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Children and Families



ਸਤੰਬਰ ਵਵੱਚ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਵਾਪਸੀ 
ਸਕੂਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ, ਸਮਾਵਜਕ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।   

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੁਝ ਲੋਕ COVID-19 ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਸਕੂਲ ਬੱਵਚਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ 
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਮੰਤਿ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਿਧੇਰ ੇਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ  
ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨਗ ੇ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ COVID-19 ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ  
ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਬਹੁਵਗਣਤੀ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ  
COVID-19 ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਨਮਨ ਜੋਖਮ ਨਾਲੋਂ ਵਕਤੇ ਿੱਧ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਖਾਸ ਵਸਹਤ ਸਵਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਉਣ  
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਜੀ.ਪੀ.(GP) ਜਾਂ  
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਤੰਬਰ ਨੇੜੇ ਆ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ 
ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ 
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਾਇਰਸ, ਸਕੂਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ– ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਮੌਕੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

                    •  ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ 
              ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਦਨ ਿੋੜਾ ਿੱਖਰਾ ਵਦਖਾਈ ਦੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਿੇਗਾ।   
          
          •   ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇੰਤ਼ਿਾਰ 

ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ ੈਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ।

         ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣਾ 
             ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਵਕਉਂਵਕ ਇੱਿੇ ਸਾਰੀ ਨਿੀਨਤਮ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ 
ਲਈ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। 

            ਵਜੱਿ ੇਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ ੇ
ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਕਰੋ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ 
ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹੋ; ਵਜਿੇਂ ਵਕ:

           •   ਉਹ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਅਤੇ 
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਿਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

           •   ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਰਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਵਜਹੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ 
ਬਦਲਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਵਫਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।



ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਵਿਆਂ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਹੋ  
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੇਂ  
ਵਸਰ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ  
ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਵਭਆਸ ਲਈ  
ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਇਸ ਲਈ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਵਦਓ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਵਾਰ ਗਰਿੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਛੁੱ ਟੀਆਂ  
ਿਨਾਉਣ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਵਵੱਚ ਨਵਾਂ  
ਟਰਿ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿੇਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ  
ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਗੈਰਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਵਵੱਚ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਵਾਪਸੀ 
ਜ ੇਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਟੀਿੀ ਿੇਖਣ, ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਵਪਊਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਨਕਲ  
ਵਗਆ ਹੈ; ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿੋੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਿਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਅਤੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ:

•  ਵਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਿਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ 
•  ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੱਿ ਧੋਣਾ 
•  ਵਨਯਮਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਿਰ ਲੈਣਾ 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ  
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਲ ਵਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰ ੇਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਿਧੇਰ ੇ
ਵਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਵਲਤ ਖੁਰਾਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

•   ਵ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਿ ਨੰੂ ਸੀਮਤ 
ਰੱਖੋ।  ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਿ, ਵਮਜਾ਼ਿ ਵਿੱਚ 
ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਿਕਾਿਟ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।  

ਸਿਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਿਾਂ  
ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਵਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: 

•  ਸੈਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣਾ 
•  ਪੈਦਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ 
•   ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਵਮਲਣਾ  

(ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ)
•   ਅਵਜਹੀਆਂ ਕੋਈ ਿੀ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਿੱਲ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ 

ਵਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social-distancing/staying-alert-and-safe-social-distancing-after-4-july


ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਜ ੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਨਯਮਤ ਕਸਰਤ ਿੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਿ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਵਦਓ ਵਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ।

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਵਵਦਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ (SEND)  
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਵਅਕਤੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ (SEND) ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ  
ਨੌਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ  
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਕੂਲ ਈਵਲੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ  
ਕਰਵਦਆ ਂSEND ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਮਲਤ  
ਵਸੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਰਵਹਣਗ ੇਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ  
ਲਈ ਵਕ ਵਸਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸਮਰਿਨ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਵਚਤ  
ਵਿਿਸਿਾਿਾਂ ਕਰਦ ੇਰਵਹਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ  
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਿ  
ਵਨਰਵਿਘਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਵਹਣਾ   
ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਵਕਹੜੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ:
 
•  ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੱਿ ਧੋਣਾ  
•  ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਨਯਮਤ ਸਫਾਈ 
•  ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਿੱਖਰੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਿਿਸਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
•  ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਵਮਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਓ। 

ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਜਾਣਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ, 
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 
ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਸਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਣ 
ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜਨਤਕ 
ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੱਪੜ ੇਨਾਲ 
ਵਚਹਰਾ ਿੱਕਣ/ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 
ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਿੰਗ ਨਾਲ ਵਨਪਟਾਰਾ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਹਰ ੇਨੰੂ ਕੱਪੜ ੇ
ਨਾਲ ਿੱਕਣ / ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਇਹ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਹਨ। 

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own


ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਆ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਵਜਆ ਂ
ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਮਾਵਪਆਂ / ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰਦ ੇਹੋ।

COVID-19 
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•   ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ, COVID-19  
(ਬੁਖਾਰ, ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦੀ ਸੰਿੇਦਨਾ  
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ COVID-19 ਦੀ  
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ  
ਵਿਅਕਤੀ ਿਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜੋ।  
ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹ ੋਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ  
ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ www.nhs.uk/coronavirus 'ਤੇ ਜਾ  
ਕੇ ਜਾਂ 119'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਿਸਿਾ ਕਰੋ।  ਕੀ ਕਰਨਾ  
ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸੀਪੰਨੇ  
'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਇਹ ਪੰਨਾ ਇੱਿੇ ਹੈ  
www.ealingfamiliesdirectory.org.uk 

•   ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ  
    ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਵਕੰਟਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਿੋ।

•   ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ੋਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਮਰਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਸਮਾਵਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੰੂ ਸੀਵਮਤ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਭੀੜ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ।

•   ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜ ੇਨਾਲ ਵਚਹਰੇ ਨੰੂ ਿੱਕੋ / ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ ਵਜੱਿ ੇਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਵਮਲਦੇ ਹੋ ਵਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੇ ਹੋ। 

ਆਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 
ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਾਡੀ ਈਵਲੰਗ ਫੈਵਮਲੀ਼ਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗਾਈਡ 
ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ 
www.ealingfamiliesdirectory.org.uk’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ  ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (SEND) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਖੋ 
www.ealinglocaloffer.org.uk
  
ਵਿਕਲਵਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

Ealing's Family Information Service
020 8825 5588, (ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ)
children@ealing.gov.uk 


