Punjabi

HDSB ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ – ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ /ਿਨਗਰਾਨ� ਲਈ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ/ ਿਨਗਰਾਨ� ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ:

1. ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ�:
a. ਸਾਹ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ
b. ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲੇ ੧੪ ਿਦਨ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
c. ਕੋਿਵਡ-੧੯ ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਕੋਿਵਡ-੧੯ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ� (ਬੁਖਾਰ, ਨਵ� ਖੰ ਘ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਤਕਲੀਫ) ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਇਹਨ� ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸ� ਪੂਰੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਤ� ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਸਵੈ-ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ �ਪਰ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

a. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ੭੦ ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੈ?

b. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਰੋਗ ਪ�ਿਤਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤਕਲੀਫ਼�
ਹਨ?

c. ਕੀ ਤੁਸ� ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ� ਰੋਗ ਪ�ਿਤਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

2. ਮਾਤਾ/ ਿਪਤਾ/ ਿਨਗਰਾਨ ਿਵਚ� ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ
ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ।

3. ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਮਨ�ਨੀਤ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਜ� ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਿਦਓ। ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ
ਹੱ ਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ
ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ, ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

4. ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ – ਗਰੇਡ ੬ ਲਈ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨ� ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਥੈਲੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਕੇ
ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਇੱ ਕ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। **ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ(ਬੱ ਿਚਆਂ) ਦੇ ਹੋਮਰੂਮ ਕਲਾਸ ਦੇ
ਕਮਿਰਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਿਲਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ। ਅਤੇ ਟੀਚਰ� ਦੇ ਨ� ਵੀ। **

5. ਗਰੇਡ ੭ ਅਤੇ ੮ ਲਈ:
○
○

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਛੱ ਡ ਕੇ, ਲੌ ਕਰ ਿਵਚ� ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ� ਇੱ ਕ ਥੈਲਾ
ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੌ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਕੂੜੇਦਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ; ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੌ ਕਰ

ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਘਰ ਿਲਜਾ ਕੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ।

○
○

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਲੌ ਕਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤਾਲੇ ਦਾ ਕੰ ਬੀਨ�ਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤਾਲਾ
ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਮਰੂਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨ� ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਲਓ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਛੱ ਡੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਵਰ�ੇ-ਅੰ ਤ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

6. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰ ਚਣ / ਦਾਖਲੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ।
7. ਜਦ ਤੁਸ� ਪਹੁੰ ਚੋ ਤ� ਆਪਣੀ ਗੱ ਡੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ੨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰੋ।
8. ਿਸਰਫ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਦੁਆਰ ਤ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਲਗਭਗ ੨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਰੱ ਖੋ। ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਉਹਨ� ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਿਲਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਰਰ ਿਲਜਾਣਗੇ।

9. ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ:

• ਿਜਥ� ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਵਸਤ� (ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਹ�ਡਲ, ਆਿਦ) ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਾਉਣ ਤ�
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।




ਖੰ ਘ / ਿਨ�ਛ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਿਵੱ ਚ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਾਉਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ /ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠ� ਨਾ

ਹੋਵੋ।





ਸਾਰਾ ਸਮ� ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ੨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਭੌਿਤਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਬੈਗ /ਚੀਜ਼� ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਇਕੱ ਠ� ਕਰੋ।

ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗ� ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾ ਲਾਓ।

ਆਪਣੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਨਾ ਰੁਕੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਾਤਾ/ ਿਪਤਾ/

ਿਨਗਰਾਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

10. ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ� ਜਾਓ ਿਜਸ ਤ� ਤੁਸ� ਅੰ ਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੌ ਗ ਆਉਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

