
 
 
 
 
 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ 
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਮੰਿਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਹਣੁ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? 
 
 
 
      ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਿਟੰਗਜ਼ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਜ� ਪਛਾਣੇ ਗਏ  
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Clovis Unified  
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਿਟੰਗਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਲਾਈਨ  
ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ 
cusd.com/StudentStaffHealth. aspx. 

 
 
 
 

ਿਸਿੱਖਆ    
ਜਾਰੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤ ੇਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨਹੀ ਂ
ਿਦਖਾਉਦਂਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ�ਾਈ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਕਜੇਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ onlineਨਲਾਈਨ ਕੰਮ 
ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ. ਸੰਬੰਧਤ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੇਗਾ.

 
Q. ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਕਸ ਤਰ�ਾ ਂਦੇ ਹੋਣਗ?ੇ 
A. ਸਾਡੀ ਪ�ੀ-ਕੋਿਵਡ ਸੁਤੰਤਰ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਤ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 
 
Q. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੁਆਰਟੰੀਨ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕੀ ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਜ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗ ੇਜਾਂ ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? 
A. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹਾਨੇ ਵਜ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ� ਦਰਜ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਾਂਗੇ. 
 
Q. ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
A. ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ ੇਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਿਬੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹ.ੈ ਅਿਧਆਪਕਾਂ, ਿਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਿਵੱਚ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ. ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਨਲਾਈਨ 
ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮ�ਟਸ, ਜਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮ�ਟਸ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ.  ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿਧਆਪਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰ ੂਨਾਲ 
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹ.ੈ 

ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਹਤ 
ਤੁਹਾਡੇ  ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਅਗਲੇ  ਕੁਝ ਿਦਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ 
ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ  ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ 

ਕਵਰੇਜ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀ  ਂਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ 

ਜੇ ਤੁਸੀ  ਂਿਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ  ਿਮਲੋ  ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਉਿਚਤ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. 
ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ  
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ. 
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