
 
 

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਿੀ ਸਾਡ ੇਵਕਉਮਵਿਟੀ ਿ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ, ਸੂੰਭਾਿਿਾ ਹੈ ਵਕ ਿਾਵਪ੍ਸ ਔਿਲਾਇਿ ਵਸਿੱ ਖਲਾਈ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 

ਤੇ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਇਿੱਕ ਕਲਾਸਰ ਮ, ਗਰੇਡ, ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਵਿਆਪ੍ਕ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ੂੰ ਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਉਸ 

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੋਣ ਜ ੋਅਸੀਂ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹੋਿਾਂਗੇ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦ ਰੀ ਵਸਿੱ ਖਣ ਤੇ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ।   

 
ਔਿਲਾਈਿ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਾਪ੍ਸੀ?  

ਮੇਰਾ ਸਕ ਲ/ਕਲਾਸ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਿਾਪ੍ਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ… 

 
 
 
 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ 
ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿਾਲ 

ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਵਕਸੇ ਘਟਿਾ ਿਾਲ 

ਿਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਲਈ ਕ ਝ 

ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ ਔਿਲਾਇਿ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਟਰੇਵਸੂੰਗ 

ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਮੌਕ ੇਿ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਿ 

ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਿ ਹੈ ਵਕ 

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਦੀਆਂ 
ਸਾਿਧਾਿੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਹਰ 

ਸਮੇਂ ਕੈਂਪ੍ਸ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।     

 
 
 
 

ਕ ਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ, ਅਚਾਿਕ 

ਸਕ ਲ ਦੇ ਵਦਿ ਵਕਸੀ ਇਿੱਕ ਸਟਾਫ 

ਮੈਂਬਰ ਿ ੂੰ  ਅਲਿੱ ਗ ਕਰਿ ਜਾਂ ਅਲਿੱ ਗ 

ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦ ੇਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ 
ਤ ਹਾਡ ੇਬਿੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਵਦਿ 

ਦਾ ਇਿੱਕ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਕਿਰ ਕਰਿ 

ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 

ਸਬਸੀਟੀਵਚਉਟ ਅਵਧਆਪ੍ਕ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਹਿਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ 
ਵਿਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਿ ੂੰ  ਅਸਥਾਈ ਤਰੌ 

ਤੇ ਔਿਲਾਇਿ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 

 
 
 
 

ਸਾਡ ੇਕਈ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ 

ਅਵਭਆਸਾਂ ਿ ੂੰ  ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗ 

ਦਰਸ਼ਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਵਿਿੱਚ ਲਾਗ  
ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਿ ੂੰ  ਸਕ ਲ ਖ ਿੱ ਲੇ 

ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਪ੍ਰਦਾਿ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਫਰਜੈ਼ਿੋ ਕਾਉਂਟੀ 
ਪ੍ਰਪ੍ਲ ਟਾਇਰ ਵਿਿੱਚ ਹ ੈਅਤੇ 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਿੱਚ ਘਰ-ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ 

ਆਦਸੇ਼ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਸੀਂ ਭਵਿਿੱਖ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਿਿਾ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਾਂ ਵਕ 

ਸਾਿ ੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਸੇ਼ਾਂ ਦ ਆਰਾ 
ਕੈਂਪ੍ਸਾਂ ਿ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 
 

ਅਕਸਰ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 
ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ   ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੋਟਿਸ  ਟਮਲੇਗਾ? 
ਸਾਡਾ ਸਕ ਲ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਿ ੂੰ  ਪੇ੍ਸ਼ਗੀ ਿੋਵਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂੰਭਿ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰ ਕ ਝ ਅਿਸ਼ਵਚਿੱਤ ਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਮਿੱਦਿੇਜ਼ਰ ਸਾਿ ੂੰ  ਔਿਲਾਈਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿਾਵਪ੍ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 24 ਘੂੰਟੇ ਦਾ ਿੋਵਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਿਾਂ ਸੂੰਭਿ ਹੋ 

ਸਕੇ। ਹਰ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਵਜੂੰਿੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸ ਵਚਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਿੱਤੇ ਅਗੇਤੀ ਮਾਫੀ ਮੂੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜ ੇਸਾਿ ੂੰ  ਕਦ ੇਔਿਲਾਈਿ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਾ ਪ੍ਏਗਾ।  ਅਿੱਸੀਂ ਿਰਤਾਂਗੇ (ਆਪ੍ਣੇ ਸਕ ਲ ਦਾ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਦੇ 

ਿਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਰਣ ਵਿਧੀ ਿ ੂੰ  ਸਮਵਲਤ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਟੈਕਸਟ, ਫੋਿ, ਪ੍ ਸ਼ ਿੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਿ) ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਵਕ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਔਿਲਾਈਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਿਾਵਪ੍ਸ ਹੋਿਾਂਗੇ। 
 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਿੱਚ ੇਦਾ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ? 

ਿਹੀਂ, ਜ ੋਿੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀ ਹੋਿੇਗੀ ਉਹ ਔਿਲਾਈਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹੋਿੇਗਾ।  

 

ਅਟਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨ ੂੰ  ਘੁੱਿ ਕਰਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਇਹ ਮਹਤਿੱਿਪ੍ ਰਿ ਹੈ ਵਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰਵਖਿੱਆ ਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਿੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੈਂਪ੍ਸ ਵਿਿੱਚ ਹ ੂੰ ਦ ੇਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

 

 
  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ @www.cusd.com 

@ www.cusd.com 
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http://www.cusd.com/

