
 

 

  

 ਮਾਰਚ 24, 2020  

  

ਪਿਆਰੇ HDSB ਿਪਰਵਾਰ, 

  

ਅਸ ੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਪਕ ਤੁਸ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਇਸ ਅਪਿਸ਼ਪਚਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਵਧ ਆ ਿਰਦਰਸ਼ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  

ਪਲਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਓਿਟਾਰ ਓ ਸਕ ਲ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਪਵਿੱਚ ਸਪਿਤ  ਤੇਜ  ਿਾਲ ਪਵਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ 

ਲਗਿ ਿਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਕ ਅਸ ੀਂ ਇਿ੍ਾੀਂ ਪਵਲਿੱਖਣ ਸਪਿਤ ਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਤਮ 

ਸਮਰਿਿ ਪਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। 

ਕੱਲ੍ਹ  (23 ਮਾਰਚ), ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲ੍ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲ੍ਾਾਂਕਕ ਤਾਰੀਖਾਾਂ 

ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਸਾਿ ੂੰ  ਪਵਸਿਾਰ ਦਾ ਸਮਾੀਂ ਿਤਾ ਲਿੱਗਣ 'ਤੇ ਅਸ ੀਂ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ ਿ ੂੰ  ਸ ਪਚਤ ਕਰਾੀਂਗੇ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਦੇ ਮਿੱਦੇਿਜਰ, ਅਸ ੀਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ਆੀਂ ਰਿੱਦਤਾਵਾੀਂ ਿ ੂੰ  ਸਾੀਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ ਜੋ ਸਾਿ ੂੰ  ਿਤਾ ਹੈ ਪਕ ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ ਲਈ 

ਪਿਰਾਸ਼ਾਜਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਘਰ ਪਵਚ ਆਿਣ  ਪਸਖਲਾਈ ਜਾਰ  ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਦ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰ  

ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵ  ਿਾਓਗੇ। 

  

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ੍ ਜੁੜਨਾ 

ਸਾਡੇ ਅਪਧਆਿਕ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਸਟਾਫ ਆਿਣੇ ਚਣੌੁਤ ਿ ਰਿ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਿਾਲ ਜੁੜਿ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾੀਂ ਦਾ ਸਮਰਿਿ 

ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਿ। ਤੁਸ ੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਿਾੀਂ ਪਵਚ ਉਿ੍ਾੀਂ ਤੋਂ ਜਾੀਂਚ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਿਸ਼ਪਚਤ ਕਰਿ ਦ  ਉਮ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ 

ਪਵਪਦਆਰਿ  ਿ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰ  ਹੈ ਪਕ  ਪਕਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆਿਲਾਈਿ ਉਿਲਬਧ ਹਿ, ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਪਤਆੀਂ ਪਵਚ ਪਸਿੱਖਣ ਦੇ 

ਖੇਤਰਾੀਂ ਲਈ ਸੁ਼ਰ ਆਤ  ਸੁਝਾਅ ਸਾੀਂਝੇ ਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਘਰ ਕਵੱਚ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਸਖਲ੍ਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 

ਉਿਟਾਰ ਓ ਪਸਿੱਪਖਆ ਮੂੰਤਰਾਲਾ: ਘਰ ਤੋਂ ਪਸਿੱਖੋ 

ਪਸਿੱਪਖਆ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਿੇ ਆਿਣਾ ‘ਲਰਿ ਐਟ ਹੋਮ’’Learn at Home’ ਆਿ ਲਾਈਿ ਿੋਰਟਲ ਿੇਸ਼ ਕ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਿ ੂੰ  

www.ontario.ca/learnathome 'ਤੇ ਦੇਪਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਹ ਸਰੋਤ ਿਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ ਤਾੀਂ ਪਕ ਐਲ ਮੈਂਟਰ  ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰ  

ਪਵਪਦਆਰਿ  ਦੋਵੇਂ ਸਕ ਲ  ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁ਼ਰ ਆਤ  ਦੋ ਹਫਪਤਆੀਂ ਦੌਰਾਿ ਸੁਤੂੰਤਰ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਿ੍ਾੀਂ ਦ  ਪਸਖਲਾਈ ਪਵਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋ  ਸਕਿ। 

ਇਿ੍ਾੀਂ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦਾ ਪਲੂੰਕ ਹੋਮ ਿੇਜ ਦੇ ਪਸਖਰ ਤੇ HDSB ਵੈਬਸਾਈਟ (HDSB website. )  

 ਤੇ ਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

HDSB ਦੇ ਕਸੱਖਣ ਦੇ ਸਰੋਤ 

ਅਸ ੀਂ ਪਕੂੰਡਰਗਾਰਟਿ ਤੋਂ ਜਮਾਤ 8 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦ  ਵੈਬਸਾਈਟ (www.hdsb.ca) 'ਤੇ ਵਾਧ  ਪਸਖਲਾਈ ਸਰੋਤਾੀਂ 

additional learning resources  ਿ ੂੰ  ਤਾਇਿਾਤ ਕ ਤਾ ਹੈ। ਇਿ੍ਾੀਂ ਸਰੋਤਾੀਂ ਤਿੱਕ ਿਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਹੋਮਿੇਜ ਦੇ ਪਸਖਰ 'ਤੇ ਸਲਾਈਡ' ਤੇ 

ਕਪਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਿਾੀਂ ਪਵਚ ਅਪਧਆਿਕ ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਤਕ ਿਹੁੂੰਚ ਕਰਿਗੇ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਿ ੂੰ  

ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਪਤਆੀਂ ਪਵਚ ਉਿ੍ਾੀਂ ਦੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਪਸਖਲਾਈ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿ ਪਵਚ ਤੁਰੂੰਤ ਪਸਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ ਿਰਦਾਿ ਕਰਿਗੇ। 

ਅਪਧਆਿਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਪਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾੀਂਕਣ ਿਹ ੀਂ ਕਰਿਗੇ ਪਜਸ ਪਵਚ ਪਵਪਦਆਰਿ  ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਪਤਆੀਂ ਦੌਰਾਿ ਰੁਿੱਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ 

ਦੋ ਹਫਪਤਆੀਂ ਪਵਿੱਚ, ਸਟਾਫ ਇਿੱਕ ਦ ਰ  ਤੋਂ ਜਾੀਂ ਆਿਲਾਈਿ ਪਸਖਲਾਈ ਿਹੁੂੰਚ ਦੇ ਸਮਰਿਿ ਲਈ ਸਮਿੱਗਰ  ਪਤਆਰ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਜੋ 5 

ਅਿਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ  ਪਮਆਦ ਪਵਿੱਚ ਲਾਗ  ਹੋਏਗਾ। 

  
  

ਸਕ ਲ ਸੁਨੇਹਾ : ਸਾਰੇ ਹਾਲਟਨ ਜ਼ਿਲਹਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (HDSB)ਪਜਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਵਜਿਆਰਥੀ   
  

HDSB ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਾਂ ਲ੍ਈ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਸੂਚਨਾ   

Punjabi 

http://www.ontario.ca/learnathome
https://www.hdsb.ca/Pages/Home.aspx
https://www.hdsb.ca/Pages/Home.aspx
https://www.hdsb.ca/Pages/Home.aspx
https://www.hdsb.ca/Pages/Home.aspx
http://www.hdsb.ca/
https://hdsb.ca/learning-and-resources/Pages/Learning-Outside-Classroom.aspx
https://hdsb.ca/learning-and-resources/Pages/Learning-Outside-Classroom.aspx


 

ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਤ ਜ  ਪਧਰ ਦੇ ਆਿਲਾਈਿ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦ  ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਉਿਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਪਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ 

ਗੋਿਿ ਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਪਵਵਸਿਾਵਾੀਂ ਦ  ਸਮ ਪਖਆ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕ ਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਪਿਸ਼ਪਚਤ ਕ ਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ 

ਤੁਸ ੀਂ ਉਿ੍ਾੀਂ ਿਾਲ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ। 

  

 ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 

ਕੌਵ ਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਿ ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪਸਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਿ, ਸਾਰੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ  ਅਤੇ ਘਰੇਲ  ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ 

ਦ ਆੀਂ ਯਾਤਰਾਵਾੀਂ ਜ ਿ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤਿੱਕ ਰਿੱਦ ਕਰ ਪਦਿੱਤ ਆੀਂ  ਗਈਆੀਂ ਹਿ। ਪਕਸੇ ਵ  ਿਰਭਾਵਤ ਿਪਰਵਾਰ ਿਾਲ ਉਹਿਾੀਂ ਦੇ ਸਕ ਲ ਦਆੁਰਾ ਪਸਿੱਧਾ 

ਸੂੰਿਰਕ ਕ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿੈਸੇ ਵਾਿਸ ਕਰਿ ਦ  ਿਰਪਕਪਰਆ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਪਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਿਰਦਾਿ ਕ ਤ  ਜਾਏਗ । 

  

ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਰੱਦ 

ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਪਤਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਸਕ ਲ ਦਬੁਾਰਾ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਿੱਿੇ ਸਮਾਪਜਕ / ਸਰ ਰਕ ਦ ਰ ਆੀਂ ਦ  ਲੋੜ ਰਹੇਗ  ਅਤੇ 

ਸਮ ਹਕ ਇਕਿੱਠਾੀਂ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ HDSB ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕ  ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਕਸੇ ਵ  ਯੋਜਿਾਬਿੱਧ ਵਿੱਡੇ ਸਮ ਹ ਇਕਿੱਠ ਿ ੂੰ  ਰਿੱਦ / 

ਮੁਲਤਵ  ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਫੀਲ੍ਡ ਕਟਰਪ੍ਸ, ਸਕੂਲ੍ ਕਵੱਚ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਐਲ੍ੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਟਰਸਕੂਲ੍ ਅਤੇ 

ਇੰਟਰਾਮੂਲ੍ਰ ਅਥਲੈ੍ਕਟਕਸ, ਪ੍ਰੋਮਸ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ੍ ਅਰੰਭ, ਜਮਾਤ 8 ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੰੂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਐਕਸੀਲ੍ੈਂਸ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋਣਗੇ। ਸਕ ਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਿਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ ਿਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਸਾੀਂਝੇ ਕਰਿਗੇ । 

 

 ਦਪੁ੍ਕਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 

ਕੋਪਵਡ -19 ਦੇ ਸੂੰਚਾਰ ਿ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਐਲ ਮੈਂਟਰ  ਸਕ ਲਾੀਂ ਪਵਚ ਸਾਰੇ ਦਿੁਪਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਿ ੂੰ  ਇਸ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕ  

ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅਿੱਤਲ ਕਰ ਪਦਿੱਤਾ ਪਗਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ- ਿ ਜਾ ਡੇਅ, ਲੂੰਚ ਲੇਡ )। ਸਕ ਲ ਇਹਿਾੀਂ ਪਵਸੇ਼ਸ਼ ਰਿੱਦਤਾਵਾੀਂ ਦਾ ਉਹਿਾੀਂ ਦੇ ਸਕ ਲ 

ਭਾਈਚਾਪਰਆੀਂ ਿਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਿਗੇ। 

   

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਦੀਆਾਂ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੀਕਖਆਵਾਾਂ 

ਇਸ ਸਮੇਂ, HDSB ਸੈਕੂੰਡਰ  ਸਕ ਲ ਦ ਆੀਂ ਿਰ ਪਖਆਵਾੀਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਪਵਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਿਹ ੀਂ ਪਲਆ ਪਗਆ ਹੈ। 

ਸੈਕੂੰਡਰ  ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ  ਬੈਕਐਲਰ  (IB) ਿਰ ਪਖਆਵਾੀਂ ਲਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰ  ਿਰਾਿਤ ਕ ਤ  ਜਾ ਸਕਦ  ਹੈ(ਇਿੇ)।ਇਹ ਿਿੱਤਰ ਸਕ ਲ ਦੇ 

ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ ਿਾਲ ,ਜੋ ਆਈ ਬ  ਿਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਪਵਚ ਹਿ, ਸਾੀਂਝਾ ਕ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਸੈਕੂੰਡਰ  ਐਡਵਾੀਂਸਡ ਿਲੇਸਮੈਂਟ (AP) 

ਿਰ ਪਖਆਵਾੀਂ ਲਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰ  ਇਿੱਿੇ ਿਰਾਿਤ ਕ ਤ  ਜਾ ਸਕਦ  ਹੈ( ਇਿੇ)। 

 

  ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ੍ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ੍ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪ੍ਲ੍ਾਈ ਵੰਡਣਾ 

ਬੇਿਤ  ਅਿੁਸਾਰ, HDSB ਸ ਬਾਈ ਪਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਿਾਲ ਡਾਕਟਰ  ਉਿਕਰਣਾੀਂ (ਦਸਤਾਿੇ, ਮਾਸਕ, ਆਪਦ) ਦ  ਸਾਡ  ਸਿਲਾਈ 

ਿ ੂੰ  ਸਾੀਂਝਾ ਕਰੇਗ । ਇਹ ਖਿਤਕਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿੋਰੇਟ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦੇ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕ ਤਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਪਿਸਪਚਤ 

ਕ ਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ਇਹਿਾੀਂ ਸਿਲਾਈਆੀਂ ਿ ੂੰ  ਓਿੇ ਭੇਪਜਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਜਿੇ ਉਿ੍ਾੀਂ ਦ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜਰ ਰਤ ਹੈ। 

  

 

 ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਾਂ ਲ੍ਈ ਸਰੋਤ 

   ਕੋਪਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਪਚੂੰਤਾ ਬਿੱਪਚਆੀਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ 'ਤੇ ਵ  ਿਰਭਾਵ ਿਾ ਰਹ  ਹੈ। ਹੇਠਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਸਮਰਿਿ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਵਾਧ         

ਜਾਣਕਾਰ  ਤਕ ਿਹੁੂੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰ ਕੇ ਹਿ। 

 CO ਕੋਵ ਡ -19 (ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ) ਬਾਰੇ ਬਿੱਪਚਆੀਂ ਿਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਿਾ: ਇਕ ਿੇਰੈਂਟ ਪਰਸੋਰਸ    

 Talking to Children About COVID-19 (Coronavirus): A Parent Resource  

  ਬਿੱਪਚਆੀਂ ਿਾਲ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਪਕਵੇਂ ਗਿੱਲ ਕਰਿ  ਹੈ - ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਿ ਬਲਾਿੱਗ 

How to talk to children about the coronavirus - Harvard Health Blog 

 

   

ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਦੇ ਸਰੋਤ 

    ਪਵਸ਼ਵ ਪਸਹਤ ਸੂੰਗਠਿ (WHO) ਦੇ ਕੋਵ ਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਿ ਮਾਿਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰਧ  ਪਵਚਾਰ 

Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak from the World Health Organization 

(WHO) 

  ਕੋਪਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਚਿੱਲ ਰਹ ਆੀਂ ਖ਼ਬਰਾੀਂ ਪਚੂੰਤਾ ਦ ਆੀਂ ਭਾਵਿਾਵਾੀਂ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਿ. ਪਰਚ ਆਉਟ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਕਡਜ 

(ROCK) Reach Out Centre for Kids (ROCK) ਕੋਲ 24/7 ਸੂੰਕਟ ਲਾਈਿ ਹੈ ਜੋ ਿਪਰਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦ  ਭਾਲ ਪਵਿੱਚ ਹਿ ਓਹ 

https://hdsb.ca/our-board/Documents/Coronavirus/Coronvirus-Message-for-IB-Students-Families.pdf
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://rockonline.ca/
https://rockonline.ca/
https://rockonline.ca/


 

ਇਸ ਿੂੰ ਬਰ ਤੇ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ: 905-878-9785; ROCK ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਿਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਰਸ਼ਿਾੀਂ ਲਈ, ਐਕਸੈਸ ਲਾਈਿ ਿ ੂੰ  289-266-

0036 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 

  ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ੍ ਸਵਾਲ੍ 

ਅਸ ੀਂ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਪਚੂੰਤਾਵਾੀਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਅਕਸਰ ਿੁਿੱਛੇ ਿਰਸ਼ਿ (ਅਕਸਰ ਿੁਿੱਛੇ ਜਾੀਂਦੇ ਸਵਾਲ) ਇਕਠੇ ਕ ਤੇ ਹਿ। ਅਸ ੀਂ ਇਸ ਸਰੋਤ ਿ ੂੰ  

ਅਿਡੇਟ ਕਰਿਾ ਜਾਰ  ਰਿੱਖਾੀਂਗੇ ਪਜਵੇਂ ਹ  ਸਾਿ ੂੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ  ਪਮਲਦ  ਹੈ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੋਤ ਿ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਹ ੀਂ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾੀਂਦਾ, ਤਾੀਂ ਇਿੇ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ contact@hdsb.ca । 

 

ਕਮਲ੍ਦੇ ਜੁਲ੍ਦੇ ਰਕਹਣਾ 

ਜਦੋਂ ਸਕ ਲ ਬੂੰਦ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ, ਅਸ ੀਂ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ ਿ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਪਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਈਮੇਲ (ਸਕ ਲਮੈਸੇਂਜਰ), www.hdsb.ca , 

ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮ ਡ ਆ ਿੇਜਾੀਂ (Twitter, Facebook, Instagram) ਰਾਹ ੀਂ ਅਿਡੇਟਾੀਂ ਦ  ਜਾੀਂਚ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣ। 

 

ਇਸ ਅਪਿਸ਼ਪਚਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਡ  ਸਮਝ ਲਈ ਧੂੰਿਵਾਦ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁ਼ਭਪਚੂੰਤਕ,  

  

             ਸਟ ਅਰਟ ਪਮਲਰ 

             ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜ ਕੇਸ਼ਿ 

 

 

 

  

 

https://hdsb.ca/students/Pages/Health%20and%20Well-Being/COVID-19/FAQs-Ontario-School-Closures.aspx
http://www.hdsb.ca/
http://www.twitter.com/haltondsb
http://www.twitter.com/haltondsb
http://www.facebook.com/haltondistrictschoolboard
http://www.facebook.com/haltondistrictschoolboard
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools

