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ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਪਆਰੇ ਾਪੇ  ਸਰਪਰਸਤ:
2020-21 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ੈਂ ਕ਼ੁਝ ਗੱ ਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁਿੰ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂਿੰ ਸਾਮਰਆਂ ਨੂਿੰ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਮਵੱ ਚੋਂ ਲਿੰਘਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂਿੰ ਮਜਿੰ ਨਾ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਰਾ ਦਾਇਕ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਮਵਡ-19 ਦੇ ਸ ੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਸਬਿੰ ਧੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਚਿੰ ਤਾ ਨਾਲ ਨਮਜੱ ਠਣ ਲਈ
ਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਿਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ
ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ੈਂ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹ਼ੁਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ੈਂ ਵੀ ਇੱ ਕ ਾਪਾ(ਪੇਰੈਂਟ) ਹਾਂ। ੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚਾਹ਼ੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਲਾਸ(ਸ਼ਰੇਣੀ) ਮਵਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਘਰ ਮਵਚ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਸਖਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਼ੁਸ਼ਮਕਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਾਰਚ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਾਹੌਲ
ਮਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਪਮਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ੇਰੇ ਪਮਰਵਾਰ ਵੱ ਜੋਂ ੈਂ ਇਹ ਿੰ ਨਦੀ ਹਾਂ
ਮਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਨੂਿੰ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਕਲਾਸਾਂ ਮਵਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਸਹਤ ਨੂਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱ ਸਾ
ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਮਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢ਼ੁੱ ਕਵੇਂ ਮਹੱ ਤ ਮਵੱ ਚ ਲਏ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚ਼ੁਣੋ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਫੈਸਮਲਆਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਢ਼ੁੱ ਕਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾ ਹੈ ਅਤੇ
ੇਰੀ ਟੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸ ਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰ

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਿਕਲਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਿੇਧ
ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮਵਚ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਐਜੂਕੇਸਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਮਵਮਸਜ਼
(ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਮਵਚ ਆਪਣੇ ਮਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ

ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸਹਤ ਸ਼ੁਝਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਅ ਲ ਮਵੱ ਚ ਮਲਆਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ੇਰਾ ਿੰ ਨਣਾ ਹੈ ਮਕ ਅਲਬਰਟਾ
ਦੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਕਲਾਸਾਂ ਮਵਚ ਵਾਪਸ ਮਲਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਹੀ ਕਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਮਵਚ
ਕੋਮਵਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਸਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪਮਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Classification: Protected A

Page 2

ੇਰੀ ਟੀ ਅਤੇ ੈਂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸੀ ਪਰਮਕਮਰਆਂ ਨੂਿੰ ਮਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ
ਸ਼ੁਝਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਮਵਵਸਮਥਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ੈਂ ਸੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱ ਕ ਮਕਸੇ ਵੀ
ਨਵੇਂ ਹ਼ੁਕ ਬਾਰੇ ਸੂਮਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਸੋਸਲ ੀਡੀਆ ਦ਼ੁਆਰਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ੇਰੇ ਮਨਯ ਤ ਅਪਡੇਟਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵੀ ੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ।
ਜੇ ਸਾਰੇ ਮ ਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਸ਼ੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨੂਿੰ ਸ਼ੁਰੱਮਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਮਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੇਂ ਸੂਚੀ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹਰ ਲੱਛਣ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਮਬ ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਘਰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੋਮਵਡ19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰੋ। ਟੈਸਟ www.ahs.ca/covid ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬ਼ੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਮਵੱ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਮਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਕਉਂਮਕ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਵੱ ਚ ਬਹ਼ੁਤ
ਮਜ਼ਆਦਾ ਸ ਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਏਐਚਐਸ ਟੈਸਟ ਸ ੇਂ ਅਤੇ ਨਤੀਮਜਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂਿੰ ਮਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ
ਮ ਹਨਤ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ ਬਹ਼ੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ- ਼ੁਕਤ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਹਰਟ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਵਸੇਸ ਸੈਮਟਿੰ ਗ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਕਮ ਊਮਨਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ੈਂਬਰ ਕੋਮਵਡ19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਮਾਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿਬੂੰ ਧੀ ਿਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੋਮਵਡ-19 ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੱਮਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਾਸਕ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਵਮਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਟਡ(ਬੈਠ ਕੇ) ਕਲਾਸਰੂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਮਟਿੰ ਗਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਮਜੱ ਥੇ ਦੋ ੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਆ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਹਾਲ ਕ ਮਰਆਂ ਸ ੇਤ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਮਵਚ ਾਸਕ ਪਮਹਨਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਿੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਪੜਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਮਦਨ ਾਸਕ ਪਮਹਨਣ ਨਾਲ ਬੱ ਮਚਆਂ ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮਸੱ ਖਲਾਈ ਤੇ
ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਰਿੰ ਭ ਮਵੱ ਚ ਘੋਮਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਾਸਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹ ੇਸਾ ਮਕਹਾ ਹੈ
ਮਕ ਜਦੋਂ ਬੱ ਮਚਆਂ ਨੂਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਮਬਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁਿੰ ਦੀ। ਮਜੱ ਥੇ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਟੇਬਲ
ਮਵਚ ਦੋ ੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਮਵਚ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹ ੋ ਸਾਹ ਣੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਕਤਾਰਾਂ ਮਵਚ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਿੰ ਘਣ
ਜਾਂ ਮਛੱ ਕ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹ ਣੇ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁਿੰ ਦੇ। ਜੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮਵਚ
ਮਕਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਮਵਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੰ ਪਰਕ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੇ ਸ ੇ ਲਈ ਨਾਨ- ੈਡੀਕਲ ਫੇਸ
ਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਮਕ ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਹਫਮਤਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱ ਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂਿੰ ਆਰਡਰ 33-2020 ਦ਼ੁਆਰਾ 29 ਅਗਸਤ ਨੂਿੰ ਰਸ ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ ਹਫਤੇ
ਦੇ ਅਖੀਰ ਮਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਮਨਸਮਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਸਕੂਲ ਅਮਧਕਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ ੀਮਖੱ ਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਰਡਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਾਰਗਦਰਸਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਨੂਿੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤਫਮਹ ੀ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਲਈ ੈਂ ਮਖ ਾ ਦੀ ਯਾਚਕ
ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸਿੁੱ ਚ ਸਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ
ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਤੀ ਗਿੰ ਭੀਰ ਹੋ। ੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮਕ
ਬੱ ਮਚਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਮਹਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਸ ੂਹ ਮਵਚ ਰਮਹਣਾ ਼ੁਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਲਿੰਬੇ ਸ ੇਂ ਤੋਂ
ਅਲੱਗ ਰਮਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉ ਰ ਦੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭਾਮਵਕ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ
ਇਕੱ ਠੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹ਼ੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ
ਕਰ ਕੇ ਾਸਕ ਪਮਹਨਣ ਨੂਿੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਮਵਚ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਜਥੇ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋ
ਸਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਹੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਮਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਮਵੱ ਚ ਦੂਮਜਆਂ ਪਰਤੀ ਹ ਦਰਦੀ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਮਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਨਯ ਾਂ ਨੂਿੰ ਭ਼ੁੱ ਲ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਾਸਕ ਪਮਹਨਣ ਤੋਂ ਅਸ ਰੱ ਥ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ ਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਲਿੰਬੇ ਸ ੇਂ ਤੱ ਕ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ।

ਿਕਲਾਂ ਸਿਚ ਕੋਸਿਡ -19 ਦੇ ਕੇਿਾਂ ਨਾਲ ਨਸਜੁੱ ਠਣਾ
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮਵੱ ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ੈਨਿੰ ੂ ਉ ੀਦ ਹੈ ਮਕ ਸਕੂਲ ਸੈਮਟਿੰ ਗਾਂ ਮਵੱ ਚ ਅਜੇ
ਵੀ ਕੋਮਵਡ-19 ਦੇ ਕ਼ੁਝ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ। ੇਰੀ ਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਸਕੂਲ ਕਮ ਊਮਨਟੀ ਨੂਿੰ ਸਕੂਲ ਸੈਮਟਿੰ ਗਾਂ ਮਵੱ ਚ ਕੋਮਵਡ-19 ਪਰਤੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸ ਝਣ ਮਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਾਧਨ ਗਾਈਡ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ
ਮਵੱ ਚ ਸਾ ਲ ਹੈ ਮਕ ਸਕੂਲ ਮਵੱ ਚ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਕੇਸ
ਜਾਂ ਫੈਲਾਅ(ਆਊਟਬਰੇਕ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂਿੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। । ਇਹ ਕੋਮਵਡ-19 ਸਕੂਲ ਆਊਟਬਰੇਕ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡ ਆਨਲਾਈਨ alberta.ca/ReturnToSchool ਤੇ
ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮਵਚ ਕੋਮਵਡ -19 ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ ਸੂਮਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਐਚਐਸ ਪਬਮਲਕ
ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਕੂਲ ਪਰਬਿੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮੜਓਂ ਕਿੰ

ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਮਨਸਮਚਤ ਕਰਨਗੇ ਮਕ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕੋਮਵਡ-19

ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿੰ ਪਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੂਮਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ ਸਕੂਲ
ਮਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਮਪਛਲੇ ਕਈ ਹੀਮਨਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਵਚ ਵੱ ਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੁਭਾਮਵਕ ਹੈ ਮਕ ਉਹ
ਮਚਿੰ ਤਤ ਜਾਂ ਡਮਰਆ ਹੋਇਆ ਮਹਸੂਸ ਕਰਣ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਲਈ
ਮਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਏਐਚਐਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ '' ਹੈਲਪ ਇਨ ਟੱ ਫ ਟਾਈ ਜ਼''(ਔਖੇ ਸ ੇ ਮਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ) ਤੇ ਸਾਧਨ ਪਰਾਪਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਤੱ ਕ
ਪਹ਼ੁਿੰ ਚਣ ਤੋਂ ਸਿੰ ਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਿੁੱ ਟਾ
ਅਿੰ ਤ ਮਵੱ ਚ ੈਂ ਕਮਹਣਾ ਚਾਹ਼ੁਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਕੋਮਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂਿੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਮਨਰਿੰ ਤਰ
ਂ ਰੀ) ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮ ਊਮਨਟੀ
ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਧਿੰ ਨਵਾਦ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ(ਰੀ-ਐਟ
ੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿੰ

ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਮਖਆ ਨੂਿੰ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਹਾਂ।
ੈਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਮਖਅਤ ਼ੁੜ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ,
ਡੀਨਾ ਮਹਿੰ ਸ਼ਾ, BSc, MD, MPH, CCFP, FRCP
ਮਸਹਤ ਦੇ ਼ੁੱ ਖ ੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ
ਸਕੂਲ ਼ੁੜ ਵਾਪਸੀ ਸਬਿੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ alberta.ca/ReturnToSchool ਤੇ ਜਾਓ।
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