
 

 

13 ਿਦਸੰਬਰ, 2021  

 

HDSB ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆ ਂਛੁੱ ਟੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਿਪਆਰੇ HDSB ਪਿਰਵਾਰ, 

 

ਅਸ� ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆ ਂਛੁੱ ਟੀਆ ਂਤ� ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 

ਵਾਸਤੇ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹ�।  

 

ਕੋਿਵਡ-19 ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੈਨ ਜ�ਚ ਿਕਟਸ 

�ਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ�ਣ ਵਾਲੇ �ਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਘਰ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੈਨ ਜ�ਚ 

ਿਕਟਸ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਿਦਸੰਬਰ ਨੰੂ HDSB ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਘਰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਿਕਟ ਵਾਲੇ ਪੰਜ (5) ਟੈਸਟ ਿਮਲਣਗੇ। ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆ ਂਛੁੱ ਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਿਪਡ 

ਐਟਂੀਜੈਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 

ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੈਨ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ 

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਦ ੇਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹ� 

ਆਏ ਸੀ)।  

 
ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੈਨ ਜ�ਚ ਿਕਟਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ: 

● ਕੋਿਵਡ-19 ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੈਨ ਜ�ਚ ਿਕਟਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

● ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੈਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੋ 

 
ਜ�ਚ ਿਕਟਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਇਹਨ� ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀਆ ਂਹਾਰਡਕਾੱਪੀਆਂ (ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ) ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

 

ਜਨਵਰੀ 2022 ਲਈ ਸਕੂਲ ਜ�ਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� 

Punjabi 

https://www.hdsb.ca/students/Documents/COVID-19/Winter-RAT-School-Letter-English.pdf
https://www.hdsb.ca/students/Documents/COVID-19/BTNX-Self-Screening-Instructions-English.pdf


 
 
 
 
 
 

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਤ� ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦ ੋਹਫ਼ਿਤਆਂ (3-14 ਜਨਵਰੀ, 2022) ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ – ਗ�ੇਡ 12 ਦੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮ� ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਨ�  �ਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਕੂਲ 

ਜ�ਚ ਟੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਿਕਵ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। 14 

ਜਨਵਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ�ਚ ਟਲੂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ।  

 
ਇੱਕ ਿਰਮਾਇੰਡਰ ਵਜ�, ਹਰਾਰਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇਿਵਿਜ਼ਟਰ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਜ�ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ� (ਅਤੇ 18+ ਦੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ) ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੋਜ਼ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ �ਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਕੂਲ ਜ�ਚ ਟੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕੰਮਲ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

 

HDSB ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ� ਬਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਗੇਾ 

18-31 ਿਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸਰਦੀਆ ਂਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲਟਨ ਿਰਜਨ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ HDSB ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੇਸ� 

ਬਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਸਟਾਫ਼ ਪਾੱਿਜ਼ਿਟਵ ਕੇਸ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਤੇਾ ਕਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। HDSB ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ (hdsb.ca) 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 

ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ HDSB ਸਕੂਲ� ਿਵਚਲੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੇਸ� ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ 

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

 
ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਪਾੱਿਜ਼ਿਟਵ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 3-1-1 'ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਰਕੇ 

ਿਸੱਿਧਆਂ ਹਾਲਟਨ ਿਰਜਨ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

 
ਅਸ� HDSB ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇਅਨੰਦ ਨਾਲ ਮਾਣਨ ਦੀ ਦਆੁ ਕਰਦੇ ਹ�।  

 
 
ਿਹਤੂ, 

 
ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ 

https://docs.google.com/document/d/1G-t0L9Gz4IzOmIsylRW45lG9r3G9IurVw4p4NyfSbQk/edit?usp=sharing
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
http://www.hdsb.ca/
https://hdsb.ca/students/Pages/Health%20and%20Well-Being/COVID-19/COVID-19-Advisory.aspx
https://hdsb.ca/students/Pages/Health%20and%20Well-Being/COVID-19/COVID-19-Advisory.aspx
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Diseases-Infections/New-Coronavirus#01

