਂਇਸ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਜਦ ਤ � ਸਾਨੂੰ COVID-19 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਿਗਆ ਹੈ,  ਓਟਂਾਟੈਓ ਸਾਰੇ ਓਟੈਂ ਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰੈੀਅਤ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਲਈ ਅਣਥਕੱ 
ਢਗੰ  ਨਾਲ ਬਦਲਦ ੇ ਹਏੋ  ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀ ਇਂ ਹ ਵੀ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੱਕੁੇ ਹਨ ਿਕ 
ਸੂਬਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ  12 ਮਾਰਚ 2020 ਨ, ਓਟੈਰੀਓ ਦ ੇਿਸਹਤ ਲਈ ਚੀਫ ਮਡੈੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਡੇਿਵਡ ਿਵਿਲਅਮਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ਅਧਾੇ ਰ ਤ ੇਮ� ਸੂਬ ੇਿਵਚੱ
ਪਬਿਲਕ ਫਿੰਡਗਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਪ�ੈਲ 2020 ਤਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਕੁਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।    ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ COVID-19 ਦ ੇ
ਫਲਾਅ ਨੂੰ ਰਕੋ ਣ ਦ ੇ ਟੀਚ ੇਨਾਲ - ਿਨਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ  –  ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਚੱ� 
ਇੱਕ।  

ਅਸੀ ਂਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਆਪਾਤ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹਾਂ।  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਟੈਂ ਰੀਓ ਦ ੇ ਆਪਾਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਚਣੌੁਤੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ  ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਂੀ ਹੈ।   

ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਬਹਤੁ ਵਡੱੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਹੈ, ਮਨੈ ੰ ੂ ਆਸ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਿਵਚੱ ਕੁਝ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਗੇੀ ਜੋ, 
ਮਨੈ ੰ ੂ  ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ  ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸਦ ੇਸਰੀਰਕ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦ ੇਿਸਲਿਸਲੇ ਿਵਚੱ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹ,ੈ  ਮਰੇ ਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ ੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਡਰ ਅਤੇ ਿਚਤੰ ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਬਲੂਣ  ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਿਵਚ� ਕਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ� , ਿਸੱਧਾ ਸੁਿਣਆ ਹ ੈ
ਿਕ ਇਹ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ  ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਮੀਿਡਆ ਨਾਲ ਵਾਧ ੂਸਪਰੰ ਕ ਤ � ਆਉਦਂੀਆ ਂ ਹਨ  ਿਜਸਦਾ  ਨਤੀਜਾ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ�  ਵੱਧ  
ਸਵਾਲ ਹਨ।  

ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ,  ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂCOVID-19 ਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਖਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ੋ ਅਤੇ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਤ� ਿਕਿਰਆਵਾਂ – ਭਾਵ � ਉਹ ਿਜੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਣ ੋ  – ਸਮਝਣਯਗ ੋ ਅਤ ੇਸੁਭਾਿਵਕ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਸੀਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇKids Help Phone, ਜੋ ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ 24/7 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਹੈ।ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਚ ਦੋਨਾਂ  ਿਵੱਚ ਪਸ਼ੇੇਵਰ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਫੈਰਲਾਂ, ਅਤ ੇ
ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ,  ਟੈਕਸਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਸ਼ੇ  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  
www.kidshelpphone.ca 'ਤੇ ਜਾਓ, 1-800-668-6868 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾ 686868 'ਤੇ CONNECT ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ। 

https://kidshelpphone.ca/
https://kidshelpphone.ca/
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ਜਦ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਮੇਰੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਹੈ, ਮੈਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਕ� ਈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ  ਿਕ ਅਸੀ ਂਇਹ ਿਕਵ �
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਗੇਂ  ਿਕ ਕਲਾਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਪੜ�ਾਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਖੱ ਣ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚਆ ਂ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ 
ਕੀਤਾ ਹ ੈ ਜ ੋ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ � ਲੈ ਕ ੇ ਗਰਡੇ 12 ਤਕ ਦ ੇ ਸਾਰ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਖੱ ਵਖੱ  ਤਰਾ� ਂ ਦ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ ਿਵਿਦਅਕ ਵਸੀਲੇ ਚਣੁਨ, 
ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਪਹਚੰੁ ਣ ਯਗ ੋ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹ।ੈ  

ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਜ ੋOntario.ca/learnathome ਿਵਖ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੇਡ ਦ ਪੱੇ ਧਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤ� 
ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਦਰੌਾਨ ਆਪਣੀ ਪੜ�ਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖੱ ਸਕਣ ਦ ੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਓਟੈਂ ਰੀਓ ਦ ੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦਆਰੁ ਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇ ਗਏ 
ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪ�ਮਖ ੁੱ ਿਵਿਦਅਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ�  ਸੂਿਚਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਸੀ ਿਂ ਸੱਧਾ ਓਟੈਂ ਰੀਓ ਪਾਠਕ�ਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹਚ ਮੁਹਈਆ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ ਪਬਿਲਕ ਫੰਿਡਗਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਪਲ�ੈ  2020 ਤਕ ਬਦੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੁਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ COVID-19 ਨਾਲ ਜੜੁੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ 
ਬਦਲਦੇ ਹਏੋ ਹਾਲਾਤਾਂ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਬੰਂ ਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚੱ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। 

ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜ ੇਅਸੀ ਂਕਲਾਮਰਮੂ ਸੈਿੱਟਗੰ ਿਵਚੱ ਇਕਠੱ ੇ ਨਹੀ ਂਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇ ਤਾਂ ਵੀ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸਵਰਕ  ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗ। ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤ ੇਬਹਤਾੁ ਤ ਿਵੱਚ 
ਓਟੈਂ ਰੀਓ ਇੱਕ ਮਹਰੋ ੀ  ਹਲਕਾ  ਹੈ, ਇਸ ਲਈ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਅਤ ੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ  ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਂਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ 
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ  ਜਾਰੀ ਰਖੱ ਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਬਰੋਡਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇ ਅਸੀ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜ ੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮ� ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹਚੁੰ  ਨਹੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਹਸੱਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੁੜੀਦੀਂ  ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਮਲ ਸਕੇ।  

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਗ�ੈਜੁਏਸ਼ਨ ਵਰੇ � ਿਵਚਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗੈ�ਜੁਏਟ ਕਰ 
ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇੁ ਹਾਂ: ਦੋ ਹਫ਼ਤ ੇਲਈ ਬਦੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕ ੇਅਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਜੜੁੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸ ੇਵੀ ਗ�ਜੈਏੁ ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗ�ਜੈ ਏੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯਗੋ ਤਾ ਉਪੱਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂਪਵਗਾੇ । ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਮ �
ਇਸ ਸਕਲ ਵਰ�ੇ ਲਈ EQAO ਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਹੈ। ਮ� ਗ�ੈਜਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵਚੱ ਇਕੱ  ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦ ੇ
ਿਦੱਤੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨਾਲ ਗ�ੈਜਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤ ੇਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਓਟੈਂ ਰੀਓ ਸੈਕਡੰਰੀ ਸਕੂਲ ਿਲਟਰਸੇੀ ਟੈਸਟ    (OSSLT) ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਕਾੁ ਵਟ ਨਹੀ ਂਹਵੋੇਗਾ। ਅਸੀ ਂ ਕਾਲਜਾਂ  ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਮਤੰਰਾਲੇ  ਅਤੇ ਿਕਰਤ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਨੁਰ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ  
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ  ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ , ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਪੋਸਟ -
ਸੈਕੰਡਰੀਿਸੱਿਖਆ (ਐਪਰ�ਿਟਸਿਸ਼ਪ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਿਵੱਚ, ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾਲ�  ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀਏ ਿਕ, ਜਦ�  
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚੱ ਪਰਤਦੇ ਹਨ,  ਉਹ ਪੜ�ਾਈ ਦ ਇੇ ੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਮਾਹਲੌ ਿਵਚੱ ਪਰਤਣ।  

ਿਸਿੱ ਖਆ ਮਤੰਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੈਿਸਿਲਟੀਆਂ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦ� ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਸੱਾਂ ਦੀ ਡੰੂਘੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਫਿੰਡੰਗ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਦੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ�  ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਖੋਮਾਂ ਨੰੂ 
ਘਟਾਵਾਂਗੇ।  

ਅਤ ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ � ਜ ੋ ਲੋਕ ਕਨੈ ੇਡਾ ਦ ੇਬਾਹਰ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਕ ੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹ ੇ ਹਨ, ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਓਟੈਂ ਰੀਓ ਦੇ ਿਸਹਤ ਲਈ ਚੀਫ ਮਡੈੀਕਲ 
ਅਫਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਿਵਿਲਅਮਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋ ਅਤ ੇਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ 14 ਿਦਨਾ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੂਜਆਂ ਤ� ਵੱਖ ਰਖੋੱ । 

http://www.ontario.ca/learnathome
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ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ  ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਬ� ਰਾਂ,  ਜ ੋਸੰਭਵ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਸਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ਫੈੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਚੋਦੇ ਹ ੋਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇ ਮਬ� ਰ ਨੂੰ ਕਰਨੋ ਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ 
ਿਕਸ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਪੰਰਕ ਿਵਚੱ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੂਜਆਂ ਤ � ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦ ੇ ਨਾਲ,  ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਹਰ ੋ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ � ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵ, ੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ontario.ca/coronavirus 'ਤ ੇਸਵੈ-ਮਲੁਾਂਕਣ ਟਸੈਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਈਟ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਸਹਤਮਦੰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਖਣੱ  ਲਈ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰੇਗੀ।  

ਓਟੈਂ ਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਧੱ ਹ ੈਇਸ ਚਣੌੁਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਓਟੈਂ ਰੀਓ ਵਾਸੀ ਸੁਰਿਖੱ ਅਤ ਅਤ ੇ ਮਿਹਫ਼ਜ਼ੂ   
ਰਿਹਣ। ਿਸੱਿਖਆ ਮਤੰ ਰੀ ਦ ੇਤਰੌ  ਤ, ੇ  ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ  ਿਦਵਾਉਦਂਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮ � ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਥਾੱ ਂ, ਜਨ ਿਸਹਤ ਪਸ਼ੇੇਵਰਾਂ ਦੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਸਲਾਹ ਦੇ 
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿਖੱ ਆ ਨੂੰ ਹਮਸ਼ੇਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦੰਦ ਹੋੇ ਏ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੇਵਾਂਗਾ। 

ਜਦ� ਤਕ ਸਾਡਾ ਕਮ ੰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ� ਸਮ�  ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ (Stephen Lecce) ਿਸਿਖੱ ਆ 
ਮੰਤਰੀ 
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