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26 ਅਕਤੂਬਰ, 2020
ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ / ਸਰਿਰਸਤ
Re: ਵਾਧੂ COVID-19 ਸੁਰੱਪਿਆ ਉਿਾਅ
ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਫਲ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਵਾਿਸੀ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਪਸਹਤਮੂੰ ਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਤ ਪਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪਦਸਾ-ਪਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ, ਸਾਂਤ ਰਪਹਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਿੱ ਧਰੀ ਪਸਿਲਾਈ ਦੇ

ਤਜੁਰਬੇ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਾਨਦਾਰ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰਪਹਣਾ ਪਸਿਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕਨਫੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸੱ ਿਣ ਨੂੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਿ ਪਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਸਿਲਾਈ ਬਾਹਰ
ਦ ਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ
ਲੋ ੜ ਹੈ। ਚੀਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਕਲ ਹਨ।

ੀ ਸਾਡੇ ਪਸਪਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਊਿਜਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦੀ

ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੱ ਿ ਿਰਾਂਤਕ ਪਸਹਤ ਅਪਧਕਾਰੀ ਡਾ. ਰੌਪਸਨ ਨੇ ਪਵਨੀਿੈਗ੍ ਪਵੱ ਚ COVID ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਿਾਅ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਪਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁੱ ਪਿਆ ਪਗ੍ਆ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗ੍ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ
ਪਨਯੂੰ ਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਪਨਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੱ ਚ ਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਪਵਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿੋਟਾ ਅਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੱ ਚ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਪਰਹਾ। ਉਸਨੇ

ਅੱ ਗ੍ੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਇਸ ਪਗ੍ਰਾਵਟ ਪਵੱ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੋਿਮ
ਪਵੱ
ਵਾਂਗ੍ੇ। ਦਵਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਵਚ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਦਵਦ ਆਿਥੀਆ ਨੇ COVID ਲਈ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦ ਿੱ ਤੇ
ਸੈਵਚਨਹੋਓਕਸ

ਹਨ। ਅਸਲ ਪਵੱ ਚ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਪਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਗ੍ ਲੱਗ੍ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਪਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਿੋਟੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਿਰਭਾਪਵਤ ਕੀਤੇ ਬਗ੍ੈਰ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਸਪਥਤੀਆਂ ਿਰਤੀ ਆਿਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤੇਜ, ਸਾਂਤ ਪਵਚਾਰਾਂ
ਲਈ ਭਰਿੂਰ ਹੁੂੰ ਗ੍ਾਰੇ ਨਾਲ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਡਾ.ਰੌਪਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਵਾਧੂ ਉਿਾਵਾਂ ਅਿਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਕ ਪਵਨੀਿੈਗ੍ ਕੋਡ ਓਰੇਂਜ
ਪਵਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨਹਾਂ ਉਿਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਪਵਚ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦਟਿਪਸ, ਕੋਿਲ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੂੰ
ਿੋਕ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਪਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪਜੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ
ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਨਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਪਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵਚ ਪਮਸਪਰਤ ਪਸਿਲਾਈ ਜਾਰੀ
ਰਹੇਗ੍ੀ।
ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰਡ
ੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਮੋਟ ਪਸੱ ਿਣ ਦਾ

ਪਵਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗ੍ੇ ਪਜੱ ਥੇ ਇਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲਈ ਅਰਥ ਰੱ ਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਜੱ ਥੇ ਿਪਰਵਾਰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧੂ ਉਿਾਅ ਪਕਵੇਂ ਲਾਗ੍ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਹੋਣਗ੍ੇ।

ਅਸੀਂ ਪਰਮੋਟ ਪਸਰਫ ਇੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਕੂੰ ਡਰਗ੍ਾਰਟਨ ਤੋ 8 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਜੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱ ਥ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਪਕੱ ਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਈ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤਾ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਨਾਲ ਪਸੱ ਧਾ ਸੂੰ ਿਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਮ ਪਵੱ ਚ ਪਰਮੋਟ ਪਸੱ ਿਣ ਲਈ ਹੇਠ ਪਲਿੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
▪ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਵਚ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
▪

ਘਰ ਦੋ ਤੋਂ ਪਤੂੰ ਨ ਘੂੰ ਪਟਆਂ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਬਾਲਗ੍ ਦੀ ਘਰ ਪਸਿਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੈ।

▪

ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਸੂੰ ਤ ਪਵਚ ਅਿੀਰਲੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪਸਿਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਨੁਕੂਲ
ਬਣਾਇਆ।

▪

ਇਕ ਵਾਰ ਪਵਨੀਿੈਗ੍ ਲਈ ਕੋਡ ਓਰੇਂਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਪਵਚ ਵਾਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਵਦ ਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸੁਿਿੱਦਖਅਤ ਿਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਦਸਿੱ ਖ ੇ ਿਦਹਣ ਲਈ ਹਿ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ ।

ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਦਪਆਂ ੇ ਸਮਿਥਨ ਅਤੇ ਦਵਸਵਾਸ ੀ ਕ ਿ ਕਿ ੇ ਹਾਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੂੰ ਲੈ ੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਿ ੇ ਹਾਂ ।
ਸੁਪਹਰਦ,

ਬਿਾਇਨ ਪੀ ਓ ਓਲਿੀ
ਸੁਪਿਡੈਂਟ

