ਔਿਲਾਈਿ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਿਾਪ੍ਸੀ?
ਮੇਰਾ ਸਕਲ/ਕਲਾਸ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਿਾਪ੍ਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ…
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਿੀ ਸਾਡੇ ਵਕਉਮਵਿਟੀ ਿੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ, ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਹੈ ਵਕ ਿਾਵਪ੍ਸ ਔਿਲਾਇਿ ਵਸਿੱ ਖਲਾਈ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ
ਤੇ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਕਲਾਸਰਮ, ਗਰੇਡ, ਜਾਂ ਸਕਲ ਵਿਆਪ੍ਕ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਉਸ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ

ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਔਿਲਾਇਿ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਟਰੇਵਸੂੰ ਗ
ਬੂੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਿ
ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਿਪ੍ਰਿ ਹੈ ਵਕ
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਦੀਆਂ
ਸਾਿਧਾਿੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਹਰ

ਸਮੇਂ ਕੈਂਪ੍ਸ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰਿੱ ਵਖਆ

ਮੈਂਬਰ ਿੂੰ ਅਲਿੱਗ ਕਰਿ ਜਾਂ ਅਲਿੱਗ

ਦਰਸ਼ਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਵਿਿੱ ਚ ਲਾਗ

ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ

ਤਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਵਦਿ
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਕਿਰ ਕਰਿ
ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ

ਸਬਸੀਟੀਵਚਉਟ ਅਵਧਆਪ੍ਕ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਿਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ

ਵਿਿੱ ਚ, ਕਲਾਸ ਿੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ

ਤੇ ਔਿਲਾਇਿ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਵਭਆਸਾਂ ਿੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਿਵਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਲਈ ਕਝ

ਕਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਅਚਾਿਕ

ਸਕਲ ਦੇ ਵਦਿ ਵਕਸੀ ਇਿੱ ਕ ਸਟਾਫ

ਕਲਾਸ-ਰਮ ਟਵੁੱ ਚ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦੀ ਘਾਿ

ਲਿੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿਾਲ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਵਕਸੇ ਘਟਿਾ ਿਾਲ

e

ਕਾਉਂਿੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੋਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹੋਿਾਂਗੇ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰੀ ਵਸਿੱ ਖਣ ਤੇ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ।

ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਿੂੰ ਸਕਲ ਖਿੱ ਲੇ
ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਪ੍ਰਦਾਿ

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਫਰੈਜ਼ਿੋ ਕਾਉਂਟੀ
ਪ੍ਰਪ੍ਲ ਟਾਇਰ ਵਿਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਿੱ ਚ ਘਰ-ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰ ਡ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਸੀਂ ਭਵਿਿੱ ਖ ਦੀ

ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਾਂ ਵਕ

ਸਾਿੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਆਰਾ

ਕੈਂਪ੍ਸਾਂ ਿੂੰ ਬੂੰ ਦ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ
ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੋਟਿਸ ਟਮਲੇ ਗਾ?
ਸਾਡਾ ਸਕਲ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਿੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ਗੀ ਿੋਵਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂੰ ਭਿ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰ ਕਝ ਅਿਸ਼ਵਚਿੱ ਤ ਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਿਜ਼ਰ ਸਾਿੂੰ ਔਿਲਾਈਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿਾਵਪ੍ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 24 ਘੂੰ ਟੇ ਦਾ ਿੋਵਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਿਾਂ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋ

ਸਕੇ। ਹਰ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਿੂੰ ਵਜੂੰ ਿੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਵਚਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਿੱ ਤੇ ਅਗੇਤੀ ਮਾਫੀ ਮੂੰ ਗਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਿੂੰ ਕਦੇ ਔਿਲਾਈਿ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਾ ਪ੍ਏਗਾ। ਅਿੱ ਸੀਂ ਿਰਤਾਂਗੇ (ਆਪ੍ਣੇ ਸਕਲ ਦਾ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਦੇ
ਿਾਲ ਸੂੰ ਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਰਣ ਵਿਧੀ ਿੂੰ ਸਮਵਲਤ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਟੈਕਸਟ, ਫੋਿ, ਪ੍ਸ਼ ਿੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਿ) ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਿੂੰ ਸਵਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਔਿਲਾਈਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਿਾਵਪ੍ਸ ਹੋਿਾਂਗੇ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਚੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ?
ਿਹੀਂ, ਜੋ ਿੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਂ-ਸਚੀ ਹੋਿੇਗੀ ਉਹ ਔਿਲਾਈਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹੋਿੇਗਾ।

ਅਟਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨੂੰ ਘੁੱ ਿ ਕਰਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਿੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਿ ਲਈ ਇਹ ਮਹਤਿੱ ਿਪ੍ਰਿ ਹੈ ਵਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰਵਖਿੱ ਆ ਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਿੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੈਂਪ੍ਸ ਵਿਿੱ ਚ ਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ @www.cusd.com

