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List Ministra do Rodziców

ਅਗਸਤ 26, 2020 

ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ,

ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ, ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ  ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੁਰਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਵਚਨਬੱਧ ਹ�। ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ੂਨੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪ�ੋਟੋਕੋਲਸ ਅਤੇ ਪ�ਤੀ-
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੰਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਸਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰਿਖਆ ਉਪਕਰਣ� (PPE), ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੱਸ� ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਫਾਈ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ
ਵਧੇਰੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ� ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ� ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ
ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹ�, ਿਜਵ � ਿਕ 500 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨਰਸ� ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ, ਚੌਥੀ ਤ� ਬਾਰ�ਵ� ਜਮਾਤ� ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮਾਸਿਕੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ�ਚ
 ਰਣਨੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਵਾਪਸੀ ੂਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ
ਫੈਲਾਅ ਿਕੰਝ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆਂ ੂਨੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਕੰਝ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ�। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਸਰਕੱਢ
ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ — ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਡਾਕਟਰੀ ਿਸਹਤ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ੂਨੰ ਵਾਧੂ ਸੰਘੀ ਿਨਵੇਸ਼� ਅਤੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ
ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਤੁਾਬਕ ਸਬੇੂ  ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ $900 ਿਮਲੀਅਨ ਿਵੱਚ� $381 ਓਨਟਾਰੀਓ ੂਨੰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈ ੂਨੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿਦਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ
ਯਤਨ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਡਰਕ ਹਾਇਰ ੂਨੰ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ, ਪ�ੋਿਵਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਬ�ੇਕ ਿਰਸਪ�ਸ ਵਜ � ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

• ਇਕ�ਤਵਾਸ ਸਮਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਿਦਆ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਿਬਮਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ੂਨੰ ਪੀਪੀਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਤਆਰ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
• ਮਾਿਪਆਂ ੂਨੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆਂ ੂਨੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਕ�ੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ

ਉਹਨ� ੂਨੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ, ਭਾਵ� ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੈ ਜ� ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ, ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ

ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਕੂਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ੂਨੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਤ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਪਰਕ ਟਰੇਿਸਗ ਕੀਤੀ
ਜ ਾਵੇ।

https://www.ontario.ca/page/operational-guidance-covid-19-management-schools%E2%80%8Ck
https://news.ontario.ca/edu/en/2020/08/additional-funds-enhance-ontarios-robust-back-to-school-plan.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=o
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• ਿਜੱਥ ੇਲੋੜ ਹੋਵ, ਕਲਾਸ ਸਮੂਹ� ੂਨੰ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ, ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ� ਸਕੂਲ 
ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੁਰਿਖਅਤ ਹੈ।  

• ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ� ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� 
ਨਹ�।  

• ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 
ਅਦਾਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜ� ਸਕੂਲ ੂਨੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।  

• ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਸੈਕਡਰੀ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।  

• ਸਾਡ ੇਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨਰਸ� ਦੇ ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਮਲਾ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ' ਲਈ 
ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਖਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁਚ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਸ� ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹ�, ਅਸ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵ� ੂਨੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਅਸ� �ਥੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹ� ਿਜੱਥ ੇਪੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਜਵ � ਿਕ ਪ�ੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਮ� ਪਿਹਲ� ਦੱਿਸਆ ਹੈ: ਅਸ� ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸ� 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਦਆਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਤਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹ�ਗੇ।  

ਿਜੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਿਨਰਤਰ ਿਵਕਸਤ ਹੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਨਰਤਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲ� ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ੂਨੰ ਸੁਰਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕਜੱਟੁ ਹੋਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਹੈ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੰਮ ਸੱਚਮੱਚੁ  ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪੂਰੇ 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਵ ੂਨੰ ਹੇਠ� ਲੈ ਆਏ ਹ�।  
ਅਸ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਕੰਨਾ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸ� ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ੂਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ�ਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 
ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਦੇ ਿਦਲ� ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਲੀੂ ਅਤ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ।  

ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਸਕਲੂ 
ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕਜੱਟੁ ਹੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਤਿਹ-ਿਦਲ�, 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਟੀਫਨ ਲੀਸ, ਿਸੱਿਖਆ ਮਤਰੀ 
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