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ਕਆਰਟੀਨ ਸਿਟਗਜ਼








ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਪਰਕਾ ਵਜ ਪਛਾਣ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਲਈ Clovis Unified ਕਆਰਟੀਨ ਸਿਟਗਜ਼ ਹਠਾ ਿਦਤ ਪਤ 'ਤ ਨਲਾਈਨ ਸਚੀਬਧ ਹਨ cusd.com/StudentStaffHealth. aspx.

ਪਿਹਲਾ ਿਸਹਤ

ਤਹਾਡ ਬਚ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਅਗਲ ਕਝ ਿਦਨ ਿਕਹ ਿਜਹ ਲਗਣਗ ਇਹ ਤਹਾਡ ਬਚ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਅਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰਜ ਸਿਥਤੀ 'ਤ ਿਨਰਭਰ ਕਰਗਾ. ਅਸੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ਹਾ ਿਕ ਜ ਤਸੀ ਿਚਤਤ ਹ ਤਾ ਆਪਣ ਬਚ ਦ ਡਾਕਟਰ ਨ ਿਮਲ ਅਤ ਆਪਣ ਘਰ ਅਤ ਆਪਣ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਿਵਚ ਉਿਚਤ ਿਸਹਤ ਅਤ ਸਰਿਖਆ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ. ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਪਰਕ ਟਰਿਸਗ ਕਮਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮਬਰ ਕਆਰਟੀਨ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾ ਬਾਰ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਦਰ ਲਈ ਤਹਾਡ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰਗਾ.

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਪਰਕਾ



ਜਾਦਾ ਹ.



ਹਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ?























ਿਸਿਖਆ ਜਾਰੀ ਹ
 ਜ ਤਹਾਡਾ ਬਚਾ ਕਆਰਟੀਨ ਦ ਅਧੀਨ ਹ ਅਤ ਕਈ ਲਛਣ ਜਾ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨਹੀ ਿਦਖਾਉਦਾ, ਤਾ ਉਸਦੀ ਸਕਲੀ ਪੜਾਈ ਕਮ ਦ ਪਕਜਾ ਅਤ / ਜਾ onlineਨਲਾਈਨ ਕਮ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਗੀ. ਸਬਧਤ ਅਿਧਆਪਕ ਹਰ ਿਨਰਦਸ਼ਾ ਦ ਨਾਲ ਤਹਾਡ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰਗਾ.

Q. ਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ ਸਕਲ ਤ ਬਾਹਰ ਇਕਾਤਵਾਸ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹ ਤਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਿਨਰਦਸ਼ ਿਕਸ ਤਰਾ ਦ ਹਣਗ? A. ਸਾਡੀ ਪੀ-ਕਿਵਡ ਸਤਤਰ ਿਸਖਣ ਪਿਕਿਰਆ ਿਕਸ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜ ਕਆਰਟੀਨ ਦ ਕਾਰਨ ਸਕਲ ਤ ਗਰਹਾਜ਼ਰ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.


Q. ਜ ਕਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਆਰਟੀਨ ਿਵਚ ਹ, ਤਾ ਕੀ ਉਹ ਗਰਹਾਜ਼ਰ ਵਜ ਸਚੀਬਧ ਹਣਗ ਜਾ ਉਨਾ ਦੀ ਗਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹਵਗੀ?

A. ਜ ਤਹਾਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਿਵਚ ਿਕਸ ਨ ਕਿਵਡ -19 ਗਦਗੀ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹ, ਤਾ ਉਹਨਾ ਨ ਬਹਾਨ ਵਜ ਗਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ. ਜ ਿਸਹਤ ਅਤ ਸਰਿਖਆ ਦੀਆ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀਆ ਹਨ, ਤਾ ਅਸੀ ਮਾਿਪਆ ਨ ਸਿਚਤ ਕਰਾਗ.


Q. ਕੀ ਮਰਾ ਬਚਾ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ਸਕਦਾ ਹ?

A. ਹਰਕ ਕਲਾਸ ਜਾ ਿਵਸ਼ ਦ ਟੀਚ ਵਖਰ ਹਦ ਹਨ, ਅਤ ਇਹ ਸਾਡ ਸਤਤਰ ਿਸਖਣ ਦ ਿਵਕਲਪਾ ਿਵਚ ਪਤੀਿਬਬਤ ਹਦਾ ਹ. ਅਿਧਆਪਕਾ, ਿਵਸ਼ ਅਤ ਗਡ ਪਧਰ ਦ ਅਧਾਰ ਤ, ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਕਆਰਟੀਨ ਿਵਚ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪਬਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ. ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਨਲਾਈਨ ਸਰਤ ਅਤ ਅਸਾਈਨਮਟਸ, ਜਾ ਹਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮਟਸ ਹ ਸਕਦੀਆ ਹਨ. ਕਆਰਟੀਨ ਦ ਦਰਾਨ ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਤਹਾਡ ਬਚ ਦ ਿਸਖਣ ਨ ਸਚਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹ.
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