ਗਡ ਆਈਲਡ ਸਟਰਲ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲਾ
ਡਰਾਫਟ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੁਬਾਰਾਕਿਮ Communityਿਨਟੀ
ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
2020-2021
ਸੰ ਖੇਪ ਵਰਜ਼ਨ

ਸੰ ਚਾਰ / ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇਰੁਝੇਿਵਆਂ ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰ ਕੇਤ
ਿਜ਼ਲੇ ਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦਰ ਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਪਦਰਿ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਖਤ
ਪਦਰਿ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਫਾਈ, ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ,
ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ, ਅਤੇ ਿਨ ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ. ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ / ਜ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇ ਕਾਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਸੈ ਨ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਜ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ
ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਜ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਟੀਿਫਕੇ ਨ
ਿਜ਼ਲਾ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰ ਨ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸੀਓਡੀਆਈਡੀ -19 ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਹੈ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ .◌ੰਗ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ (ਭਾਵ,
ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ, ਜ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਮਾਡਲ) ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ.
Class ਕਲਾਸ / ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ ਕਦ / ਿਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹਨ.
If ਜੇ ਐਕਸਪੋਜਰ 'ਤੇ ੱ ਕ ਹੈ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
● ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ
ਕਪਸ / ਕਲਾਸ / ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚਹਨ.
Do ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ ਨੂੰ ੱ ਕ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰ ਹੈ.
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student ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਕਵ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
Fall ਪਤਝੜ ਿਵਚ ਉਨ ਨੂੰ ਕਦ ਅਤੇ ਿਕਵ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਵ ਪਿਕਿਰਆ,
ਸਮ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਆਿਦ ਾਮਲ ਹਨ.
● ਕਪਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜ ਫੈਲਣ ਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ.
School ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਿਕਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਪਸ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਾਮਲ ਹਨ.
Vulne ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ / ਜ ਉਨ ਿਕਹੜੇ ਵਾਧੂ ਿਵਕਲਪ
ਕੋਲਹਨ.
Camp ਕਪਸ ਿਵਚ ਨਵ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ / ਪੀਪੀਈ ਪੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ ਪੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲਤਾ
ਿਕਵ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ.
Work ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵ / ਕਲਾਸਰੂਮ / ਸ ਝੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸਾਫ / ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਸੁੱ ਰਿਖਆਵ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਐਨਵਾਈਐਸਡ ਗਾਈਡਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਜ਼ਲਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਨਰਮਾਣ ਸਮਰੱ ਥਾ,
ਉਪਲਬਧ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ (ਿਜਵ ਿਕ ਐਰੀ ਕਾ ਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਿਜ਼ਲੇ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤ , ਇੱ ਕ
ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ, ਜ 100% ਿਰਮੋਟ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.
ਉਦੇ : ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਉਦੇ ਇੱ ਕ ਿਵ ੇ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ
ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਿਵਡ -19 ਿਵ ਾਣੂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ.
ਮਾਰਗ ਦਰ ਕ ਿਸਧ ਤ:

A. ਸੁਰੱਿਖਅਤ - ਸਾਰੇ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਪੋਟੋਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ, ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
B. ਸਾਰੇ ਾਮਲ - ਸਾਰੇ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਪੋਟੋਕੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ, ਅਤੇ ਿਵ ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ
ਜ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.
C. ਫਲੈ ਕਸੀਬਲਿਟਕਾability - ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਲੋ ੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ, ਪਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਪੋਟੋਕੋਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
D. ਿਨਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮ communityਸੰ ਚਾਰ ਖੁੱ ਲਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
I. ਿਸਹਤ ਜ ਚ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ
ਿਸਹਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਕੀਿਨੰਗ
ਿਜ਼ਲਾ ਕੋਵਾਈਡ -19 ਦੇ ਸੰ ਚਾਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਿਚਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ;
ਹਾਲ ਿਕ, ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਸੰ ਚਾਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱ ਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ.
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ, ਹਾਲ ਿਕ ਸਮਾਨ, ਬਾਲਗ ਲਈ ਹਮੇ ਇਕੋ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ.
ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਵਜ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ
ਗੈਸਟ◌ ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟੈਕਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੀਿਨੰਗ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 100.0 ° F ਤ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਸੀਡੀਸੀ ਮਾਰਗਦਰ ਨ
ਵੇਖੋ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ (2) ਤ ਚੌਦ (14) ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਹਨ::ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੋ ਕ COVID-19, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
● ਖੰ ਘ
● ਸਾਹ ਜ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ
● ਬੁਖ਼ਾਰ
● ਸਰਦੀ
● ਮਸਲ ਦਾ ਦਰਦ
● ਗਲ਼ੇ
● ਸੁਆਦ ਦੇ ਿਨਊ ਨੁਕਸਾਨ ਜਮੌੜ
ਹੋਰ ਘੱ ਟ ਆਮ ਲੱਛਣਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਾਮਲ
● ਮਤਲੀ
● ਉਲਟੀ
● ਦਸਤ.
ਸਾਰੇ ਸੁਿਵਧਾਵ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ
ਲੱਛਣ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ
ਦੀ ਨਰਸ ਜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਏ. ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲਾ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ , ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.
1. ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ... ਪੱ ਤਰ (ਖੁੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ), ਿਜ਼ਲਾ ਵਾਈਡ ਈਮੇਲ
ਂ ਰ.
(ਮਾਿਸਕ), ਵੈਬਸਾਈਟ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ), ਅਤੇ ਜ ਿਜ਼ਲਾ ਿਵਆਪਕ ਟੈਕਸਟ ਰੀਮਾਈਡ
2. ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਲੱਛਣ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਨਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

3. ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਨ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
B. ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਿਵਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਹਤ ਜ ਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ.
ਸੀ. ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ , ਬੱ ਸ ਿਵਚ ਚੜਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਜ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ
ਪਿਹਲ , ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਰ ਿਵਚ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
1. ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ
ਏ) ਜੇ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 100.0 ਿਡਗਰੀ ਤ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਪਦਰ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
...
(1) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਇਹ ਹੈ) ਸਾਹ ਸੀਮਤ ਨਹ ਕਰਦਾ).
(2) ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਗੱ ਡੀ ਿਵਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਚਾਰ ਿਦਨ ਤ ਵੱ ਧ
ਸਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
()) ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਜ ਪਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਿਫਜ਼ੀ ੀਅਨ (ਿਜਵ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਜ ਸਥਾਨਕ
ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮ ਵਰੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਿਸਹਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ.
ਅ) ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲਤਾ ਿਵਚ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ;
2. ਸਕੂਲ ਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਏ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਨਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਲੱਛਣ
ਰਿਹਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮ ਤਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ. ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਚਾਰ
ਿਦਨ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਟ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
3. COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜ COVID-19 ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ.
a) ਕੀ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ / ਜ ਿਵਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਜ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਸਕੂਲ ਨਰਸ
ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਿ ੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ.
(1) ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜ ਿਡਜੀਜੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਡਾ.
ਡੈਰਲ ਏਹਲੇ ਨਫੀਲਡ) ਅਤੇ ਏਰੀ ਕਾ ਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ.
(2) ਸਕੂਲ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲਾ ਿਨਰਦੇ ਕ ਤੁਰੰਤ ਈਰੀ ਕਾ ਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ
ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਂ
()) ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜ ਿਡਜਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡਟ ਫਾਰ ਪपਿु ◌ਲ ਐਡ
ਪਰਸੋਨਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ( ੈਰਲ ਕਾਰਡੋਨ) ਅਤੇ ਸੁਪਰਡਟ ਆਫ ਸਕੂਲਜ਼ (ਡਾ. ਬਾਇਨ ਗਾਹਮ) ਨੂੰ
ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ.
ਅ) ਸਕੂਲ ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜ ਿਡਜੀਜੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਕਾਰਜਕਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
(1) ਸਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
()) ਸਕੂਲ ਪਰਤਣਾ
(ਏ) ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਲੱਛਣ ਰੈਜ਼ੋਲੂ ਨ
ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ.

(ਅ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਰਿਹਤ, ਬੁਖਾਰ ਨਹ , ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਤ ਿਬਨ ਦਵਾਈ ਘਟਾਏ
ਿਬਨ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜੀ. ਿਵਜ਼ਟਰ
ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਿਸਰਫ ਐਮਰਜਸੀ ਉਦੇ ਿਜਵ ਿਕ ਿਸਹਤ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾਵ , ਛੇਤੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜ ਪਬੰ ਿਧਤ ਮੁਲਾਕਾਤ , ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ' ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ
ਦਾ ਲਾਇਸਸ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪ ਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਐਚ. ਸੰ ਪਰਕ
a. ਟਰੈਿਕੰ ਗ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸ ਏਰੀ ਕਾ ਟੀ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋ
ਜੋ COVID-19 ਦੀ ਜ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਏਰੀ ਕਾ ਟੀ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (ECDOH) ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪਰਕ
ਟੈਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤ ਖੀਸ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ
ਵਟ ਦਰੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ. ਸੰ ਪਰਕ ਟੈਸਰ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਇਕੱ ਲਤਾ ਿਵਚ
ਕੀ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ ਤ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛੋ.
b. ਸੰ ਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ COVID-19 ਵਾਲਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ.
c. ਅਲੱਗਥਲੱਗ ਹੋਣ -ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਤ ਦੂਰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ
ਵੱ ਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤਣਾ. ਿਜਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ
ਕਿਰਆਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁ basicਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਈਸੀਡੀਓਐਚ ਤ ਪਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਉਹਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ
ਿਜਨ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕੀਤੀ COVID-19 ਿਨਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਉਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
d. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ - ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕੋਵੀਡ -19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 10 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਛੇ
ਪੈਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੀ, ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਪੋਮੈਿਟਕ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ, ਨਮੂਨਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਤ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਤ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਨੜਤਾ ਹੈ, ਤ
ਈਸੀਡੀਓਐਚ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ.
e. ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ - ਮਤਲਬ ਘਰ ਰਿਹਣਾ, ਲੱਛਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ (ਹਰ ਵੇਲੇ
ਦੂਿਜਆਂ ਤ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 6 ਫੁੱ ਟ). ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਖੁੱ ਦ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਤ ਵੱ ਖਰੇ ਇੱ ਕ ਖਾਸ
ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤਣਾ.
f. ਗੁਪਤਤਾ - ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਈਸੀਡੀਓਐਚ ਸੰ ਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਨਾਲ ਸ ਝੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱ ਿਖਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ.
I. ਕੋਹੋਰਟਸ
students ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕੋਿਵਡ -19ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ
ਘਟਨਾ, ਐਲੀਮਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਉਸੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਰੱ ਖੇ
ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵਚ. ਿਮਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਤ ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਇਕ ਹੱ ਦ ਤਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋਣ ਤਕ ਇਕ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ. ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣਾ,
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
• ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਤ ਵੱ ਖ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇ ਬਲ ਵਾਲੇ
ਕੰ ਟੇਨਰ , ਿਕiesਬੀਆਂ, ਜ ਖੇਤਰ ਿਵਚ. ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਿਡਵਾਈਸ , ਿਖਡੌਿਣਆਂ, ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਦੀਆਂ
ਸਹੂਲਤ ਤ ਬਚੋ

ਖੇਡ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਜ ਿਸੱ ਖਣ. ਿਫਰਕੂ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਿਵ ੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ.
• ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੋਲ ਚ ਪੱ ਧਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਕਲਾ ਸਪਲਾਈ,
ਸੰ ਗੀਤ ਉਪਕਰਣ, ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਉਪਕਰਣ, ਆਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ) ਜ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਮ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ.
II. ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਸਫਾਈ
1. ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ…
a) ਪਵੇ ਦੁਆਰ
) ਿਟਕਾਣੇ
c) ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ / ਫੈਕਲਟੀ ਲਾ ਜ
d) ਕਲਾਸਰੂਮ
e) ਪਬੰ ਧਕੀ ਦਫਤਰ
f) ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ
g)
ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੇ ਬਰੇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹੀ ਹੱ ਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵਚ ਅਤੇ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ. ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ,
ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ covering◌ੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੋਟੋਕੋਲ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਉਪਾਵ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਿਦਅਕ ਿਸਖਲਾਈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ.
3. ਿਜ਼ਲਾ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱ ਖੇਗਾ, ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਸਾਬਣ, ਹੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (ਐਫਸੀਐਨਵਾਈਐਸ 2020 ਸੈਕ ਨ 5705.5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 60 ਪਤੀ ਤ
ਅਲਕੋਹਲ (ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਹਡ ਸੇਨਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ) ),
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ, ਿਟ ੂ ਅਤੇ ਕਤਾਰਬੱ ਧ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਿਰਸੈਪਲੇ ਕਸ.
Dr. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਫੁਹਾਰੇ - ਅਸ ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਿਬਨਾ ਸਟੇ ਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵ ਗੇ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਫਲਟੇਬਲ ਸਟੇ ਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਏਗੀ
III. ਸੋ ਲ ਦੂਰ
ਏ ਿਵਚ ਕਮ ਨੂੰ 6 ਦੇ ਇੱ ਕ ਉਿਚਤ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 'ਜ ਹੋਰ ਹੇਠ ਿਦ ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ;
1. ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ' ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱ ਸ ਅੱ ਡੇ ਦੀ ਅਟਕਣਗੇ.
2. ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ in◌ੰਗ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹਾਲਵੇਅ ਿਵਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾ
ਹੈ.
3. ਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
4. ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱ ਲੇ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ.
5. ਪੀਈ ਕਲਾਸ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਇਹਨ ਏਰੋਿਬਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12 'ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ 12 ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ.
6. ਬਡ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ 12 'ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ 12 ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ.

ਬੀ. ਜਦ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਤ ਹਰ ਇੱ ਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਖੌਟਾ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
1. ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪੀਈ, ਕੋਰਸ, ਬਡ ਅਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਾਮਲ ਹਨ.
ਸੀ. ਫਾਇਰ ਡਿਰਲਜ਼ / ਤਾਲਾਬੰ ਦ ਮ ਕਲ
1. ਿਜ਼ਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਅੱ ਗ ਬੁਝਾ. ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ 4 ਲਾੱਕਡਾ drਨ ਦੀਆਂ ਮ ਕਲ ਚਲਾਏਗਾ.
a) ਫਾਇਰ ਡਿਰਲਜ਼ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਬੀ) ਲਾੱਕਡਾ .ਨ ਅਿਭਆਸ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੀਟ ਨਹ ਛੱ ਡਣੀਆਂ. ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪਿਕਿਰਆਵ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ
ਇੱ ਕ ਲਾਈਵ ਲਾਕਡਾਉਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
IV.ਿਨ ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇ 202.17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰings◌ੱਕਣ ਅਤੇ NYSDOH ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ ਦੋ
(2) ਤ ਵੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ
ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਾਸਕ ਜ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ face◌ੱਕਣ ਨਾਲ cover◌ੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਜਨਤਕ ਜਗਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ
ਰਿਹ ਸਕੋ, ਜ ਜਦ ਪਬੰ ਧਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ.
ਏ. ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ all◌ੁਕਵ ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣਾ / ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜ ਜਦ social◌ੁਕਵ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ / ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਨਹ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.
1. ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ ਮਬਰ ਨੂੰ face◌ੁਕਵ ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ield◌ਾਲ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.
2. ਿਵ ੇ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜ ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ face◌ੁਕਵ
ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣ, to◌ੁਕਵ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ, ਜ ਹੱ ਥ ਜ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ . ਉਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ covering◌ੱਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਬਰਦਾ ਤ ਨਹ ਕਰ ਪਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸ ੁਦਾ ਿਚਿਕਤਸਕ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਅਿਜਹੀ ਕਵਿਰੰ ਗ ਉਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੀ
ਹੈ ਿਚਹਰੇ ਦੇ .◌ੱਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਬੱ ਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ , ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਛੋਟ ਤ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਆਵਾਜਾਈ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
3. ਪਾਰਦਰ ੀ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਵਧੇਰੇ ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਸੰ ਕੇਤ ਲਈ ਅਵਸਰ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਛੋਟੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਬੋਲ਼ੇ /
ਸੁਣਨ ਦੇ hardਖੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਮੰ ਨ ਜਾਣਗੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਜ਼ਲਾ
ਉਪਚਾਰ ਜ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਪੀਪੀਈ (ਿਜਵ ਿਚਹਰੇ ਦੀ at◌ਾਲ / ਮਾਸਕ ਜੋ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜ ਆਸ ਪਾਸ
ਪਾਰਦਰ ੀ ਹੈ) ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਬੁੱ ਲ ਅਤੇ / ਜ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ
ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ). ਇਹ ਿਵਕਲਿਪਕ ings◌ੱਕਣ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (ਿਜਵ ਸੁਣਨ ਕਤੀ ਦੇ) ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.
4. ਕੈਫੇਰੀਆ ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ.
5. ਿਜੱ ਥੇ ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ covering◌ੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
a) ਿਸਵਾਏ ਜਦ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਓ.
ਅ) ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਿਜੱ ਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ social◌ੁਕਵ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ
ਉਿਚਤ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ covering◌ੱਕਣ ਦੀ ਬਰੇਕ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ.
6. ਹਾਲਵੇਅ◌ ਜ ਸਕੂਲ ਜ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਬੀ. ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦਾ ਇਕ ਡੱ ਬਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

C. ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟ
1. ਿਜ਼ਲਾ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡੈਸਕ, ਅਿਧਆਪਕ ਡੈਸਕ, ਕਲੈ ਰੀਕਲ ਸਟੇ ਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.
ਡੀ. ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ
1. ਸਾਰੇ ਡਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਿਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਦੇ ਸਮ ਇੱ ਕ ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣਾ ਅਤੇ ਿਚਹਰਾ
ield◌ਾਲ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਤ ਾਹ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਸ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਸਤਾਨ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ.
2. ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਿਵਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
a) ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤ ਇੱ ਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ ਬੈਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
ਈ. ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ
1. ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਦੀ and◌ੁਕਵ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰ ਪਾਿਦਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਵੀ. ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਏ.ਸਟਾਫ
ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤਕਸਟਡੀਅਲ1. ਿਹੱ ਲੀਅਰਡ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਿਵਡ ਜਾਬ ਿਡ dutyਟੀ ੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ.
2. ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਸਟੇ ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. ਇਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਸੁਪਰੈਕਸ (ਕਲੀਨਰ / ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ) ਪੂਰੀ ਡੈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ
2. ਮਾਈਕੋਫਾਈਬਰ ਕੱ ਪੜੇ (ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘਣਗੀਆਂ).
3. ਲੈ ਟੇਕਸ ਦਸਤਾਨ.
ਬੀ. ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ / ਰੈਸਟਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵਚ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ੀਟ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ੀਟ ਹਰੇਕ
ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇੱ ਕ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਰੱ ਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ.
1. ਿਦਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਵਚ ਚੇ ਅਿਹਸਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਿਸਹਤ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.
ਏ) ਇਸ ਵਾਧੂ ਕੰ ਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਿਰਨਸੋਮ ਤੀਜੀ ਿ ਫਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਗੇ.
ਬੀ) ਸਾਰੇ ਆਰਾਮਘਰ ਿਵਚ ਸਫਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ (ਿਜਵ ਿਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ
ਸਾਬਣ ਿਡਸਪਸਰ).
ਸੀ. ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਗਲੀਚੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ ਹੈ.
D. ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਿਜ਼ਲਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ.
E. ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਜੰ ਗ ਸਟੇ ਨ ਦੀ ਵਰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੋਵੇਗੀ.
ਐਫ. ਪੋਟੀਕਸਸ ਕੋਰਡਲੈ ਸ ਇਲੈ ਕਟੋਸਟੈਿਟਕ ਸਪਰੇਅਰ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ.
ਜੀ. ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਪਣਾਲੀਆਂ
1. ਅਸ ਉਨ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਗੇ ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ.

2. ਿਫਲਟਰਸਨ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਐਮਈਆਰਵੀ ਰੇਟ' ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਖੋਲਣਪਿਹਲ
ਮੁੜਤ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰ ਧਕ ਸਕੂਲ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਭ ਤ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਰਗਦਰ ਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ,ਿਨਗਰਾਨੀ
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲ ਰਹੀਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਾਮਲ ਹਨ.
District ਿਜ਼ਲੇ ਨ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਿਬਲਿਡੰ ਗਜ਼ ਅਤੇ
ਗਰਾ ਡਸ ਿਵਭਾਗ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ (ਿਸਡਵੇ ਐਲੀਮਟਰੀ, ਹੁੱ ਥ ਰੋਡ ਐਲੀਮਟਰੀ, ਕਾਜਬੀਨ ਐਲੀਮਟਰੀ, ਵੇਰੋਿਨਕਾ ਕੋਨਰ ਿਮਡਲ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗਡ ਆਈਲਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋ ੜ ਦਾ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਐਸਈਡੀ ਗਾਈਡਸ ਦੇ ਪੰ ਨ 33-34 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ.
ਪਬੰ ਧਕ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਿਨ ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਅਤੇ ਸਫਾਈ / ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ
appropriate◌ੁਕਵ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ.
District ਿਜ਼ਲਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਚੰ ਨਨੂੰ ਿਕਵ
ਪਕਾ ਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਵਾਈਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ, ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਪਿਕਿਰਆਵ , ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਅਤੇਦੇ ti◌ ਚੇ, ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ covering◌ੱਕਣ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸਹੀ wear◌ੰਗ
ਖੰ ਘਨਾਲ ਪਿਹਨਣਾ ਹੈ.
District ਿਜ਼ਲਾ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਰਮੋਟ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱ ਥ ਅਤੇਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ.
District ਿਡਸਿਟਕਟ ਨ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੋਗਾਣੂ ਪੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ
ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ.
ਿਸਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
District ਿਜ਼ਲਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ covering◌ੱਕਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪਿਹਨਣ,
ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪਸਤ ਸਰੋਤ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ
• ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤ ਪਿਹਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ.

District ਿਜ਼ਲਾ ਰੋਗ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਰ (ਸੀਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਨਵਾਈਐਸਡੀਓਐਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ "ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ -19
ਲਈ ਪਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅੰ ਤਿਰਮ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਮਾਰਗਦਰ ਨ" ਦੁਆਰਾ ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ. ਐਸਆਰਐਸਕੋਵ -2 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਈਪੀਏ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
Each ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰਸਪੀ
ਜਾਏਗੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ. ਕਸਟਡੀਅਲ ਸਟਾਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ / ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਲਾਗ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤਾਰੀਖ, ਸਮ ਅਤੇ ਸਕੋਪ
ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ.
Cust ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਿਨਯਮਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ
ਅਿਭਆਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਸਤਹ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ

ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਾਮਲ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬਾਥਰੂਮ, ਦਫਤਰ, ਬਰੇਕ ਰੂਮ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥ ਵ ) ਿਬਲਿਡੰ ਗ). ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚ-ਛੋਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ , ਿਜਵ ਿਕ ਫੋਨ, ਕੀਬੋਰਡ, ਟੱ ਚ ਸਕੀਨ, ਿਨਯੰ ਤਰਣ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ
ਹਡਲ, ਰੇਿਲੰਗ, ਕਾੱਪੀ ਮ ੀਨ , ਲਾਈਟ ਸਿਵੱ ਚ , ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁ ਿਕਲ ਅਤੇ ਜਾਰੀ
ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗਾ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜੇ ਨਹ ਅਕਸਰ.
Od ਿਹਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਦਨ ਭਰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਹੋਣਗੇ, ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਟਾਇਲਟ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਟੇਬਲ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਡਲ) 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਤ
ਕਰਨਗੇ.
Fac ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਦਨ ਭਰ ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਤਹ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਥਾਵ 'ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ.
ਿਕਸੇ ੱ ਕੀ ਜ ਪੁ ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤ ਬਾਅਦ
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਟੈਿਫਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚ-ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ
ਸਮੇਤ, ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਪਦਰ ਨ ਕਰਨਗੇ. ਿਜ਼ਲਾ “ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ” ਦੇ ਸੀਡੀਸੀ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਈਸੀਡੀਓਐਚ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ.
ਿਵਧੀ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
affected ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਭਾਿਵਤ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ affected ਪਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰ ਿਵਚ
ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲਣਾ
cleaning ਸਫਾਈ / ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਤ 24 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ ਉਡੀਕ ਕਰੋ (ਜ ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ)
used ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਕਰੋ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਪਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਐਰੀ ਕਾ ਟੀ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਮ ਵਰਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ.
ਹਵਾਦਾਰੀ
ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਿਵਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਣਾਲੀ ਸਹੀ ਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਡਜਾਈਨ ਕੀਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੋਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ
(ਦੁਗਣਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਥਾਪਤ ਐਚ ਵੀਏਸੀ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱ ਖ ਰਖਾਵ ਪੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤ
ਦੀ ਸਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ.ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਆਪਣੇ ਿਬਲਿਡੰ ਗ
ਮੈਨਜਮਟਵਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਗੇ
ਂ ਐਸ ਦੀ. ਅਸ ਆਰਪੀ ਫੈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀਿਸਸਟਮ / ਯੂ ਐਡ
ਹ ਿਕ ਅਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਤ ਿਬਨ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਿਫਲਟਰੇ ਨ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ .
ਸਫਾਈ
ਿਜ਼ਲਾ ਿਬਮਾਰੀਕਦਰ ਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ.
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ(ਸੀਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਨਵਾਈਐਸਡੀਓਐਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ "ਕੋਵੀਡ -19 ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿਨੰਦਾ-ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰ ਨ" ਅਤੇ "ਸਟਾਪ ਿਦ ਸਪੇਡ" ਪੋਸਟਰ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਡੀਕਲ
ਪੇ ੇਵਰ ਅਤੇ ਪਬੰ ਧਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਿਜ਼ਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੇ ਸਟੇ ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੇ ਸਟੇ ਨ (ਬਾਥਰੂਮ ਿਵੱ ਚ
ਮੌਜੂਦ, ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ) ਸਾਬਣ, ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਟੇ ਨ ਹਨ ਜੋ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਸਮੱ ਗਰੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ.
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਸੈਿਕੰ ਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਣ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ, ਖਾਣੇ ਤ ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ
ਦੀ ਵਰਤ ਤ ਬਾਅਦ. ਮੁੱ ਖ ਪਵੇ ਦੁਆਰ, ਆਮ ਖੇਤਰ , ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਥ ਵ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਦੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ

ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੱ ਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗਾ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਹੱ ਥ ਸਾਫ
ਿਦਖਾਈ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ.
ਿਜ਼ਲਾ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਝੇ ਕੀਤੇ
ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ (ਿਜਵ ਿਕ ਕਾੱਪੀਅਰਜ਼)' ਤੇ / ਨੜੇ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ. ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ,
ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ ਸਤਹ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ ਸਤਹ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਿਫਰ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਜ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਿਨ ਾਨ ਤਾਇਨਾਤ
ਸਾਰੇ ਸੁਿਵਧਾਵ ਤੇਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤ ਤ ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਰੋਕਣਾ
ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ ਦੇ ਹਨ.
ਿਦਨ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਤਹ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਥਾਵ '
ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਚ ਪੱ ਧਰੀ ਸਤਹ ਦੇ
ਨੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ. ਗੰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ (ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ, ਮਾਸਕ, ਆਿਦ) ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਰਸੈਪਟ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ. ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਪਿਕਿਰਆਵ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ / ਜ ਹੱ ਥ
ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਵੱ ਛਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ ਤੇ ਿਚੰ ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ.
ਯਾਤਰੀ
ਇਮਾਰਤ (ਿਜ਼ਲਾ ਦਫਤਰ ਦਾ, ਆਵਾਜਾਈ Center, ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਈਕੋ ਟਾਪੂ, Sidway ਐਲੀਮਟਰੀ, Huth ਰੋਡ
ਐਲੀਮਟਰੀ, Kaegebein ਐਲੀਮਟਰੀ, ਵੇਰੋਿਨਕਾ Connor ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ Grand Island ਤੱ ਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ) ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਹੀ
ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਮਾਰਤ ਿਸਰਫ ਿਜ਼ਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾਵ , ਠਕੇਦਾਰ , ਿਵਕਰੇਤਾਵ ਅਤੇ
ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਲਈ ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਮਾਿਪਆਂ, ਿਬਲਿਡੰ ਗ / ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਮਾਨ ਨੂੰ
ਉਦ ਤੱ ਕ ਆਿਗਆ ਨਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ.
ਸਰੀਰਕ ਸਪੇਸ
ਿਜ਼ਲਾ ਅਤੇ / ਜ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿਚਤ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ / ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਅੰ ਦਰ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਸਥ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨਗੇ. ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: 30 ਜੁਲਾਈ 2020
ਸਕੂਲ ਿਵਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵ (ਿਜਵ ਿਕ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਲਾਇਬੇਰੀ, ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ) ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਗਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
These ਇਨ ਵੱ ਡੀਆਂ ਥਾਵ 'ਤੇ, ਸਮੂਹ / ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱ ਖਰੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਸਮੂਹਬੰ ਦੀ / ਕਲਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਇਨ ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ these◌ੰਗ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
● ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਰ ਟੇਪ ਜ ਸੰ ਕੇਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇਿਵੱ ਚ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੇ
ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਖੇਤਰ ਹਨ.
ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹਨ: ਿਜ਼ਲਾ ਦਫਤਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਕਦਰ, ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਈਕੋ ਆਈਲਡ, ਿਸਡਵੇ ਐਲੀਮਟਰੀ,
ਹੁੱ ਥ ਰੋਡ ਐਲੀਮਟਰੀ, ਕੇਜਬੀਨ ਐਲੀਮਟਰੀ, ਵੇਰੋਿਨਕਾ ਕੋਨਰ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗਡ ਆਈਲਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਬਲਿਡੰ ਗ
ਐਕਸੈਸ
ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਪੜੇ-ਿਲਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵ ਉਮੀਦ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਸਾਰੀਆਂ
ਿਸਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ. ਸੰ ਚਾਰ ਯੋਜਨਾਵ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਕ ਿਲਖਤੀ ਸਮਗਰੀ (ਅਰਥਾਤ ਹਡਬੁੱ ਕ) ਵਾਲੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਪਸਤੁਤੀਆਂ ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਪੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆਵ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ.
Areas ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ.
Address ਜਦ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਤ ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ, ਐਥਲੈ ਿਟਕ ਟੀਮ ਜ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗਾ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ.
Care ਸਕੂਲ ਕੇਅਰ ਪੋਗਰਾਮ ਤ ਬਾਅਦ ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਵ ਗ ਹੀ ਿਵਧੀ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ
ings◌ੱਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲਾ ਵਪਾਰ ਦਫਤਰ
ਦੁਆਰਾ ਸ ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ
● ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ.
Arent ਪੇਰਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ / ਿਪਕ-ਅਪ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨਨੀਤ ਫੈਕਲਟੀ / ਸਟਾਫ
ਦੁਆਰਾ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
Parent ਵਾਹਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਵਚਾਰੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ.
Buses ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਬੱ ਸ ਦੀ ਸੀਿਮਤ ਿਗਣਤੀ ਇਕ ਸਮ 'ਤੇ ਉਤਾਰੇਗੀ.
Health ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲ / ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਮ ਦੀ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਸਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
● ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਹਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ 'ਤੇ ਪੇਰਟ ਡੌਪ-ਆਫ ਜ ਬੱ ਸ ਲੂਪ ਿਵਚਲੇ
ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
● ਅਿਧਆਪਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ.
● ਜੇ ਮ -ਿਪਓ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮ ਸਾਈਨ ਆਉਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ ਿਵਧੀ ਿਸਹਤ ਉਦੇ ਜ
ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਉਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ.
Students ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁੱ ਟਣਾ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਰਹੇਗਾ.
ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸੰ ਰਚਨਾ
student ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਰਕਸਟੇ ਨ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਕਰੋ, ਜਦ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ 6 ਫੁੱ ਟ ਪਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਦ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ. ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਇਕੋ ਿਦ ਾ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਬਜਾਏ), ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਤ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਭੌਿਤਕ ਜਗਾ ਨਹ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ, ਉਨ ਨੂੰ ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ.
Ables ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
● ਿਜੱ ਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਜਗਾ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰੋ ਜੋ ਹਦਾਇਤ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
Social ਸਮਾਜਕ / ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਕੇਤ ਾਮਲ ਕਰੋ.
Outdoor ਬਾਹਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਿਜੱ ਥੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
S ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਵਾਿ ੰ ਗ ਸਟੇ ਨ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਰੋਗਾਣੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਿਡਸਪਸਸਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਜ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤ
ਸਮੂਹ ਿਵਚਾਲੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ.
● ਹਰੇਕ ਿਵ ੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਟਅਪ ਅਤੇ ਪੋਟੋਕੋਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਕਲਾ, ਪੀਈ, ਸੰ ਗੀਤ, ਲਾਇਬੇਰੀ)

students ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਮਾਸਕ ਬਰੇਕ" ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ● ਸਾਰੇ ਮਨਨੀਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਣਗੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ks◌ਾਲ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ks◌ਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸ ਹੋਵੋ. ਕੋਹੋਰਟਸ
● ਇੱ ਕ "ਸਿਹਯੋਗੀ" ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਮਬਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਇਕੱ ਠ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ. Possible ਜਦ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਵਸੇਸ ਅਕਾਦਿਮਕ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਘੁੰ ਮਣਗੇ.
Safety ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਕਰੋ ਿਜਥੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ
ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕੋਹੋਰਟ ਿਵਚਕਾਰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ.
ਂ ਰੀ ਅਤੇ ਿਨਕਾਸ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਦਨ ਪਤੀ ਿਦਨ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ.
Oh ਕੋਹੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਐਟ
● ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ , ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਗਾ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਪਾਇਮਰੀ
ਵਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲੇ ਸਮੂਹ, ਜ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਸਮੂਹ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ.
ਬਾਥਰੂਮ ਸਹੂਲਤ ਪੋਟੋਕੋਲ (ਇਨ-ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ੇਅਰਡ)
● ਸਕੂਲ ਦੀ ਫਲੋ ਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ way◌ੰਗ ਨੂੰ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ.
● ਸਕੂਲ ਬਹੁ-ਸਟਾਲ ਸ ਝੇ ਬਾਥਰੂਮ , ਹੱ ਥ ਧੋਣ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਪੋਟੋਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ.
● ਸਕੂਲ ਹਰ ਿਦਨ ਇੱ ਕ ਸਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਿਜੱ ਥੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ.
Ings ਇਮਾਰਤ ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਵਧਾਏਗੀ.
ਹਾਲ ਟੈਿਫਕ
Students ਮਾਸਕ ਹਰ ਸਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
Of ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕਿਹਰਾ ਵਹਾਅ- ਐਲੀਮਟਰੀ ਅਿਧਆਪਕ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਛੱ ਡਣ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ.
Foot ਪੈਰ ਦੇ ਟੈਿਫਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਿਚਹਰੇ-ਟਾਕਰੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ - ਿਜਵ ਿਕ ਇਕ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਲਵੇਅ
ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਪਵੇ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ.
Foot ਪੈਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਫਰ 'ਤੇ ਿਨ ਾਨ ਲਗਾਓ.
●ਸੜਕ ਦੇ ਿਨਯਮ ਵ ਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ (ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ)
ਹਾਲਵੇਅ ਦੇ ਉਿਚੱ ਤਪਣਰਹੋtraffic ਟੈਿਫਕ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਹਾਲਵੇਅ ਤੇ ਰੱ ਖੋ. ਸ ਝੀਆਂ ਥਾਵ - ਿਵ ੇ (ਪੀ.ਈ., ਲਾਇਬੇਰੀ, ਕਲਾ,
ਸੰ ਗੀਤ)
a ਸਰੀਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤ ਦੇ ਪਾਠਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਅਨੁਕੂਲਤਾਵ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਦਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ
ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ . (ਹਰੇਕ ਿਵ ੇ
ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਭਾਗ ਵੇਖੋ)
● ਸੈਨਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਸਟੇ ਨ red ਸ ਝੀਆਂ
ਥਾਵ 'ਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਪਿਤਬੰ ਧ ਲਈ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ ਹੋਣਗੇ
● ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ ਤ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ ਵੇਖੋ. ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ
Fe ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਿਡ .ਲ ਘੁੰ ਮਣ ਤੇ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ.
Student ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਖਾਣੇ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਰੋ ਨੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟਾਈਿਜੰ ਗ ਪਿਕਿਰਆਵ ਲਈ ਟੈਿਫਕ ਦੇ ਪਵਾਹ ਲਈ ਪੋਟੋਕੋਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਬਾਹਰਲੀ ਜਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
● ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਤ,
ਸਾਰੇ ਸੀਡੀਸੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ.
● ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ ਿਕ ਿਸਰਫ ਟੀਮ ਟੀਮ ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੱ ਥ
ਸੈਨਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਤ ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ, ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਉਪਕਰਣ ਜ ਹੋਰ ਕੀਟਨਾ ਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਬਾਹਰਲੇ ਉਪਕਰਣ.
Each ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ / ਸਿਹਯੋਗੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਅਵਸਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ.
Social ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ.

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋ ਣ
ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਫੂਡ ਸਰਿਵਸ ਿਵਭਾਗ ਬਾਲ ਪੋ ਣ ਪੋ ਣ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ, ਸਮੇਤ
ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਸਮੇਤ, ਭਾਵ ਅਸ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ ਿਰਮੋਟ ਤ
ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹ . ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਐਫਏ) ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ. ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਕੂਲ
ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਜ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਰਮੋਟ ਤ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਸਨ.
ਇੱ ਕ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਡਾਇਿਨੰਗ ਏਰੀਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪਕ ਥ ਵ ਤੇ
ਭੋਜਨ ਪਰੋਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਫੂਡ ਸਰਿਵਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਹਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਹਤ ਮੁਲ ਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀਆਈਡੀ -19 ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣ ਸਮ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣੇ
ਪੈਣਗੇ.
ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਜੰ ਗ ਸਟੇ ਨ ਹਰੇਕ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ / ਜ
ਖਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੈਫੇਰੀਆ / ਖਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤ
ਪਿਹਲ . ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ
ਪਵਾਿਨਤ ਰੁਕਾਵਟ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤਕ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ' ਤੇ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ.
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਖਾਣਾ ਬਦਲਵ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ (ਿਜਵ ਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ) ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜ ਖਾਣ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਖੜੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਿਜੱ ਥੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ
ਖਾਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਪੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ
ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਰਿਹਤ ਚੀਜ਼ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ.
ਭੋਜਨ ਦੀਿਵਚਕਾਰ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ / ਖਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਹੋਣਗੇ
ਿਮਆਦ ਦੇ. ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਪਕਰਣ,
ਹਾਈਟੌਚ ਆਬਜੈਕਟਸ ਸਮੇਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ ਵਧੇਰੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਿਜ਼ਲਾ ਹੇਠ
ਿਲਿਖਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ:

● ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਦਸਤਾਨ, ਮਾਸਕ, ਅਪੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
Between ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਬਫੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਸਨਕਸ) ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਰੋਕ ਲਗਾਓ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰਜਾਵੇਗਾ
ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ / ਜ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਪੋਸਿਟੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ.
Students ਟੇਬਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਟੇਬਲ ਬੰ ਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਨ ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਜ ਟੇਬਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰੋ.
Sale ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਿਜਵ ਿਕ ਿਛੱ ਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਿਵਭਾਜਨ, ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰੋ ਿਜੱ ਥੇ
ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਮੁ ਕਲ ਹੈ.
Lunch ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮ ਿਵਚ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਟੇਬਲ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.
ਿਜ਼ਲਾ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ:
physical ਸਰੀਰਕ ਗਾਈਡ , ਿਜਵ ਿਕ ਫਰ 'ਤੇ ਟੇਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰ ਧ ' ਤੇ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਚ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਜ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਡੀਕਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਣ.
Parents ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪਸਤ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਪਿਹਲ ਤ ਫੰ ਡ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪਦਾਨ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤ ਾਹਤ ਕਰੋ.
ਗਡ ਆਈਲਡ ਸੀਐਸਡੀ ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ
ਇੱ ਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸ ਹਰੇਕ ਗਡ ਆਈਲਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸੰ ਭਵ, ਸਭ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਮੁਕਤ
ਸਫ਼ਰ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰ ਗੇ. ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱ ਸ ਤੇ ਕੋਵੋਡ - 19 ਿਸਹਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰ ਖਤਮ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰ ਤੁਲਨ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਜੋਖਮ
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.
ਟਰ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਬੱ ਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਬੱ ਸ ਅਟਡਟ, ਮਕੈਿਨਕ, ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਰਖਵਾਲਾ) ਕੰ ਮ ਤੇ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਹਤ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਸਵੈ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ. ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਸਮ ਹਰ ਸਮ
ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਤ ਦਸਤਾਨ ਲਾਉਣੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ. ਉਹ ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਿਪਕ face◌ਾਲ ਵੀ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੀਪੀਈ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਿਜ਼ਲਾ ਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਬੱ ਸ ਰੋਜਾਨਾ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਡਰਾਈਵਰ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਬੱ ਸ ਰਨਜ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚ-ਟਚ ਸਤਹ
ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ. ਜਦ ਹਵਾਦਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਿਡਗਰੀ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ
ਪਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਛੱ ਤ ਦੀਆਂ ਛੱ ਤ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱ ਲ ਜਾਣਗੀਆਂ.
ਬੱ ਸ ਅੱ ਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲ , ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਬੱ ਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਲੋ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋ ਿਡੰ ਗ ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਉਹ ਬੱ ਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ
ਿਚਹਰੇ ਦੀ covering◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਮ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦ ਤਕ ਉਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ
ਸਿਥਤੀ ਜ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਿਬਨ ਿਚਹਰੇ ਦੇ Students◌ੱਕਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਸਕੂਲੀ ਬੱ ਸ 'ਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਦ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋ ਿਡੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ

ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਜਦ ਬੱ ਸ ਲੋ ਡ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱ ਸ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ
ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਲਚੇਅਰ ਪਲੇ ਸਮਟ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ.
ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਨ ਜੀ, ਪੈਰੋ ੀਅਲ, ਚਾਰਟਰ, ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜ ਿਜ਼ਲਾ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਵ ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱ ਸ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੈ ਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਬੱ ਸ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ / ਜੇ ਿਜ਼ਲਾ ਿਰਮੋਟ ਪਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਸੱ ਖਣਾ. ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਠਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਪੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
ਬੱ ਸ :
Ses ਬੱ ਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. EPA ਦੁਆਰਾ ਪਵਾਿਨਤ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਦੀ ਵਰਤ
ਸਤਹ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਡਰਾਈਵਰ ਦੌੜ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੇ ਅਿਹਸਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ.
ਪੋਟੀਕਸਸ ਇਲੈ ਕਟੋਸਟੈਿਟਕ ਸਪਰੇਿਅੰ ਗ ਪਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ੁੱ ਧ ਟੀਏਬੀਐਸ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਬੱ ਸ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਕਰਨਾ ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ
• ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਏਗੀ with ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ 'ਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ (ਇਕ ਨਾਲ) ) ਪਤੀ ਸੀਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ.
ਇਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜ ਬੱ ਚੇ ਇਕੋ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ (ਇਕ ਸੀਟ ਤ 2 ਤ ਵੱ ਧ ਨਹ )
ag ਬੱ ਸ ' ਤੇ ਘੁੰ ਮਣਘੁਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ੁਰੂਆਤੀ ਸਮ ਅਤੇ
ਅੰ ਤ ਦੇ ਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ
• ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱ ਸ ਹੱ ਥ ਦੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਨਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਕ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ
ਜਲਣ ੀਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
• ਬੱ ਸ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਦੇ'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਜੀ ਬੋਤਲ ਨਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ
ਸਟਾਫ:
• ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਡਰਾਈਵਰ , ਸੇਵਾਦਾਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਮਕੈਿਨਕ ਕੰ ਮ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ ਪਿਹਲ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਿਸਹਤ
ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨਗੇ. ਜੇ ਕੋਈ COVID-19 ਦੇ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਉਹਨ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲਾ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ CO COVID-19 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ. District◌ੁਕਵ ਿਜ਼ਲਾ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ procedures◌ੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ / ਫੇਸ ੀਲਡ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੱ ਸ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
- ਪੀਪੀਈ ਿਜਵ ਦਸਤਾਨ, ਮਾਸਕ, ਫੇਸ ੀਲਡ ਅਤੇ ਗਾownਨ ਡਾਈਵਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ , ਸੇਵਾਦਾਰ, ਨਰਸ , ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਕੈਿਨਕਸ
• ਹਰੇਕ ਡਾਈਵਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜ ਨਰਸ ਿਜਸਦਾ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਨ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
clock ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਹੱ ਥ ਸਵੱ ਛਤਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਵ ਿਕ ਸਮ ਘੜੀ ਖੇਤਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਫਤਰ ਅਤੇ
ਮਕੈਿਨਕ ਬੇਸ
• ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ ਿਰਫਰੈ ਰ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ social◌ੁਕਵ
• ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਤੇ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਰਫਰੈ ਰ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
' ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ':
parents ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ / ਸਰਪਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਿਕ ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ / ਬੱ ਚੇ COVID-19 ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 100 ਿਡਗਰੀ ਜ ਮੌਰ ਨਹ ਹੈ. e ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਤੇ
ਚੜਨ ਤ ਪਿਹਲ

students ਅਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱ ਸ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਤ ਅੱ ਗੇ ਿਬਠਾਓਗੇ ਤ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਲੰਘਣ ਤ
ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਦੁਿਪਹਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ
ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ • ਅਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਬੱ ਸ ਅੱ ਿਡਆਂ ਤੇ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਲੋ ਿਡੰ ਗ
ਅਤੇ ਅਨਲੋ ਿਡੰ ਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਗੇ
• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ / ਕਵਰ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ. ਉਹ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਫੇਸ ਮਾਸਕ / covering◌ੱਕਣ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਦਾ ਤ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਾਮਲ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਅਿਜਹੀ ਕਵਿਰੰ ਗ ਉਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਜ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੀ ਹੈ - ਿਚਹਰੇ ਦੇ
covering◌ੱਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ (ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵ ਗ) same
ਬੱ ਸ ਿਡਸਪੋਸੇਜਲ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮਾਸਕ ਮਾਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਆਵਾਜਾਈ ਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ denied
ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਸਟਾਫ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਿਵਚ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮਤ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
• ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ school ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ
ਿਵਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ • ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਵੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜ ਛੱ ਡ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਰਮੋਟ ਜ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੈਰ-ਗਣਤੰ ਤਰ, ਪੈਰੋ ੀਅਲ, ਪਾਈਵੇਟ, ਚਾਰਟਰ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ s ਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਪੋਗਰਾਮ ਨ ਉਨ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲੇ ਤ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸਕੂਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੈ ਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਮਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਜਦ / ਜੇ ਿਜ਼ਲਾ ਨਹ ਹੈ.
ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਆ:
Special ਿਵ ੇ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਆਈਈਪੀ ਅਤੇ
ਐਫਏਪੀਈ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ
• ਵੀਲਚੇਅਰ ਬੱ ਸ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਲਚੇਅਰ ਪਲੇ ਸਮਟ ਨੂੰ ਕਨਿਫਗਰ
ਕਰੇਗੀ students ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਮ proper◌ੁਕਵ ਪੀਪੀਈ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ
• ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੈ ਲ ਐਜੂਕੇ ਨ ਬੱ ਸ 'ਤੇ ਜਗਾ
ਿਡਸਿਟਕਟ ਐਕ ਨ ਸਟੈਪਸ:
Eligible ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜ ਬਾਹਰਲਈ ਇਕ ਪਿਕਿਰਆ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤ ਜੋ
ਉਹਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਬੱ ਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ
ਕੱ optਣ• COVID-19 ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਬਜਟ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ CO ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ COVID -19 ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਇੱ ਕ ਜਗਾ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਬਦਲਵ ਆਵਾਜਾਈ buses ਬੱ ਸ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਜ ਘਟੀ ਹੋਈ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 14,2020
ਅਗਸਤ ਨੂੰ (2-ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨਿਟਸ) ਜਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਸੋ ਲ ਇਮੋ ਨਲ ਲਰਿਨੰਗ
ਕਾਨਫਰਿਸਵ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਿਦ ਾ
CO ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਨਾਟਕ matically◌ੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤ
ਪਿਹਲ ਵੀ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਧਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ
ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ ਜ ਪੰ ਜ ਮੁੱ ਖ
ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵ , ਿਜਵ ਿਕ ਕੋਲਾਬਰੇਿਟਵ ਫਾਰ ਅਕਾਦਿਮਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਖਲਾਈ

(ਸੀਏਐਸਈਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦ ਹਨ: ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਜਕ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਵੈ-ਪਬੰ ਧਨ , ਿਰ ਤੇ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ. ਿਡਸਿਟਕਟ ਦੀ ਸਕੂਲ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਪੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਸਕੂਲ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
● ਿਸੱ ਖਣਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤ ਿਬਨ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ. ਅਸ ਮੰ ਨਦੇ ਹ ਿਕ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ
ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਦੂਰੀ
ਿਸੱ ਖਣਾ ਪਿਹਲ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਅਸ ਪਛਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹਨ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ
ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲਾ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝ ਦੀ ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਪੈਣਗੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਕਵ ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹ.
Se ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਨਿਵਿਗਆਨੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿਵਕਲਪ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ
ਅਤੇ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨਗੇ. ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ.
● ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਐਸਈਐਲ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾਏਕੀਿਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਵ ਾਲ ਗੱ ਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ
ਨੂੰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਿਵੱ ਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇਲਈ ਇੱ ਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ .
Staff ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ.
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ, ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰ ਦਰਭ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
● ਅਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰਨ.
(ਭਾਵ ਕਿਮ community
ਿਨਟੀ ਮੀਿਟੰ ਗ , ਰੀਸਟੋਰੇਿਟਵ ਅਿਭਆਸ , ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰੇ, ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਵਗਾੜ).
COVID-19 ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਤੇ ਿਪਛਲੇ , ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਪਭਾਵ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ.
○ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਾ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਹਾਲ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸੰ ਵੇਦਨ ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤ ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਯਾਦ
ਰੱ ਖੋ ਿਕ
ਇਹ ਗੱ ਲਬਾਤ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪਤੀਿਕਆਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇਮੁ ਕਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦੀ.
ਫੈਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼
ਫੈਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਐ ਫ.ਐ ਸ.ਐ ਸ.) ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਬਾਹਰੀਲਈ ਇੱ ਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗੀ
ਜੋ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ, ਿਵ ੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪਦਾਤਾਵ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਯੋਗੀ ਪੇ ੇਵਰ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਿਵ ੇ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਿਵ ੇ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ. ਐ ਫ.ਐ ਸ.ਐ ਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ
ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮਬਰ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਮ
communityਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ.

ਸਕੂਲ ਸਮ ਸਾਰਣੀ
ਇਨ-ਪਰਸਨ ਮਾਡਲ (ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ)
ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਸਰੀਰਕ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੋਰਸ / ਿਵ ੇ ਵਾਲੇ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਨਰਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ. . ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਜਾਣੇ ਹਨ. ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਹਦਾਇਤ ਦੇ
ਪੋਗਰਾਮ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ, ਉਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਗੇ.
ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ (50% ਘੱ ਟ ਘਣਤਾ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 50% ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵ ਿਡ withਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ. ਏ / ਬੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਨਮੂਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਫਤੇ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ.
• ਏ / ਬੀ ਕੋਹੋਰਟਸ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵੰ ਿਡਆ ਜ ਦਾ ਹੈ.
AL ਅੰ ਤਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ AL ਦੇ 2 ਿਦਨ (ਸੋਮ ਅਤੇ ਥਰਸ) ਅੱ ਖਰ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ
ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ MZ ਅੱ ਖਰ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
M ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ MZ ਅੱ ਖਰ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਹਲ ਘਰ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲ ਆ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਿਦਨ (ਿਟ
ਂ ੁੱ ਕਰ) ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਜਦਿਕ AL ਨਾਮ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰ ਤਮ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ ਹਨ.
&ਜ ਐਡ
• ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਇਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ ਹਨ.
• ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਮਬੁੱ ਕਸ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਰਦੇ ਤ ਿਨਰਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ.
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਜਾਣੇ ਹਨ. ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ (ਕੁਝ ਸਮ ਲਈ) ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦ
ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਹ ਅਿਸੰ ਕੋਨਸ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਿਨਰਦੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਮਾਣਤ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ
ਉਿਚਤ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਠਸ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰ ਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਤ ਫੀਡਬੈਕ / ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਭਾਵ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਿਨਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਿਤੰ ਨ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਚ, ਗਡ ਆਈਲਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਿਨ New
ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਮਆਰਅਨੁਸਾਰ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ,
ਕੁੱ ਲ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ (100% ਘਟੇ ਘਣਤਾ) ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਮੋਟ ਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ. ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੌਜੂਦ
ਸਾਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਜ ਿਰਮੋਟ ਿਸਖਲਾਈ ਕੁਲ ਿਰਮੋਟ ਮਾੱਡਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ.
ਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਖੜੋਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਨਵ ਅਰੰ ਭ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਸਮ ਸਕੂਲ ਿਵਚ
ਸਟਾਰਟ ਅਤੇ ਐਡ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100% ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜ 2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 50% ਦੇ ਇਕ ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਬੱ ਸ 'ਤੇ ਘਣਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ.

ਐਮਐਸ /
ਐਚਐਸ
ਨਟਸ

ਵੀਸੀਐਮਐਸ

ਐਚਐਸ

ਐਲੀਮਟਰੀ
ਨਟਸ

ਹੁੱ ਥ

ਕਾਗੇਬੀਨ

ਿਸਡਵੇ

ਐਮਐਸ / ਐਚ
ਐਸ ਬੱ ਸ ਨੂੰ
ਅਨਲੋ ਡ
ਕਰਨਾ ਅਰੰ ਭ
ਹੋ ਿਗਆ

7:05

7:48

ਐਲੀਮਟਰੀ
ਬੱ ਸ ਨੂੰ
ਅਨਲੋ ਡ
ਕਰਨਾ ੁਰੂ
ਕੀਤਾ

8:28

8:28

9:05

ਐਚਆਰ /
ਕਲਾਸ ੁਰੂ

7:15

7:58

ਐਚਆਰ /
ਕਲਾਸ ੁਰੂ

8:43

8:43

9:25

ਆਖਰੀ ਕਲਾਸ 1:25
ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

2:18

ਆਖਰੀ ਕਲਾਸ 2:53
ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

2:53

3:35

ਬੱ ਸ ਬੱ ਸ
ਕਪਸ ਛੱ ਡਦੀ
ਹੈ

2:26

ਬੱ ਸ ਕਪਸ
ਛੱ ਡਦੀ ਹੈ

3:06

3: 45

1:35

3:06

ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਚ-ਜਰੂਰਤ ਸਮਝੇ ਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ
ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਖਾਸ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਵ ਿਕ ਲਾਈਫ ਸਿਕੱ ਲ ਸਪੈ ਲ ਐਜੂਕੇ ਨ ਸੋਮਵਾਰ,
ਮੰ ਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.
ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਗੈਰ
ਹਾਜ਼ਰੀਵਾਦ
ਿਜ਼ਲਾ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨ New ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਜ ਦੇ ਹਨ. ਿਜ਼ਲਾ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਕਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਫਲਤਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇੱ ਕ
ਿਵਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ardਕੜ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕਿਮ ਨਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ
consistent◌ੰਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜ਼ਲਾ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਬੰ ਧਨ ਿਸਸਟਮ,
ਅਨੰਤ ਕਪਸ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਕਸੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਅ ਤੀ, ਜ ਜਲਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਲਾ ਕੋਡ ਦੇ
ਨਾਲ "ਬਹਾਨਾ" ਜ "ਿਨਰਿਵਘਨ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਿਜ਼ਲਾ ਨ ਇਹ ਿਨ ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ardਕੜ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਫ ਜ
ਬੇਲੋੜਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਏ. ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ: ਇੱ ਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ardਕੜ ਜ ਛੇਤੀ ਿਵਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਬਮਾਰੀ, ਿਬਮਾਰੀ
ਜ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਮੌਤ, ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਲਣਾ, ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ, ਲੋ ੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਪੇ ਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ,
ਮਨਜੂਰ ੁਦਾ ਸਿਹਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪੋਗਰਾਮ , ਫੌਜੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ ਪ ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਾਿਨਤ ਸਕੂਲ-ਸਪ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ ਪ ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ .
ਬੀ. ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ: ਇੱ ਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ardਕੜ ਜ ਛੇਤੀ ਰਵਾਨਗੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੰ ਨੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਉਪਰੋਕਤ ੇਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ, ਿ ਕਾਰ, ਬੇਬੀਿਸਿਟੰ ਗ, ਹੇਅਰਕਟ, ਲਰਨਰ ਦਾ
ਪਰਿਮਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਨ ਦ ਲੈ ਣਾ) .
ਪੁਰਾਣੀ ਗ
 ੁੰ ਮਣ
ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਹਾਨ ਜ ਬੇਿਹਸਾਬ, ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ 10% ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨਵਜ ਪਿਰਭਾ ਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ.
ਿਜ਼ਲਾ ਉਹਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਗੰ ਭੀਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ
ਹਨ. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ:
ਏ ਗਰੇਡ 6 ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਿਵਭਾਗੀਿਕਤ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (ਭਾਵ, ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਜਵ ਿਕ ਕਲਾ, ਸੰ ਗੀਤ, ਸਰੀਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ), ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪਤੀ
ਸਕੂਲ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
B. ਗੇਡ 7 ਤ 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਹਰੇਕ
ਅਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈ ਣ ਤ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਗੇਡ 7 ਤ 12 ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਸੀ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਜ ਇਸਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰ ਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਨਾ ਜ
ਬੇਿਹਸਾਬ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਡੀ. ਜੇ ਗਰੇਡ ਕੇ, 12 ਤ 12 ਤੱ ਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਜ ਤਿਹ ਕੀਤੀ
ਹਦਾਇਤ ਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ardਕੜ ਜ ਛੇਤੀ ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰ ਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਨ ਜ
ਬੇਿਹਸਾਬ ਵਜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ . ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ. ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ardਕੜ , ਜ ਛੇਤੀ ਿਵਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ ਿਕਸੇ ਸਥਾਪਤ ਿਜ਼ਲਾ ਜ ਇਮਾਰਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਿਡਜੀਟਲ ਇਕੁਇਟੀ / ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ
ਪਹੁੰ ਚ
ਚ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਚੀ ਸਪੀਡ ਇੰ ਟਰਨਟ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਿਰਮੋਟ /
ਹਾਈਿਬਡ ਿਸੱ ਖਣ ਮਾੱਡਲ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ. ਿਜ਼ਲਾ ਨ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਉਿਚਤ
ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਹਨ ਜ ਜੇ ਉਨ ਨੂੰ ਐਮਆਈਿਫਸ (ਹੌਟਸਪੌਟਸ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ. ਇਹ ਸੰ ਚਾਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹ ਹੋਏ ਹਨ.
ਉਪਕਰਣ
ਿਜ਼ਲਾ ਨ ਗੇਡ 2 ਤ ਲੈ ਕੇ ਗਰੇਡ 12 ਤਕ ਦੇ ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਲਈ 1: 1 ਮੋਬਾਈਲ ਕੰ ਿਪutingਿਟੰ ਗ ਉਪਕਰਣ ਖੀਿਦਆ ਹੈ। ਿਜ਼ਲਾ ਇਸ
ਸਮ ਕੇ-ਗੇਡ 1 ਤ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰੋਮਬੁੱ ਕ
ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈਪੈਡ ਹੋਣਗੇ.

ਗੇਡ 2-12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਪਕਰਣ ਸਕੂਲ ਜ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਣ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ. ਗੇਡ ਕੇ ਅਤੇ 1 ਦੇ ਸਕੂਲ ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣਗੇ.
ਿਜ਼ਲਾ ਅਿਧਆਪਕ ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ ਜਦ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਘਰ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਸ ਿਪਛਲੀ ਬਸੰ ਤ ਿਵਚ ਇਸ .◌ੰਗ ਦੀ ਵਰਤ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਉਨ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਜੋ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ.
ਿਜਸ ਹੱ ਦ ਤਕ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੈ, ਅਸ ਉਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ ਯੰ ਤਰ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨਟ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰ ਗੇ ਿਜਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ ਹੈ. ਿਡਸਿਟਕਟ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ BOCES ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ
ਉਹਨ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਫੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੇਫ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ.
ਿਜ਼ਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਜ ਿਮ ਿਰਤ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਿਮਆਰ ਿਵਚ ਮੁਹਾਰਤ
ਦਾ ਪਦਰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਿਡਵਾਈਸ ਅਤੇ / ਜ
ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰ ਟਰਨਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ ਹੈ. ਸਕੂਲ ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ (ਗੇਡ ਕੇ -1) ਦੇ ਜੰ ਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਰਮੋਟ ਅਤੇ ਿਮ ਿਰਤ ਮਾੱਡਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪੰ ਟ ਸਮੱ ਗਰੀ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਿਧਆਪਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ, ਫੋਨ,
ਈਮੇਲ ਅਤੇ meetingsਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹ ਵੀ ਉਹਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਤ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨਗੇ.
ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ - ਅਕਾਦਿਮਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਸਨ ਮਾਡਲ (ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ)
ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੋਰਸ / ਿਵ ਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਦੇ
ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਸੁਰੱਿਖਆ. ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਜਾਣੇ ਹਨ. ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਿਦਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਹਦਾਇਤ ਦੇ
ਪੋਗਰਾਮ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ, ਉਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਗੇ.
ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ (50% ਘੱ ਟ ਘਣਤਾ)
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 50% ਕਰਨ
ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵ ਿਡ withਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ. ਏ / ਬੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਨਮੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਫਤੇ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਿਦਨ
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ.
• ਏ / ਬੀ ਕੋਹੋਰਟਸ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵੰ ਿਡਆ ਜ ਦਾ ਹੈ.
ਂ ਥਰਸ) ਿਵਚ ਪੜਦੇ ਹਨ ...
AL ਅਖੀਰਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ AL ਅੱ ਖਰ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 2 ਿਦਨ ਸਕੂਲ (ਸੋਮ ਐਡ
ਜਦ ਿਕ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ MZ ਅੱ ਖਰ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
M ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ MZ ਅੱ ਖਰ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਹਲ ਘਰ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨਆ ਦੇਆਉਣਗੇ
ਂ ੁੱ ਕਰ) ਲਈਜਦਿਕ AL ਨਾਮ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰ ਤਮ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਸਕੂਲਅਤੇ 2 ਿਦਨ (ਿਟ &ਜ ਐਡ
ਘਰ ਹਨ.
• ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਇਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ ਹਨ.
• ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇ ਤ ਿਨਰਦੇ ਉਪਲਬਧ
ਹੋਣਗੇ
ਕੋਮਬੁੱ ਕਸ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਦੀ.

ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਜਾਣੇ ਹਨ. ਇਸਵਰਤ
ਕਰਿਦਆਂ
ਮਾਡਲ ਦੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ (ਕੁਝ ਸਮ ਲਈ) ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦ
ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਹ ਅਿਸੰ ਕੋਨਸ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਿਨਰਦੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਮਾਣਤ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ
ਉਿਚਤ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਠਸ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈਲਈ ਿਨਯਮਤ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਇੰ ਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਤ ਫੀਡਬੈਕ / ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ. ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਭਾਵ
ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਿਨਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਤੰ ਨ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਿਵਚ, ਗਡ ਆਈਲਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਿਨ New ਯਾਰਕ
ਰਾਜ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਮਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਕੁੱ ਲ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ (100% ਘਟੀ ਘਟੀ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਮੋਟ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ. ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ
ਵਰਚੁਅਲ ਜ ਿਰਮੋਟ ਿਸਖਲਾਈ ਕੁਲ ਿਰਮੋਟ ਮਾੱਡਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ.
ਪਾਠਕਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ
ਿਜ਼ਲੇ ਨ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ, ਿਖਿਤਜੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰ ਡ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਰਤ ਕਰਨ' ਤੇ ਕਦਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸਪੱ ਟਤਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਿਸਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤ
ਇਲਾਵਾ, ਪਾਠਕਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕੁ ਲ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁ ਲ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਉਤ ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ
ਮਾੱਡਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਤ ਇਕੋ ਸਮਗਰੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸ / ਗੇਡ ਪੱ ਧਰ.
ਅਕਾਦਿਮਕ ਗੱ ਪ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ
ਨ ਿਜ਼ਲਾ-ਿਵਆਪਕ ਪਿਹਲਕਦਿਮਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੀਆਂ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆਵ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ (ਆਰਟੀਆਈ) ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਗਡ ਆਈਲਡ ਸਟਰਲ
ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲਾ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਚ ਪੱ ਧਰੀ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਗੇਡ ਪੱ ਧਰੀ ਮਾਪਦੰ ਡ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਿਚਤ
ਰੋਕਥਾਮ, ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ / ਜ ਉਪਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ.
ਿਸਸਟਮ ਮੈਨਜਮਟ
ਗੇਡਜ਼ ਕੇ -12 ਅਸੂਲੀਅਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਮੁਲ ਕਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਿਡਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੇਗਾ.
ਅਿਧਆਪਕ ਹਾਈਿਬਡ / ਿਰਮੋਟ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬੰ ਧਨ
ਕਰਨਗੇ. ਲਰਿਨੰਗ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਿਵੱ ਚ ਬਣਾਇਆ, ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚਹੈ. ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਵੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀਿਡਓ, ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ.
● ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵਚ ਵਰਤ ਲਈ ਇਕ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
Students ਇੰ ਟਰਨਟ ਨਾਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੁਨਕ ਨ ਉਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਨ ਕੋਲਇੰ ਟਰਨਟ
ਕਨਕ ਨ ਨਹ ਹੈ
ਘਰ ਿਵਚ.
● ਕੋਰਸ / ਿਵ ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਸਕੂਲ ਿਡ .ਲ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ / ਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ.ਟਾਈਮਜ਼

ਕੇ -3, 4-6, 7-8, 9-12 ਗੇਡ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਬਡ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ.
The ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਤ ਕਪਸ ਪਣਾਲੀ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸੰ ਚਾਰ ਪੋਟੋਕੋਲ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇਨਲਾਈਨਉਮੀਦ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ ਟ ਸੰ ਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
learningਿਸਖਲਾਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਫਤਰੀ ਸਮ ਅਤੇਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਾਮਲ
ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਹਨ.
○ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਅਧਾਰਤ ਸਵਾਗਤ ਪੱ ਤਰ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇ
ਾਮਲ ਹਨ
ਿਵੱ ਚ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ.
○ ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਿਕ ਕਲਾਸ / ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ
ਅਤੇ
participationਨਲਾਈਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ , ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਧਆਪਕ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਮਲ ਹਨ.
ਅਿਧਆਪਕ ਸਮ ਿਸਰ all◌ੁਕਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ email◌ੁਕਵ ਈਮੇਲ, ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਦੀਆਂ
ਬੋਰਡਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ
ਪੋਸਟ , ਅਤੇ ਜਮਾ ਕਾਰਜ .
Daily ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਲਈ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮ
ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ
ਪ ਨ
students ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕਰਨਾ guidance ਮਾਰਗ ਦਰ ਨ ਪਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਹੱ ਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਣਾਲੀਆਂ ਤੇ
ਲੌ ਗਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ
ਕਲਾਸ / ਦੇ/ course

ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ Toolsਸਾਧਨ
ਨਲਾਈਨਅਸਕਨਨਸ ਿ ਸਖਲਾਈ: ਅਿਸੰ ਕਰੋਨਸ ਿਸੱ ਖਣਾ ਉਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮਟ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਿਧਆਪਕ ਿਲਖਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਦਰ ਨੀ ਪੇ ਕਾਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਸਮੱ ਗਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੰ ਟਰਐਕਿਟਵ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਸਵੈ-ਗਰੇਿਡੰ ਗ ਅਤੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਮੁਲ ਕਣ, ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਿਲਖਤ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਪੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ.
ਸਮਕਾਲੀ ਲ
 ਰਿਨੰਗ - ਸਮਕਾਲੀ ਿਸੱ ਖਣ ਉਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱ ਕ ਆਡੀਓ / ਵੀਿਡਓ ਸਮਰਿਥਤ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਵਾਰੀ ਇੱ ਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਜਗਾ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਜ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਇੰ ਟਰੈਕਿਟਵ ਮੌਕਾ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਿਸੰ ਕੋਨਸ ਸੈ ਨ ਿਵੱ ਚ
ਿਸਖਲਾਈਕਰਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਸਟਕਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਹਦਾਇਤ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ.
Live ਲਾਈਵ (ਸਮਕਾਲੀ) ਸਬਕ ਿਨਰਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਿਸੰ ਗ (ਗੂਗਲ ਮੀਟ) ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ.
Lesson ਪਾਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਰੁੱ ਝਣ ਦਾ ਇਕ questions◌ੰਗਪ ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਉਹਿਜਨ ਦਾ ਉਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਥ ਨਾ
ਵਧਾਉਣਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
, ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇਸਮਝ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ
ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ.
The ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛਿਦਆਂ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਵਾਬ. ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਉਪਕਰਣ , ਨਟਵਰਕ ਜ ਬਡਿਵਡਥ ਸੀਮਾਵ ਕਾਰਨਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਫੀਡ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਗਤੀ ਤੇ ਕਿਲਕ.
Class ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ, ਿਸੱ ਿਖਅਕਿਵਚ ਰੁੱ ਝੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਜੀ-ਸੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ toolsਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸਮੱ ਗਰੀ. ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਿਜਨ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਿਪੰ ਗ ਜ ਡਰਾਇੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇੰ ਟਰਐਕਿਟਵ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਨਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਿਭਆਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ
ਪੇ ਕ ਕਰੋ
(ਸਕੈਵਜਰ ਿ ਕਾਰ) ਉਨ ਨੂੰ ਸਮ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕ ਉਪਕਰਣ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਦ
Google ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ Google ਿਕਸਮ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ, ਸੈਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤਰੱ ਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ "ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਕਰਨ". ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵੀਕਰੇਗਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੋਲਦਾ ਹੈ.
● ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੇ ਪਾਠ (ਅਿਸੰ ਕਰੋਨਸ) ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲਨਾਲ ਸ ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ.
ਸੋ ਲ ਿਡਸਟਿਸੰ ਗਪਿਹਨਣੇ
ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਹ
ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਉਹਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਵੀ ਿਸਫਾਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋਣ.
• ਅਿਧਆਪਕ ਡੈਸਕ (ਜ ਅਿਧਆਪਕ ਪੋਡੀਅਮ) ਿਵਚ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨਟ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ.
Student ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਡੈਸਕ, ਜ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਪੋਲੀਕਾਰਬੋਨਟ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣਗੀਆਂ.
• ਹਰੇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ੀਲਡ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
Class ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤ ਬਾਅਦ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਿਸਫਾਰ ਕੀਤੇ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ).
ਸਕੀਿਨੰਗ• ਮਾਪੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਨ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਕੋਵੀਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤ ਮੁਕਤ ਹੈ.
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਹ ਪਸੀਵ ਸਿਹਮਤੀ ਪੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ COVID ਦੇ ਲੱਛਣ ਤ ਮੁਕਤ ਹਨ.
ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ ਕੋਈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪਦਰ ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਉਸਨੂੰ ਿਸਹਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਰਸ
ਦੁਆਰਾ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ ਅਤੇ ਸਵੈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜ ਉਹ ਿਸਹਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜ ਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਹੇਗਾ.
ਿਵ ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਏ - ਾਮਲ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਨ ਸਕੂਲੀ ਵਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੀ (ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ)
ਨਾਲ ਮੁੜ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਬੀ ਨਾਲ ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
-ਮ
 ੱ ਧਮ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ (ਹਾਈਿਬਡ ਮਾਡਲ)
● ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰ ਦ ਯੋਜਨਾ
● ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਹਨ ਲੋ ੜ ਦਾ
school ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਦੀ ਸੀਮਤ ਘਣਤਾ 50% ਤ ਵੱ ਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗਤਾ to
ਵਧਾਈ ਗਈ ਿਸਹਤ ਪੋਟੋਕੋਲ
all ਸਾਰੇਲਈ ਹਾਈਿਬਡ ਲਰਿਨੰਗ
ਉਦੇ : ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਉਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ
ਖਤਰੇਘੱਟ ਨੂੰਕਰਨਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਿਵ ਾਣੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਿਸਫਾਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਟੋਕੋਲਨੂੰ'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਜੋ ਸੰ ਚਾਰਘਟਾਉਣ ਕੁਝ ਿਵਆਪਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਟਕਾ are ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਕਦਰ (ਸੀਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਸੋਸੀਏ ਨ ਫਾਰ
ਪੀਡੀਆਿਟਕਸ (ਆਪ) ਦੁਆਰਾ ਿਸਫਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਮਾਰਗ ਦਰ ਕ ਿਸਧ ਤ:
ਏ. ਸੁਰੱਿਖਅਤ - ਸਾਰੇ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਪੋਟੋਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੇ
ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਡੀ ਸੀ, ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਗਵਰਿਨੰਗ ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ.
ਬੀ. ਸਾਰੇ ਾਮਲਕੱ beਣ ਦੀ - ਸਾਰੇ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਪੋਟੋਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ
ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਲੱਖਣ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਪੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ, ਅਤੇ ਿਵ ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਲੇ ਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸੀ. ਫਲੈ ਕਸੀਬਲਿਟਕਾ - ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇAllਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ, ਪਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਪੋਟੋਕੋਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
D. ਸ
 ੰ ਚਾਰ - ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਪੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਸਪੱ ਟ
ਉਮੀਦ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਿਰਤ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਕ ਜਨਤਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾ ਣ
ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਸਭ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਵਤ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਿਵੱ ਚ, ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਕਰੇਗਾ:

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਹਰ ਘੰ ਟੇ ਿਵੱ ਚ 20 ਸਿਕੰ ਟ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜ ਹੱ ਥ ਦੀ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ, ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ' ਤੇ
ਿਧਆਨ ਕਦਰਤ ਕਰੋ. ਜਦ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਤ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
ਉਮੀਦ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਡੱ ਿਬਆਂ ਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੱ ਖਰਾ ਰੱ ਖੋ.
ਚ-ਛੋਹਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ
ਉਪਕਰਣ / ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਜਦ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ)ੇ .
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ.
Bar◌ੁਕਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ.
ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮ -ਤਿਹ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ.
ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਮ ਬਾ ਡ / ਹੋਮ ਿਨਰਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱ ਚਾ ਅਤੇ ਿਕ ੋਰ ਇਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ education◌ੁਕਵ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ (ਆਈਈਪੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵ ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੇਵਾਵ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ. ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੂਰੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵੱ ਖਰੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਅੱ ਲੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ, ਦੂਰ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਆਈਈਪੀ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰ ਡ , ਦੋਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ
ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਹੱ ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ. ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੀਡੀਆਿਟਕਸ
ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ public◌ੁਕਵ ਜਨਤਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
(ਐਫਏਪੀਈ) ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ. ਅਸ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਹੱ ਦ ਤਕ, ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਆ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ
(ਆਈਈਪੀ) ਿਵੱ ਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸਮਰਥਤਾਵ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਪੇ
ਕਰੋ ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜ ਉਹਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ.
ਿਵ ੇ ਆਵਾਜਾਈ
itation ਸਵੱ ਛਤਾ ਸਮੇਤ ਿਵ ੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਓਟੀ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ
ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
ਸਵੈ-ਸੰ ਜੋਗ (12: 1: 1, 8: 1: 1, 6: 1: 1) (ਲਾਈਫ ਸਿਕਲਸ)
● ਸਵੱ ਛਤਾ ਸਮੇਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
● ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ appropriate◌ੁਕਵ ਹੋਣ ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਿਹਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਿਸਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ
ਦੇ ਅਕਸਰ ਮੌਕੇ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ. ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ / ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਖਾਣੇ ਤ
ਪਿਹਲ / ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ / ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ, ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ
ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
Group ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਸਪੱ ਟ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
Home ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ "ਅਿਭਆਸ" ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਾਈਡ ਭੇਜੋ

● ਇੱ ਕ ਸ ਝੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ / ਆਈਸੀਟੀ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਹਾਈਿਬਡ ਪੋਗਰਾਮ ਉਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ fits◌ੁਕਵ
ਹੈ.
Students ਇਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਰ ਿਦਨ ਸਕੂਲ
ਆਉਣਗੇ. ਯੋਜਨਾ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰ ਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ.
ਆਈਸੀਟੀ / 15: 1: 1
san ਸਵੱ ਛਤਾ ਸਮੇਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
● ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ appropriate◌ੁਕਵ ਹੋਣ ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਿਸਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ
ਦੇ ਅਕਸਰ ਮੌਕੇ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ. ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ / ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਖਾਣੇ ਤ
ਪਿਹਲ / ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ / ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ, ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ
ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
Group ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਸਪੱ ਟ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
● ਿਵ ੇ ਅਤੇ ਆਮ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
● ਸਪੈ ਲ ਐਜੂਕੇ ਨ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਈ ਈ ਪੀ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਖਰੇ
ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਹਦਾਇਤ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈ ਜ
ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ.
● ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਹੱ ਦ ਤਕ, ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਆਈਈਪੀ ਿਵੱ ਚ ਪਛਾਿਣਆ ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਆ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.
Students ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਿਲਜਾਣ ਅਤੇਸੈਨਟਾਈਜ਼ੇ ਨਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ (ਸਪੀਚ / ਭਾ ਾ, ਓਟੀ, ਪੀਟੀ,
ਹੀਅਿਰੰ ਗ, ਿਮ Musicਿਜ਼ਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਿਵਵਹਾਰ ਸੇਵਾਵ , ਆਿਦ) ਦੇ
ਸਮੇਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
● ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
● ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾ ਾ ਦੇ ਰੋਗ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਬੋਲ਼ੇ ਜ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਿਧਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ /
ield◌ਾਲ ਪਿਹਨਣਗੇ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ appropriate◌ੁਕਵ ਹੋਣ ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
● ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵ (ਓਟੀ / ਪੀਟੀ / ਐਸਪੀ) ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਥ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆ ਦੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ.
● ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਸਰਿਵਸ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ.
General ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਆ ਪਾਪਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ
ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਸਮ ਤਿਹ ਕਰਦੇ ਸਮ (ਸਭ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮ ਿਵਿਦਆ ਪਾਪਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਭਰਨਗੇ)
areas ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਸਮ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛ ਬਣਾਉਣ ਲਈ time
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਲਆਉਣਗੇ (ਪੈਨਿਸਲ ਆਿਦ)
students ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਸਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
small ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਸਪ ਟ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
Group ਪਤੀ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ 3 ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ilities ਸਹੂਲਤ ਕਮੇਟੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ
ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲ ਕਣ
● ਨਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਬਲਯੂ / ਆਈਈਪੀਐਸ ਪਿਹਲ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਪਿਹਲ
"ਪਾਈਪਲਾਈਨ" ਿਵੱ ਚ ਸਨ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱ ਕ, ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ
ਸਕੀਿਨੰਗ ਪਾਸ ਨਹ ਕਰਦੇ
● IST ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲ ਿਕ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਪਿਹਲੇ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਸੀਐਸਈ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
C ਸੀਐਸਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ
● ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮਨਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਡਬਲਯੂ / ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ
● ਸਾਰੇ ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਆਈਈਪੀਜ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਗਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਈਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧਣਗੇ.
ਸੰ ਕਟ ਰੋਕਥਾਮ ਦਖਲ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ
CP ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਾਤਮਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ, ਅਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਨ
ਲਈ ਹਰ ਕੋਿ
ਕਰ ਗੇ ਤ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ
ਪਿਹਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ ਤੇ
ਿਲਜਾਣਾ.
● ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ / ਸੰ ੋਧਨ ਕਰੇਗਾ ● ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੀਪੀਆਈ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਦੀ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ / ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ -ਤ ਖੋਲੋ - ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ - ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੂਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲਦੇ ਹਨ
● ਸਭ ਪਾਬੰ ਦ ਯੋਜਨਾ
● ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਬੰ ਦ ਹਨ
ਉਦੇ : ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ. ਯੋਜਨਾ ਬੀਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਉਦੇ
ਗਾਈਿਡੰ ਗ ਿਸਧ ਤ : ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬੀ ਲਈਬੀਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਿਨਰਦੇ ਕ ਿਸਧ ਤ ਵੇਖੋ
ਿਵ ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆਪੋਟੋਕੋਲ.
ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱ ਚਾ ਅਤੇ ਿਕ ੋਰ ਇਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ education◌ੁਕਵ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ (ਆਈਈਪੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵ ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੇਵਾਵ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ. ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੂਰੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵੱ ਖਰੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਅੱ ਲੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ, ਦੂਰ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਆਈਈਪੀ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰ ਡ , ਦੋਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ
ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਹੱ ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ. ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਲ ਰੋਗ
ਿਵਿਗਆਨ
ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ public◌ੁਕਵ ਜਨਤਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
(ਐਫਏਪੀਈ) ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ. ਅਸ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਹੱ ਦ ਤਕ, ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਆ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ

(ਆਈਈਪੀ) ਿਵੱ ਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸਮਰਥਤਾਵ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਪੇ
ਕਰੋ ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜ ਉਹਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ.
ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ 1: 1 ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਘਰ ਤ ਇੰ ਟਰਨਟ ਹੋਵੇ.
ਸਵੈ-ਸੰ ਜਿਮਤ (12: 1: 1, 8: 1: 1, 6: 1: 1)
IC ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਵ ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਆਈਈਪੀ
ਆਈਸੀਟੀ / 15: 1: 1
● ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਹੱ ਦ ਤਕ, ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਆਈਈਪੀ ਿਵੱ ਚ ਪਛਾਿਣਆ ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਆ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.
● ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ 1: 1 ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਘਰ ਤ ਇੰ ਟਰਨਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1: 1
ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵ (ਸਪੀਚ / ਭਾ ਾ, ਓਟੀ, ਪੀਟੀ, ਹੀਅਿਰੰ ਗ,ਥੈਰੇਪੀ, ਿਵਵਹਾਰ ਸੇਵਾਵ , ਆਿਦ) ਦੀ ਸੇਵਾ
ਿਮ Theਿਜ਼ਕਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ● ਸਾਰੇ ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਆ ਪਾਪਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਸਰਿਵਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ.
General ਸਾਧਾਰਣ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਆ ਪਾਪਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ
ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਸਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈਨੰ ੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਓਵਰ ਗਰੁੱ ਪਸੋਧ ਕਰਨੀ
ਆਈਈਪੀਜ਼ਆਰੰ ਿਭਕ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਿਵੱ ਚਪਵੇਗੀ
●● ਨਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਬਲਯੂ / ਆਈਈਪੀਐਸ ਪਿਹਲ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਪਿਹਲ ਹੀ
“ਿਵੱ ਚ ਸਨ” ਪਾਈਪਲਾਈਨ ”ਮਾਰਚ 2020 ਤ ਪਿਹਲ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਸਕੀਿਨੰਗ ਪਾਸ ਨਹ ਕਰਦੇ
● IST ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲ ਿਕ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਪਿਹਲੇ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਸੀਐਸਈ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
C ਸੀਐਸਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ
● ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮਨਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਡਬਲਯੂ / ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ
● ਸਾਰੇ ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਆਈਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਗੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪਗਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਆਈਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ
● ਜੇ ਮੁਲ ਕਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 1: 1 ਕੀਤਾ. Safety◌ੁਕਵ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਹਾਲ ਿਕ, ਜੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਮੁਲ ਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ
ਮੁਫਤ ਅਤੇ App◌ੁਕਵ ਜਨਤਕ ਿਸੱ ਿਖਆ (ਐ ਫ. ਈ. ਪੀ. ਈ.) Dis
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਐਕਟ ਐਕਟ (ਆਈ ਡੀ ਈ ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਲੱਖਣ ਜਰੂਰਤ
ਿਜਹਨ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਪੈ ਲ ਐਜੂਕੇ ਨ (ਸੀਐਸਈ) ਅਤੇ ਪੀਸਕੂਲ ਸਪੈ ਲ ਐਜੂਕੇ ਨ (ਸੀਪੀਐਸਈ) ਦੀਆਂ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ , ਪੋਗਰਾਮ , ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਈਪੀ) ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

Med ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਿਵਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਿਕਆਵ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਦਰਜ ਨਿਟਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
Up ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਡਾਕਟਰੀ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਨਾਲ
ਅਕਸਰ ਸੰ ਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ ਤ ਿਕ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲ
ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ ਿਵਲੱਖਣ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜ ਨਹ .
In ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਹਾਈਿਬਡ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਹਲ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਜ਼ਲਾ ਯੋਜਨਾਵ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਇਨ of◌ੰਗ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਖਾਸ ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਰਚ 2020 ਿਵੱ ਚ NYSED ਮਾਰਗ ਦਰ ਨ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਸਕੂਲ onlineਨਲਾਈਨ ਜ
ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤ ਆਈਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ.
B BOCES, ਪਵਾਨਤ ਸਕੂਲ-ਉਮਰ, ਅਤੇ ਪਵਾਿਨਤ ਪੀਸਕੂਲ ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਅਕ ਪੋਗਰਾਮ , ਅਤੇ ਕਾ ਟੀ-ਵਾਈਡ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਈ
ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਿਜ਼ਲਾ ਇਨ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਪਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ
ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ.
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ
- ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ COVID-19 ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਈਈਪੀ ਇੱ ਕ ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਾਲੇ
ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ framework◌ ਚਾ ਹੈ. ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ ਐ ਸ ਈ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਸ
ਈ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲਣਗੇ ਤ ਜੋ ਿਸਫਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ
ਐਮਰਜਸੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਿਕਸ ਤਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਸਪੈ ਲ ਐਜੁਕੇ ਨ ਸਟਾਫ
ਆਈ ਈ ਪੀ ਪਗਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਇਕਸਾਰ fashion◌ੰਗ ਨਾਲ ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਪਬੰ ਧ ਨੂੰ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਹ ਸਟਾਫ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾ ਾ ਜ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ in◌ੰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜ ਹੋਰ
ਸਾਧਨ ਰਾਹ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ.
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮੂਲੀਅਤ
parents ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪਸਤ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ
ਭਾ ਾ ਤਰਜੀਹ ਿਵੱ ਚ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ◌ੰਗ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਕੇਤਕ ਭਾ ਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ , ਬੰ ਦ
ਕੈਪ ਿਨੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾੱਨਫਰੰ ਿਸੰ ਗ ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹ .
ਸਿਹਯੋਗ
CP ਸੀਪੀਐਸਈ ਅਤੇ ਸੀਐਸਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ. ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪਗਤੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਵ ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ. ਿਵ ੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਟਾਫ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਪਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ. ਿਵ ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ
ਿਵੱ ਿਦਆ, ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱ ਧਰ , ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
District ਿਜ਼ਲਾ ਅਯੋਗ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਿਵਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ , ਿਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ,
ਆਿਦ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਦਾ ਿਵਵਸਥ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇਗੀ will
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ
ਦੂਰੀ ਜ ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਪਿਹਨਣਾ ਾਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ, ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ s◌ਾਲ ਜ
ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਰਤ.

D ਜਦ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਪਾਬੰ ਦੀ ੁਦਾ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਹਾਣੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ
ਅਪਾਹਜ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥ , ਸੋਧ, ਪੂਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ.
Medical ਅਿਧਆਪਕ, ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਹਾਇਕ ਉਹਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮ ਹਰ
ਸਮ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣਗੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਜ ਪੋਗਰਾਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਨਹ ਪਾ ਸਕਦੇ.
Teachers ਕੁਝ ਅਿਧਆਪਕ ਜ ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ
ਸਪੱ ਟ ੁਰੂਆਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ.
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ s◌ਾਲ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਥੁੱ ਕਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
IE ਆਈਈਪੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਹਾਇ , ਸੋਧ, ਪੂਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ
ਹਦਾਇਤ onlineਨਲਾਈਨ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ ਇਸ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲਚਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ.
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ / ਜ ਚ ਜੋਖਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜ ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ, ਿਜਵ ਿਕ
ਐਨਵਾਈਐਸਡੀਓਐਚ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜ ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ. ਿਜ਼ਲਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਿਕਵ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਵਲੱਖਣ
ਮੈਡੀਕਲ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਿਦਆਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ meet◌ੰਗ ਨਾਲ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ.
ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹਨ:
ter ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ adequate◌ੁਕਵ ਥ
ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਿਕਵ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ ਿਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ.
Individuals ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਾਮਲ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ
ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਭਾਵ ਉਹ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਸਰੀਰਕ ਸਮ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ.
Planned ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਿਜ਼ਲਾ ਜ ਸਕੂਲ ਿਵਆਪਕ ਪਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵ ੇ ਜ ਿਵਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ:
○ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜ ਚ ਅਤੇ / ਜ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜ ਚ.
○ ਰੈਸਟਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਪਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਟਾਇਿਲੰਗ
○ ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਛੁੱ ਟੀ ਜ ਮਨਰੰ ਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਕਪਸ ਦੀ ਵਰਤ
ਦੋਭਾ ੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵ ਵ ਭਾ ਾਵ
ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ
ਰਸਤੇ reਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਹੋਮ ਲਗ ਲਗਵੇਜ ਪ ਨਾਵਲੀ (ਐਚਐਲਿਕQ) ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਇੰ ਟਰਿਵsਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ. ELL ਪਛਾਣ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕਦਮ. ਮਾਪੇ ਐਚਐਲਿਕQ ਨੂੰ ਿਡਜੀਟਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਘਰ ਿਵਚ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ
ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾ ਾ ਬੋਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ / ਜ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇੰ ਟਰਿਵ. ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੋਟਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੰ ਟਰਿਵ interview ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜ
ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹਨ:
English ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ

ਪੜਨਾ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ's ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਿਵਚ ਪੜਨਾ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ
athe ਗਿਣਤਇੰ ਟਰਿਵ
ਇਹ ਚੀਜ interview ਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਠੀ ਜ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਨਮੂਨ ਜ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਾਮਲ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇੰ ਟਰਿਵ interview ਦਾ ਸਮ . ਮਾਪੇ / ਸਰਪਸਤ ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਮੂਨ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ / ਜ ਹੋਰ ਿਡਜੀਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਇਸ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਐਚਐਲਕਯੂ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇੰ ਟਰਿਵ. ਅਤੇ
ਇਸ ਿਰਮੋਟ ਪਛਾਣ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਿਰਕਾਰਡ ਾਮਲ ਹਨ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ: ਇੰ ਗਿਲ
ਲਗਵੇਜ ਲਰਨਰ (ELL) ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਕਿਰਆ ਉਹਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਸਾਲ 2019 - 2020 ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2020 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਸਕੂਲ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. 2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 20 ਸਕੂਲ ਿਦਨ. ਇਸ 20 ਿਦਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ,
ਕਿਮ ਨਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇ ਨ ਭਾਗ 154 ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ ਦੇ ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ELLs ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ.
ਬਹੁ-ਭਾ ਾਈ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਮ -ਿਪਓ / ਸਰਪਸਤ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਭਾ ਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਿਵੱ ਚ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ,
ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਸਾਡੇ ELLs ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਆਮ ਿਵਿਦਆ ਅਤੇ ENL ਅਿਧਆਪਕ ਦੋਵ
ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਿਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰੁਝੇਵਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ.
ELL ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ
ENL ਅਿਧਆਪਕ ਉਿਚਤ ਿਹਦਾਇਤ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤ ਤਾਜ਼ੇ ਉਪਾਅ
(ਭਾਵ, NYSESLAT) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਪਾਪਤੀ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ. ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤ ਅਸਮਰੱ ਥ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਜੀਆਈਸੀਐਸਡੀ ਿਰਮੋਟ
ਈਐਲਐਲ ਸੇਵਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱ ਦ ਤਕ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨ ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਕੈਫੋਲਡ ਿਨਰਦੇ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਾਮਲ ਹਨ.
● ਅਿਧਆਪਕ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾ ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਵਰਤ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਪਾਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾ ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਉਿਚਤ ਪਾਿਚਆਂ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ.
● ਏਐਨਐਲ ਅਿਧਆਪਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਏਕੀਏਟਡ ਈਐਨਐਲ ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਈਐਨਐਲ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹ-ਅਿਧਆਪਨ, ਉਹਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਰਮੋਟ ਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਈਐਲਐਲ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨਗੇ. ਈਐਨਐਲ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਉਨ ਸਾਰੀਆਂ ਈਐਲਐਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੱ ਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਗੇਡ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ.
ਅਥਲੈ ਿਟਕਸ
ਅਸ ਨ ਨਲ ਫੈਡਰੇ ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਪੋਰਟਸ (ਐਨਐਫਐਚਐਸ) ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿਨ New ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ
ਪਬਿਲਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਥਲੈ ਿਟਕ ਐਸੋਸੀਏ ਨ (ਐਨਵਾਈਐਸਪੀਐਸਐਸਏ) ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਗੇ. ਹਰ ਪੜਾਅ
ਦੁਬਾਰਾ ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ ਹੋਣਗੇ. ਸਾਰੇ ਪੜਾਵ ਲਈ ਪੀ-ਵਰਕਆ .ਟ ਸਕੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਪੜਾਵ ਿਵੱ ਚ ਿਨ ਜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਪਤੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਲਗਨ ਾਮਲ ਹੈ.
ਫੇਜ਼ 1 - ਿਕਸੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ 10 ਤ ਵੱ ਧ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵੰ ਡ, ਕੋਈ ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਜ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਰਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਭਆਸ ਨਹ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਕੋ ਗਦ ਨੂੰ ਇਕ ਿਖਡਾਰੀ ਤ ਦੂਜੇ
ਪੜਾਅ 2ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੀ ਹੈ - ਤਕਬਾਹਰੀ ਕੰ ਮ ਲਈ 50 ਿਖਡਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹ ਇਨਡੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ 10 ਤ ਘੱ ਟ, ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ
ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕਾਸ ਕੰ ਟਰੀ ਰਿਨੰਗ, ਿਜਮਨਾਸਿਟਕਸ) ਦਰਿਮਆਨੀ ਅਤੇ ਚ

ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੋਡ ਿਵਚ 10 ਤ ਘੱ ਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਲੀਆਂ ਿਵਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪੜਾਅ 3 - 50 ਤੱ ਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆ outdoorਟਡੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ, ਮੱ ਧਮ
ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਪਤੀਯੋਗਤਾਵ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡ ਲਈ
ਸੰ ੋਿਧਤ ਅਿਭਆਸ

