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ਪਿਆਰੇ HDSB ਿਪਰਵਾਰੋ, 
 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ ਿੱ ਠੀ ਸਤੰਬਰ ਪਵਿੱ  ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ www.hdsb.ca ਪਵਿੇ HDSB Reopening Schools webpage 'ਤੇ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। 
 

ਹਾਲਟਨ ਪਡਸਪਟਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱ   ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਰੂਿਰੇਿਾ 
ਪਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਰੁਿੱ ਪਿਆ ਅਤ ੇਕਪਲਆਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਵਸਤਾਰ 

ਿੂਰਨ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸੀਂ  ਾਹਾਂਗੇ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਪਿਆ ਕਰੋ।  
 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ Halton Region Public Health ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ 
ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ Guide to Reopening Ontario’s Schools ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਾਵਪਆਂ/ਵਨਗਿਾਨਾਂ ਲਈ ਹਠੇਾਂ ਵਲਿੰ ਕ ਕੀਤੇ ਸਿਵੇਖਣ ਿਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਿਨੀ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ: 
 

1. ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਿਾਦਾ 
ਮਾਪਿਆਂ/ਪਨਗਰਾਨਾਂ (ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ) ਲਈ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ ਸਤੰਬਰ ਪਵਿੱ  
ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ  ਾ(ਬਿੱ ੇ) ਪਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਿੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ 

ਸਮੈਸਟਰ 1/ਟਰਮ 1 ਲਈ ਵ ਨਬਿੱ ਧ ਹਣੋ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹੋ।  
 

ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ  ਣੋਾਂ ਹਨ: 
❏ ਪਨਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਈ ਿੂਰੀ ਵਾਿਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ ਢਾਲਣਹਾਰ 

ਮਾਡਲ), ਜਾਂ   

Punjabi 

http://www.hdsb.ca/
https://hdsb.ca/parents/Pages/Reopening-Schools-Plan.aspx
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Diseases-Infections/New-Coronavirus
https://www.ontario.ca/page/guide-reopening-ontarios-schools


❏ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੂਰੀ ਤੋਂ (ਔਨਲਾਈਨ) ਿੜ੍ਹਾਈ  

 

2. ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਿਾਦਾ  

ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਬਿੱ ੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਆਪਿਆ ਜਾਏਗਾ: 
❏ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਿੱ ਾ ਟਿਾਂਸਿੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ 
❏ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਿੱ ਾ ਟਿਾਂਸਿੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਿਰ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ 
❏ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਿੱ  ਾ ਟਿਾਂਸਿੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ  

ਨੋਟ: ਸਕਲੂ ਦ ੇਵਾਹਨਾਂ ਪਵਿੱ   ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ 12 ਦ ੇਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਵੋੇਗਾ। 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਪਵਿੱ   ਪਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 3 ਤਕ ਦ ੇਬਿੱ ਪ ਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 
ਿਰ ਅਪਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਿੇਪਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

3. ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੈ-ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ  

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਪਨਗਰਾਨਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਪਵਿੱ  ਆਿਣੇ ਬਿੱ  ੇ(ਬਿੱ ਪ ਆਂ) ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ  ੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਸ ੇਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ:  

❏ ਕੋਪਵਡ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ  ਕਰਨਾ। 
❏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਓਨਟਾਪਰਓ ਕੋਪਵਡ-19 ਸਵ-ੈਮੁਲਾਂਕਣ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਵ-ੈਮੁਲਾਂਕਣ) ਿੂਰਾ 

ਕਰਨਾ। 
❏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ੇ ਪਵਿੱ   ਕੋਪਵਡ-19 ਦਾ ਕਈੋ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨਾ। 
❏ ਉਸ ਸਪਥਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱ ੇ(ਬਿੱ ਪ ਆਂ) ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਲਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ   

ਹੰੁਪਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱ   ਕੋਪਵਡ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਵਤਿੰ ਨ ਵਹੱਵਸਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਇਿਾਦੇ ਦੇ ਸਿਵੇਖਣ  ਨੂਿੰ  17 ਅਗਸਤ ਤਕ ਭਿਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 

 

ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪਵ ੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ 
ਵਾਿਸ ਭੇਜਣਾ ਇਿੱ ਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ੇ ਵਾਿਸ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਸੁਿਾਵਾਂ 
ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਦ ੇਹਾਂ। ਿਿਸਤੁਤ 
ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਜਸਦੀ ਲੋੜ੍ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਵੇਗੀ। ਸਾਨੰੂ ਜਾਿਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਿੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਕਲੂਾਂ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ 

ਦੀ ਸਮੀਪਿਆ ਕਰਨ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ੇਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਿਹੰੁ ੋਗੇ ਪਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਿਹੰੁਪ ਆ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ 

https://bit.ly/HDSBReopening


ਸਕੂਲ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ   ੇਨੰੂ ਨਵੀਂ 
ਿੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਿਿਾਿਤੀ ਲਈ ਿਿੇਪਰਤ ਕਰੇਗਾ! 

ਕੋਈ ਸਵਾਲ?  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਵਿੱ  ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰ ਿੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ (FAQs) ਦੀ ਸੂ ੀ ਦੇਿਣ ਲਈ 
ਿਿੇਪਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ FAQs ਪਵਿੱ   ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਥੇ ਭੇਜੋ: contact@hdsb.ca.  

 

 

ਸ਼ੁਭਪ ੰਤਕ, 
 

Stuart Miller 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕਸ਼ੇਨ 

mailto:contact@hdsb.ca

