ਸੇਧ

ਔਟਮ ਟਰਮ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਕੂ ਲਾਂ
ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਹ ਸੇਧ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਹੈ:
ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ 1
 ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 2
 ਅਗਲੇ ਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕਾਲਜ 3


ਅਸੀ ਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੇਧ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ:






ਸਕੂਲ ਦਾਖਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਰਸਰੀ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ (EHC) ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ
ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਰਸਰੀ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ, ਔਟਮ ਟਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਪੂਰੇ ਸਮ� ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਮਾਇੰਡਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 1 ਜੂਨ ਤ� ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤ�,
ਨਰਸਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਮੂਹ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸਰੀਆਂ,
ਰਿਜਸਟਰਡ ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ, ਪਲੇ ਅ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ
2 ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁ ਤੰਤਰ ਸਕੂ ਲ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂ ਲ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਸਕੂ ਲ,
ਇਨਫ�ਟ ਸਕੂਲ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
3 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਿਸਕਸਥ ਫਾਰਮ ਕਾਲਜ, ਆਮ ਅਗਲੇ ਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਸੁ ਤੰਤਰ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਤਾ,
ਮਨੋਨੀਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਾਲਗ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟ-16 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ
1

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦਾ ਪ�ਸਾਰ ਘਿਟਆ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ�ਣ
ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ�ਿਤਬੰਿਧਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟ�ੇਸ ਿਸਸਟਮ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਂ ੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਗੰਭੀਰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਦ
ਲਈ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਚਾਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜਦ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਭਾਈਚਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ।

ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ�ਬਧ
ੰ ਨ ਲਈ, ਨਵੀ ਂ ਟਰਮ ਿਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀ ਂ ਨਰਸਰੀਆਂ,
ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਹਾਜ਼ਰੀ
ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ ਿਵਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁ ਹਾਡਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਨਰਸਰੀ, ਚਾਈਲਡਰਮਾਇੰਡਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਚੁਆਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਔਸਤਨ £2500 ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ 3
ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ £5,000 ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਿਵਿਦਅਕ ਤਰੱਕੀ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਵਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਨਵ� ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਤ� ਸਕੂਲ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਵਜ� ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ (ਜੇ
ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ।

16 ਸਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ
ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੌ ਕਡਾਉਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ
ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪੜਾਅਬੱਧ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ

ਲੋ ੜਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜੰਨੀ
ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣਗੇ ਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਸਮੇਤ, ਇਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨਾ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ
ਿਕਉਿਂ ਕ:
ਉਹ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ
 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਸੀ
 ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਹੈ


ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ
ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਉਹ ਿਰਮੋਟ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 1 ਅਗਸਤ ਤ� ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ:
ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਿਕਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਹਨ
 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ


ਵਰਤਮਾਨ ਸਲਾਹ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਖੋ।
ਮਾਹਰ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੀਿਨਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਛੁੱਟੀਆਂ
ਆਮ ਵਾਂਗ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰਮ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤ� ਛੁੱਟੀ ਿਦਲਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼
ਕਰੋ।
ਂ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਤ� ਿਕਸੇ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਵਾਪਸ ਆਉਦ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਾਂ, ਸਕੂ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾ
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ
ਹਰੇਕ ਨਰਸਰੀ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਔਟਮ ਟਰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�
ਆਪਣਾ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਸਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਨਰਸਰੀਆਂ,
ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕਰਨਗੇ
ਅਸੀ ਂ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ:

ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ - ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਰਸਰੀ,
ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ) ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ , ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ
 ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮ� ਸਮੇਤ ਜਦ�
ਂ ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ - ਇਹ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ
ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਬ�ੇਕ ਤ� ਵਾਪਸ ਆਉਦ
ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 'ਇਸ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋ',
ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ
 ਸਫਾਈ ਵਧਾਓ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ�ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ


ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਿਜਥੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣਾ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਗੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ
ਕਾਲਜ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ:
ਿਨਰਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ (ਜਾਂ ਦਾਇਿਰਆਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣਾ
 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ


ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਰਸਰੀ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜੇ:
ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ
 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਲੱ ਛਣ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ


ਂ ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ । ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ,
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਆਉਦ

ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟ�ੇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਜੁੜ।ੋ

ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਧ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ
ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਜਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਸਾਰ ਹੋਵੇ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚ, ਅਸੀ ਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ
ਕਾਲਜਾਂ ਿਵੱਚ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਜੱਥੇ ਈਅਰ 7 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਉੱਪਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ) ਅਤੇ
ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਬਾਹਰ
(ਿਜਵ� ਿਕ ਗਿਲਆਰੇ) ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਿਜੱਥੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਵ� ਪ�ਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ
ਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਦ
ਂ ੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ� ਸਟਾਫ਼ਰੂਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਹੈਡਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਵਵੇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕਾਲਜਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ:

ਪੜ�ਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ�ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
 ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ
ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ


ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ
ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਵੇ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਢੱਕਣ ਤ� ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ
ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ:
ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ ਹਨ
 ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
 ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਲ�ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ


ਨਰਸਰੀ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂ ਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ
ਜਾਣਾ
ਕੁਝ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ�ਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਸਮ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ, ਿਜਵ� ਲੋ ੜੀਦਾ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਰਸਰੀ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ
ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ
ਜਨਤਕ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਦਲਵ� ਿਵਕਲਪਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁ ਰਨ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਂ ਜਨਤਕ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇ ਗੀ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ
ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤ� ਸੇਧ ਦੇਖੋ:

Living Streets ਤ� ਪੈਦਲ ਤੁ ਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ
 Sustrans ਤ� ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ


ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ
ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ
ਿਵੱਚ, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ
ਵਾਧੂ ਸਮਰਿਪਤ ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ,
ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਸ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ।

ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਤ� ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ

ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਤ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਤ� ਸਕੂਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਨੱ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਂ
ਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਪੱਕਾ
ਮਾਈਲੇ ਜ ਅਲਾਉਸ
ਂ ਸਮਰਿਪਤ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਉਸ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਮਰਿਪਤ
ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤ� ਸਮ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਨੱ ਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਮਾਈਲੇ ਜ
ਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਅਲਾਉਸ
ਬੱਚੇ ਲਈ ਘਰ ਤ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਰਿਪਤ ਸਕੂ ਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ
ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ
ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ:
ਂ ੀ ਹੈ
ਸਮਰਿਪਤ ਸਕੂਲ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਅਕਸਰ ਿਨਯਿਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਲਜਾਉਦ
 ਸਮਰਿਪਤ ਸਕੂਲ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਹੀ ਂ ਹਨ


ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਪ�ਦਾਤਾ ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ
ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਸੀਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ
 ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਚੜ�ਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕ�ਮਬੱਧ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇ


ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
 ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕਰਨ


ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਨਯਤ ਕੀਤੇ
ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ
11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ :

ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ ਹਨ
 ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
 ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਲ�ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ


ਅਸੀ ਂ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਛੋਟ ਿਦੱਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮ� ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
 ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ�ੋ
 ਜੇ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕੋ


ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ
ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਵੇ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀ ਹੈ।

ਪਾਠਕ�ਮ
ਂ ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤ� ਕੀ ਪੜ�ਾਉਣ
ਅਸੀ ਂ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਦ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਭਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਪਾਠਕ� ਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਝ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ PE ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾ ਸਕਣ।
ਅਸੀ ਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਨਵ� ਿਵਿਦਅਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕਾਲਜ ਪੂਰੇ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਿਧਐਨ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਰਮੋਟ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪੜ�ਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਅਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ £1 ਿਬਲੀਅਨ ਦੇ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ
ਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖੁੰਝਾਏ ਗਏ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਸਰੋਤ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨ
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂ ਲਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਪ�ਸਾਰ ਨੂੰ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ�ਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਗੁ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ
ਤਰ�ਾਂ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਈਏ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਂ ੇ ਸ਼ਨ ਸਕੂਲ (EYFS) ਪ�ੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਅਰਲੀ ਈਅਰਸ ਫਾਉਡ
ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2020 ਤ� 2021 ਦੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਵਰ�ੇ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

GCSEs ਅਤੇ A ਲੈ ਵਲ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ 2020 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇਮਿਤਹਾਨ ਨਹੀ ਂ ਹੋਏ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ A ਲੈ ਵਲ, AS ਲੈ ਵਲ ਜਾਂ GCSE ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ�ੇਡ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਗ�ੇਡਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕ�ਦਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗ�ੇਡ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗ�ੇਡ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਗੈਰ-ਪ�ੀਿਖਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਨਤੀਜੇ।

ਅੰਤਮ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗ�ੇਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਇਸ ਗ�ੇਡ ਨੂੰ Ofqual ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਿਸਤ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਿਦਆਂ, ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਵੱਚ� ਲੰ ਘਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ , ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਕ AS/A ਪੱਧਰ ਅਤੇ GCSEs ਲਈ ਹੁਣ
ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ
ਦੁਆਰਾ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕ�ਦਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗ�ੇਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕ�ਦਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗ�ੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ
ਕੀਤੇ ਗ�ੇਡ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗ�ੇਡ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦ� ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲਦਾ ਿਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗ�ੇਡ ਅੰਤਮ ਹੋਣਗੇ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗ�ੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਗ�ੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗ�ੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਟਮ 2020 ਿਵੱਚ ਵਧੀਕ ਇਮਿਤਹਾਨ
ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਗ�ੇਡ ਤ� ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਸਨ। ਇਹ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਗ�ੇਡ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਔਟਮ 2020 ਿਵੱਚ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਇਮਿਤਹਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। AS ਅਤੇ A
ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਅਕਤੂ ਬਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ GCSE ਇਮਿਤਹਾਨ ਨਵੰਬਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਔਟਮ 2020 ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ

ਪਤਝੜ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ
ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਇਹ ਹਨ:
A ਅਤੇ AS ਲੈ ਵਲ ਲਈ 4 ਸਤੰਬਰ
 GCSEs ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਿਜਨ�ਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 4 ਅਕਤੂ ਬਰ
ਹੈ)


Ofsted ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ

ਔਟਮ ਟਰਮ ਿਵੱਚ, Ofsted ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿਵੱਚ
ਿਕਵ� ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗ�ੇਡਬੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਨਯਿਮਤ Ofsted ਿਨਰੀਖਣ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤ� ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ-ਸਮਾਂ ਸਮੀਿਖਆ
ਅਧੀਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂ ਲੀ ਦਾਖਲੇ
ਦਾਖਲਾ ਅਪੀਲਾਂ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਗ�ਾ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ
'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਦਾਖਲਾ ਅਪੀਲਾਂ ਹੁਣ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣਵ� ਸਕੂ ਲਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗਰਾਮਰ ਸਕੂ ਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ�ੀਿਖਆਵਾਂ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਚੋਣਵ� ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 4, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ
ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਚੋਣਵ� ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ (ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੈਸਟ ਕਦ� ਲੈ ਣੇ ਹਨ।
ਅਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਅਕਤੂ ਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ (31
ਅਕਤੂ ਬਰ) ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਚੋਣਵ�
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਗ�ਾ ਿਮਲਣ ਦੀ
ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਂ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸਰਫ ਗਰਾਮਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਿਮਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਚੋਣਵ� ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (ਤਾਰੀਖਾਂ) ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ
ਦਾਖਲਾ ਅਥਾਿਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵੀਡ-19) ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
 ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ


ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵ� ਪ�ਬੰਧ
ਕਰਨਗੇ।

ਿਵਹਾਰ
ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਨਵ� ਿਨਯਮ ਜਾਂ ਢੰਗਾਂ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਵਹਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਇਹ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ।

ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਵਰਦੀ
ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਵ� ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਗਰਾਮਰ ਸਕੂਲ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਵ� ਜਾਂ 'ਬਾਇਲੇ ਟਰਲ' ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਇੱਕ
ਅਨੁ ਪਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਬ�ਡ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਲ� ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਿਗਣਤੀ) ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ 10% ਪ�ਫਾਰਿਮੰਗ ਜਾਂ
ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ, ਖੇਡ, ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲ� ਦੇ ਹਨ
4

ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਔਟਮ ਟਰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਵਰਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਔਟਮ ਟਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਖੁੱਲ�ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਮ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਯੂ ਨੀਵਰਸਲ ਇਨਫ�ਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ
ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸੁ ਰੱਿਖਆ
ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਘਰ ਿਵੱਚ।
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਖਮਾਂ ਤ�
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਿਕ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬੇਚੈਨੀ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਿਮਜ਼ਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ,
ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਮਾਇੰਡਏਡ (MindEd), ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲ� ਡ
ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਿਵਿਦਅਕ ਸਰੋਤ
 ਰਾਈਜ਼ ਅਬਵ (Rise Above), ਿਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 10 ਤ� 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪੈਦਾ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
 ਐਵਰੀ ਮਾਇੰਡ ਮੈਟਰਜ਼ (Every Mind Matters), ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ




ਿਬਰੀਵਮ�ਟ ਯੂ ਕੇ (Bereavement UK) ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਿਬਰੀਵਮ�ਟ ਨੈਟਵਰਕ (Childhood
Bereavement Network), ਸੋਗਗ�ਸਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਬਾਰਨਾਰਡੋ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਿਦਓ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁ ਸੀ ਂ
'ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਿਦਓ' ਸੇਵਾ ਸਵੈ-ਰੈਫਰਲ ਵੈੱਬਪੇਜ ਜਾਂ ਫ�ੀਫੋਨ 0800 151 7015 ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
NSPCC ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ (EHC) ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਪ�ਕੋਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ EHC ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ।
ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ EHC ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੌਰੇ

ਔਟਮ ਟਰਮ ਤ�, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂ ਕੇ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਦੌਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ
ਨਵੀਨਤਮ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀ ਂ ਯੂ ਕੇ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਵਿਦਅਕ ਦੌਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਸਕੂਲ ਔਟਮ ਟਰਮ ਤ� ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਆਪਕ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਲੱ ਬ, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ� ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਸਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ।
ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ:

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ
 ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਿਜਨ�ਾਂ ਤੱਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ


ਗਤੀਿਵਧੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲੱ ਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ�ਸਾਰ
ਨਰਸਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨਗੇ ਜੇ:

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਿਵੱਚ 14 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ 2 ਜਾਂ
ਂ ੇ ਹਨ
ਵਧੇਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਦ
 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵੀਡ-19) ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗੈਰ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ


ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਟੀਮ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ ਿਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਯੂ ਿਨਟ ਭੇਿਜਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ
ਸਾਲ ਗਰੁੱਪ, ਿਫਰ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਂ ੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਦ
ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀ ਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਿਰਮੋਟ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ:
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
 ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ�ਿਤਬੰਧ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ


