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A Message from the Superintendent
ਸੁਪਿਰੰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ 

ਯੂਬਾ ਿਸਟੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ (YCUSD) ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ,

ਯੂਬਾ ਿਸਟੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ (YCUSD) ਦੇ ਸੁਪਿਰੰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ 

2020-2021 ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਯੂਬਾ ਿਸਟੀ 
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ (YCUSD) ਕੰਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਤੋਂ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹਾਂ।  

“ਰੋਡਮੈਪ ਟੂ ਰੀਓਪਿਨੰਗ” ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਿਲਕ  ਹੈਲਥ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਇ-ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, 

ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਨ-

ਪਰਸਨ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ) ਿਸੱਖਲਾਈ  ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2020-2021 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਬਾ 
ਿਸਟੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ (YCUSD) ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 
ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਡੋਰੀਨ ਓਸੁੱ ਮੀ

ਸੁਪਿਰੰਨਟੈਂਡੈਂਟ
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An Overview of What to Expect 
When Schools Reopen                                                        
ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 

ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. 
ਜਦੋਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਨ-
ਕੈਂਪਸ ਸਕੂਲ,  ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19)  ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਪਛਲੇ 
ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪਬਿਲਕ  ਹੈਲਥ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ 
ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਿਜਉਂ-ਿਜਉਂ ਸਿਥਤੀ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ ਦੀਆਂ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕੈਡਿਮਕ 
ਿਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਧ ੂ
ਪਾਠਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਐਥਲੈਿਟਕਸ (ਖੇਡਾਂ) ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 

ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਹੈ। ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕੇਂਿਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, 
ਲਚਕਤਾ, ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਹਨ।
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Tiers to Open School - ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੈਵਲ

ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਿਸਹਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਲਚਲ ਤਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ/ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਿਵਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 50% ਹੈ|

ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਿਸਖਲਾਈ
            ਿਮਸ਼ਰਤ ਿਸਖਲਾਈ
 ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਿਸਖਲਾਈ

ਬੰਿਦਸ਼ਾਂ ਨਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ
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➔ ਸਕੂਲੀ ਸੁਹੂਲਤਾਂ ਪਬਿਲਕ ਲਈ 
ਲਈ ਬੰਦ

➔ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ ਤੋਂ ਿਸੱਖ 
ਰਹੇ ਹਨ

➔ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੀ ਤੋਂ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ 

➔  ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 50%
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ  

➔ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਰੀ ਤੋਂ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੱਕ

➔ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ

➔ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਟਾਣੂੰ -ਮੁਕਤ 
ਕਰਨਾ

➔ ਿਨੱਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ 
ਿਧਆਨ

➔ ਟ੍ਰਾਂਿਜ਼ਸ਼ਲ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ - 
2ਜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ

➔ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਸਕ 
ਲਾਜ਼ਮੀਂ

➔ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 
'ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀਿਮਤ 
ਆਕਾਰ

➔

➔ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ

➔ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 
ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ 
ਅਥਲੈਿਟਕਸ ਸੰਭਵ ਹਨ

➔ ਕੈਂਪਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਇਕੱਠੇ 

➔ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਰੀ ਤੋਂ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ

➔ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਟਾਣੂੰ -ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ

➔ ਿਨੱਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਿਧਆਨ

➔ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ- 2ਜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ

➔ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ  ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਸਕ 
ਲਾਜ਼ਮੀਂ

➔ ਮਿਹਮਾਨਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, 
ਐਥਲੈਿਟਕਸ, ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, 
ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 

➔ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ

➔ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਲ 
ਿਡਸਟੈਂਸ ਲਰਿਨੰਗ ਦੀ  ਚੋਣ

➔ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ
➔ ਕੈਂਪਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
➔ ਸਰਗਰਮ ਿਸਹਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ 

ਲਗਾਤਾਰ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ 
ਕਰਨਾ

*ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ 
(CDPH) ਦੁਆਰਾ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ-12 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਮੁੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ (ਗਾਈਡੈਂਸ) ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 
ਲਈ 12/01/2020 ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਸੀ|



What to Expect in the Tiers
ਲੈਵਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ
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ਲੈਵਲ 1 (ਪਰਪਲ / ਜਾਮਣੀ): ਇੰਨ-ਪਰਸਨ (ਿਵਅਕਤੀਿਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਹਦਾਇਤ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿਡਸਟੈਂਸ ਲਰਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਰੁੱ ਝੇ 
ਹੋਏ ਹਨ।

ਲੈਵਲ 2 (ਰੈੱਡ/ਲਾਲ): ਘਰ ਤੋਂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱ ਪ ਇਕ ਬਲੈਂਡਡ ਲਰਿਨੰਗ (ਹਾਈਿਬ੍ਰਡ) ਮਾਡਲ ਿਵਚ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ 15-16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਲੈਵਲ 3 (ਓਰੈਂਜ/ਸੰਤਰੀ): ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਦਾ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ  ਹਨ।  ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਿਗਤ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਕੈਂਪਸ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾਹ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਬਾ ਿਸਟੀ 
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਿਕਸ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ  ਸਕੂਲ ਿਵਖ ੇਦੂਰੀ ਤੋਂ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੈਵਲ 4 (ਯੈਲੋ/ਪੀਲਾ): ਪੂਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜ-ਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
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Blended Learning (Hybrid) AM/PM Model

ਬਲੈਂਡਡ ਲਰਿਨੰਗ (ਹਾਈਿਬ੍ਰਡ) ਏ ਐੱਮ / ਪੀ ਐੱਮ
ਜੂਨੀਅਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ - 5 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ

ਏ ਐੱਮ (ਸਵੇਰ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗਰੁੱ ਪ

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2.5 ਘੰਟੇ, ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰ ੇਟੀਚਰ ਅਤੇ 
ਹਮਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ                                                                        

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ
● ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਸਮਕਾਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਿਸਖਲਾਈ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਿਸੱਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ 

ਿਬਨਾਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)
● ਸਕੂਲੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ‘ਗ੍ਰੈਬ ਐਡਂ ਗੋ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ)

ਪੀ ਐੱਮ (ਦੁਿਪਹਰ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗਰੁੱ ਪ

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2.5 ਘੰਟੇ, ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰ ੇਟੀਚਰ ਅਤੇ 
ਹਮਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ  

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ
● ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਸਮਕਾਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਿਸਖਲਾਈ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਿਸੱਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ 

ਿਬਨਾਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)
● ਸਕੂਲੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ‘ਗ੍ਰੈਬ ਐਡਂ ਗੋ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ)
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6th grade - 12th grade A/B Model
6ਵੀਂ - 12ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਏ ਬੀ ਮਾਡਲ

● ਸੋਮਵਾਰ/ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਗਰੁੱ ਪ ਏ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਕੈਜੂਅਲ (ਸਮਾਂ - ਸੂਚੀ) ਅਤੇ 
ਮੰਗਲਵਾਰ/ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਗਰੁੱ ਪ ਬੀ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਕੈਜੂਅਲ (ਸਮਾਂ - ਸੂਚੀ)

● ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ
● ਮੌਡੀਫਾਈਡ (ਸੋਿਧਆ ਹੋਇਆ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੈਜੂਅਲ (ਸਮਾਂ - ਸੂਚੀ)
● ਸਕੂਲੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ‘ਗ੍ਰੈਬ ਐਡਂ ਗੋ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

Special Education

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
● ਸਵ-ੈਸੰਰਿਚਤ ਕਲਾਸਾਂ ਏ/ਬੀ ਸਕੈਜੂਅਲ (ਸਮਾਂ - ਸੂਚੀ) ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ
● ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ



On Campus and In the Classroom
ਆਨ ਕੈਂਪਸ (ਸਕੂਲੀ ਕੈਂਪਸ ਤੇ) ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ

ਸਰੀਰਕ / ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਯੂਬਾ ਿਸਟੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ 

ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ (YCUSD) ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ:

● 12/01/2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕ ੇਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ (ਮੁੰ ਹ 

ਢੱਕਣਾ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ 3) *

● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 3ਜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ 

ਪਿਹਨਣ (ਮੁੰ ਹ ਢੱਕਣ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ (ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ 3)

● 2ਜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨਣ (ਮੁੰ ਹ ਢੱਕਣ)  ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ 3)

● ਅਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ) ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਕਰਾਂਗੇ 
● ਅਸੀਂ ਇੱਕ ‘ਗ੍ਰੈਬ ਐਡਂ ਗੋ’ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ (ਲੈਵਲ 2)

● ਅਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਹਾਲਵੇਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ (ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ 3)

● ਰੀਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਬਰੇਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਲੈਵਲ 2)

● ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਫੀਲਡ ਟਿਰੱਪਾਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਈਵੈਂਟਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਲੈਵਲ 2) ਅਤੇ 
ਲੈਵਲ 3 ਿਵੱਚ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

● ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  
(ਲੈਵਲ 2)

● ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਿਵਜ਼ਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲੀ ਕੈਂਪਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ (ਲੈਵਲ 2)

● ਸਕੂਲੀ ਦਫਤਰ ਪਬਿਲਕ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ 

ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ (ਲੈਵਲ 1 ਅਤੇ 2)
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*ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ (CDPH) ਦੁਆਰਾ 
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ-12 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ 
(ਗਾਈਡੈਂਸ) ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 12/01/2020 ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਸੀ|



Physical, Mental Social and Emotional Wellness
ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

● ਿਡਸਿਟਿ੍ਕਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜਕ-
ਭਾਵਾਤਮਕ ਿਸਖਲਾਈ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਿਮਊਿਨਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਿਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ| ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, 
ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ 
ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 

● ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ|  ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ 
ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Counseling Services
ਕਾਉਂਸਿਲੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

● ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਰਮੋਟ ਕਾਉਂਸਿਲੰਗ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ  ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ| 
ਕਾਉਂਸਲਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਾਤਮਕ ਲੈਸਨ 
(ਅਸਲ ਿਵਚ ਦੂਰੀ ਿਸੱਖਣ ਵੇਲੇ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ| ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ: ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ, ਫੋਨ, 
ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਿਟੰਗਾਂ, ਆਿਦ

● ਿਡਸਿਟਿ੍ਕਟ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ycusd.org ਦੇ  Social-Emotional ਪੇਜ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ,ਸਰੋਤ, ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਿਲੰਕ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬਕ ਮੌਜ਼ਦੂ ਹਨ|

● ਯੂਬਾ ਿਸਟੀ ਇੰਨਡੀਪੈਂਡੈਟ ਅਕੈਡਮੀ ਿਵਖੇ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਸਮਰਿਪਤ ਸਕੂਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ|
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http://www.ycusd.org/
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What is Physical Distancing?
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਿਜਸ ਨੰੂ "ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ" ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ| ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਕਰਨ 

ਲਈ: 

● ਿਜਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ (ਲਗਭਗ 2 ਬਾਲਗ ਬਾਹਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ) 

ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
● ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ
● ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਕੋਵਡ -19 (COVID-19) ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਹ ਰੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੰਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|  ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ;  CDC.gov
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Guidance for Families and General Safety Precautions
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ

ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਲੱਛਣਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ| ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ|

Self-Screening for Symptoms

ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ 
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19)  ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ 

ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|  ਮਾਿਪਆਂ / ਗਾਰਡੀਅਨਾ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ 
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

● ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਉਸਨੰੂ ਸਕੂਲ 
ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ|

● ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਿਦਨ ਭਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ; 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 100.4 ਿਡਗਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) 
ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ|
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਫਾ 27 'ਤੇ ਸਾਡੀ ‘ਘਰ ਿਵਖ ੇਲੱਛਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ’ ਦੇਖੋ

Transportation

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਬੱਸ ਸੇਵਾ)
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਬੱਸ ਸੇਵਾ) ਿਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਿਡਸਏਬਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਈਪੀ) ਿਵੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਬੱਸ ਸੇਵਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ 
ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ| ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬੱਸ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਸਕ ੇਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 100.4 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਿਵਚ 
ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਿਵਚ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੈਂਡ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੰਗ ਪੱਧਰੀ (ਲੈਵਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ 
ਨਾਲ ਿਡਸਿਟਿ੍ਕਟ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 3ਜੇ ਅਤੇ 4ਥੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 
(ਬੱਸ ਸੇਵਾ) ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|



Other Safety Considerations
ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰ

● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ
● ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ -12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ
● ਿਜਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਿਜਵੇਂ ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਿਜੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪਾਏ ਹੋਏ 

ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ
● ਪਬਿਲਕ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਸਰਿਵਸ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 

ਸਟਾਫ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ
● ਸਕੂਲੀ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ
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General Safety Precautions
          ਆਮ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

● ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ 

ਹੱਥ ਲਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿਵਚ 

ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਛੱਕ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ   
ਕਰਨਗੇ|   

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ 

ਧੋਣਗੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ (ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ 
ਦੇ ਤੌਲੀਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ| 

● ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਭਧ
● ਸਕੂਲ ਸਾਂਝੀਕਰਨ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉੱਚ-ਛੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ 

ਕਰਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱ ਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਟਾਣੂੰ -ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

*ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ (CDPH) ਦੁਆਰਾ 
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ-12 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ 
(ਗਾਈਡੈਂਸ) ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 12/01/2020 ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਸੀ|



 Independent Study Information

 ਇੰਨਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱ ਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਿਕਉਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 

(COVID-19) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 

ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਘਰ, ਆਨਲਾਈਨ, ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੂਬਾ ਿਸਟੀ ਇੰਨਡੀਪੈਂਡੈਂਸ  ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਰਿਜਸਟਰ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ;  
click here 

ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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http://www.ycusd.org/Fall-20-21-Re-Opening-Plan/FAQs-about-YCIA/index.html


Home School

ਹੋਮ ਸਕੂਲ
ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਹੋਮ ਸਕੂਲ “ਇੱਕ ਿਨਜੀ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਸੈਿਟੰਗ” 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ;   here 

 *ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਇੰਨਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਬਾ ਿਸਟੀ 
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਿ੍ਕਟ ਦੇ ਯੂਬਾ ਿਸਟੀ ਇੰਨਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀਂ (YCIA) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਂਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |

16
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Sports and Extracurricular Activities
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਠਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੰਟਰਸਕੌਿਲਸਿਟਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (CIF) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ 10 
ਸੈਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, 2020-2021 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਐਥਲੈਿਟਕਸ (ਖੇਡਾਂ) ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਸਕੈਜੂਅਲ (ਅਨੁਸੂਚੀ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ| 
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ| 
ਸੀਜ਼ਨ 1 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਕਰਾਸ ਕੰਟਰੀ; ਲੜਕੇ / ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀਬਾਲ; 
ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ| ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ|
ਸੀਜ਼ਨ 2 ਖੇਡਾਂ: ਲੜਕੇ / ਲੜਕੀਆਂ ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਲੜਕੇ / ਲੜਕੀਆਂ ਟੈਿਨਸ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਦਾ 
ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਹੈ; ਲੜਕੇ / ਲੜਕੀਆਂ ਸੌਕਰ, ਲੜਕੇ / ਲੜਕੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀ, 
ਲੜਕੇ / ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਸਿਕਟਬਾਲ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ 
22 ਫਰਵਰੀ ਹੈ; ਲੜਕੇ / ਲੜਕੀਆਂ ਤੈਰਾਕੀ, ਬੇਸਬਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫਟਬਾਲ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ  ਦਾ 
ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ 8 ਮਾਰਚ ਹੈ; ਟ੍ਰੈਕ ਐਡਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ  ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ 15 ਮਾਰਚ 
ਹੈ.

ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਟਿਰਪ ਸੀਿਮਤ ਰਿਹਣਗੇ| ਵਰਚੁਅਲ ਫੀਲਡ ਟਿਰਪ 
ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋਣਗੇ|
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Health Resources for Reopening Schools             ਸਕੂਲਾਂ 
ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸਰੋਤ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਿਟੰਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਰਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਿਰਸੋਰਸ ਗਾਈਡ

ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਿਟ੍ਰਕਸ, 2 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ 
ਰੀਲੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਉ: ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਿਲਜ਼: ਲੋਕਲ ਪੀਡੀਆਿਟਿ੍ਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਕੋਵੀਡ -19 ਉਦਯੋਗ ਗਾਈਡੈਂਸ: ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈਕੇਂਦਰ ਸਕੂਲ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ COVID-19 ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਰਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਿਰਸੋਰਸ ਗਾਈਡ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਿਟੰਗਜ਼ ਪੀਿਡਆਿਟ੍ਰਕਸ ਿਵੱਚ

ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਕੈਡਮੀ, 2 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਰੀਲੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ 
ਕਿਲੱਕ ਕਰ.ੋ
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਕੋਵੀਡ -19 ਉਦਯੋਗ ਗਾਈਡੈਂਸ: ਸਕੂਲ ਅਤੇ 
ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੋਵੀਡ -19 ਿਸਹਤ 

“ਪੀਡੀਆਿਟਿ੍ਰਸ਼ਨ (ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ/ ਅਸੀਂ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ 
ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਲਾਭ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਜੋੜਨ 
ਲਈ ਿਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ/ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਦੇ ਸੰਚਾਰਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਿਧਐਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਖਤਰਾ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਪੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਕਉਂਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ/  ਬੱਚੇ ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ, ਸਮਾਿਜਕਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ 
ਸੀਿਮਤ ਨਹੀਂ/ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਸੰਿਖਆ ਿਡਸਅਿਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ/ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਸ ਏਜਂਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵਗੜ ਰਹੇ ਿਵਿਦਅਕ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ 
ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ/ ”

https://www.csno.org/
https://bit.ly/PediatricsJune2020
https://bit.ly/PediatricsJune2020
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://www.suttercounty.org/doc/government/depts/hs/ph/hs_public_health
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.csno.org/
https://www.csno.org/
https://bit.ly/PediatricsJune2020
https://bit.ly/PediatricsJune2020
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://www.suttercounty.org/doc/government/depts/hs/ph/hs_public_health
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.csno.org/


School Reopening Frequently Asked Questions   
ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ (CDPH) ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਸਹਤ 
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ

ਕੀ ਕੈਂਪਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਕੋਿਵਡ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 
ਮਾਿਪਆਂ / ਗਰਡੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|  100.4 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ 
ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ|

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਦੇ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਿਪਛਲੇ 14 
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲੀ ਕੈਂਪਸ 
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ|

Face Coverings and Personal Protective Equipment
ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣਾ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ
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ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਗੇ?
ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ|  ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ 
ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਉਹਨਾ ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਸਰੀਰਕ 
ਦੂਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ -12ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ  ਦੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ 
ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਟ੍ਰਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨਲ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ -2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਮੁੰ ਹ ਤੇ ਲਾਏ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਹ ਲਾਉਣ|

*ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ (CDPH) ਦੁਆਰਾ 
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ-12 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ 
(ਗਾਈਡੈਂਸ) ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 12/01/2020 ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਸੀ|



Frequently Asked Questions (continued)
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਜਾਰੀ ਹਨ) 

ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ/ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੰਹ ਤੇ 
ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਿਨੱਜੀ ਰੱਿਖਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ)?

ਜੋ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਬੁਖਾਰ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਪਰਕ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ| ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਸਾਰੇ 
ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਸਟਾਫ / ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| 

ਸਕੂਲ, ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਮੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ| 
ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ  - 12 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ|  
ਮੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਉਹਨਾ ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਿਜਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ 
ਜਾ ਸਕਦੀ|

ਪਬਿਲਕ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਸਰਿਵਸ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 
ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Physical Distancing and Limiting Contact 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਪਰਕ 
ਮਲਟੀਪਲ (ਬਹੁਤੀਆਂ) ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹਨ: ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਹਾਲਾਂ, ਆਮ ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨਾਂ 
ਿਵੱਚ?

ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲ, ਿਨੱਜੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਿਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੇਠ 
ਿਲਖੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ:

● ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਿਮਉਿਨਟੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ|

● ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ (ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਰਸਤੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਦਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ 
ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ|      

● ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ|
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*ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ (CDPH) ਦੁਆਰਾ 
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ-12 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ 
(ਗਾਈਡੈਂਸ) ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 12/01/2020 ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਸੀ|



Frequently Asked Questions (continued)            
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਜਾਰੀ ਹਨ) 

● ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ,  ਅਸੀਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਸਕੂਲੀ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਇੱਧਰ-

ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ) ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ|
● ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ 

ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਅਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਉਿਚਤ ਹਨ|

● ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਮਾਿਪਆਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ (ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਾਂਗੇ|
● ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ, ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਪੇਸ (ਜਗ੍ਹਾ) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ 

ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ|
● ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ,  ਅਸੀਂ ਹਾਲਵੇਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ|
● ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਇਕ "ਗ੍ਰੈਬ ਐਡਂ ਗੋ" ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ  ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ|
● ਕਲਾਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਰੀਸੈੱਸ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ| 

● ਿਜੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ|   
● ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ| 
● ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ| 
● ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰਾਂ, ਕੱਬੀਆਂ, ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ 

ਰੱਖੋ| ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਾਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਿਦਨ ਘਰ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
● ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੋਹ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ (ਕਲਾ ਸਪਲਾਈ, ਉਪਕਰਣ, ਆਿਦ) ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 

ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿਚਤ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ| 
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Frequently Asked Questions (continued)            
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਜਾਰੀ ਹਨ)

● ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਿਨਕ ਿਡਵਾਈਸਾਂ, ਕਪੜੇ, ਿਖਡੌਣੇ, ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਿਸੱਖਲਾਈ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ| 

Healthy Hygiene Practices
ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਨੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸਾਂ 

ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਫਾਈ ਅਿਭਆਸਾਂ/ਪ੍ਰੈਕਿਟਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਰਿਮਆਨ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਮਜ਼ਬੂਤ   ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੱਥ ਧੋਣਾ; ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ; ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ; 
ਅਤੇ ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਛੱਕ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੰ ਹ ਢੱਕਣਾ|  ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਫਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਹੇਠ 

ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

● ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਓ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਪੂੰ ਝਣ ਲਈ ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਛੱਕ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੰ ਹ ਢੱਕਣਾ ਲਈ ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰ ਹ 

ਲੁਕਾਉਣ|

● ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਓ ਿਕ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ; ਖੰਘ 

ਜਾਂ ਿਛੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 

ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ|

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ 20 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਲਾ 
ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨਾ/ਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

● ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਜਾ ਪਾਣੀ ਮੌਜ਼ਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਿਹਤ ਹੈਂਡ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ/ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੱਕ 

ਹੱਥਾਂ ਿਵਚ ਰਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਨੋਟ: ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲੋ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|
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Frequently Asked Questions (continued)          
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਜਾਰੀ ਹਨ)

● ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

● ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਿਵਚ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਈਟ ਿਵਚ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ 
ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਿਵਚ ਪੋਰਟੇਬਲ (ਚੱਕਵੇਂ) ਹੈਂਡ ਵਾੱਿਸੰ਼ਗ (ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ) ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ 
ਕਰੋ|

● ਰੁਟੀਨ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਣ|

● ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕਾਂ ਜਾਂ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਓ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ| ਿਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਿਵਚ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ 
ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪਾਏ ਹੋਏ 
ਮਾਸਕਾਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਹ ਲਾਉਣ. ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਪੜੇ ਦੇ 
ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

● ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਫਾਈ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਬਣ, 
ਿਟਸ਼ੂ, ਨੋ-ਟੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ|

Reporting, Health Protocols, and Communication
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਕੰਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ

ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ, ਜੋ ਿਕ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਇਕੱਲੇ ਖੇਤਰ 

ਿਵੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ|  ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਿਸਹਤ 

ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ|
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Frequently Asked Questions (continued)           
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਜਾਰੀ ਹਨ) 

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
• ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਈਟ ਸਰੋਤਾਂ/ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂਗੇ ਿਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੂਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ।
• ਸਟਾਫ,  ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, 

ਯੋਗ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਦਨ ਭਰ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ 
ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ|

• ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਖਡੌਣੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀਆਂ 
ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਝੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਿਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਫਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ 
ਮੁਕਤ ਕਰੋ|

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਕੀ ਇਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੀ 
ਡੂੰ ਘੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਜੀ ਹਾਂ|  ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਡਸਿਟਿ੍ਕਟ ਵਾਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਿਦਸ਼ਾ-
ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ|

General Safety Concerns

ਆਮ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾਵਾਂ
ਕੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?  

ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਲਾਸਾਂ, ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੱ ਚੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ,  ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਿਮਉਿਨਟੀ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ -19 

(COVID-19) ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|  ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ| 
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Frequently Asked Questions (continued)          
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਜਾਰੀ ਹਨ)

ਿਸਹਤਮੰਦ ਸੰਸਥਾ  ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ?

ਿਨਰੰਤਰ ਿਸਖਲਾਈ, ਕੰਿਮਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਿਮਉਿਨਟੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ|
• ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ|
• ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19)  ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ/ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੋ|
• ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ  ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਨਾਹ ਬਣਾ 

ਸਕਣ ਵਲੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਵਰਕ, ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ, ਜਾਂ 
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ| 

Health Education

ਿਸਹਤ ਿਸੱਿਖਆ
ਸਕੂਲ ਕੋਿਵਡ -19 (Covid-19) ਿਸਹਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਵਸ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ?
ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਫਾਈ ਅਿਭਆਸ/ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕੋਵੀਡ -19 

(COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਮਝ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ 

ਿਸਹਤ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ|

● ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਿਨਕ ਿਡਵਾਈਸਾਂ, ਕਪੜੇ, ਿਖਡੌਣੇ, ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਿਸੱਖਲਾਈ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ| 
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ਸਿਵਿਕਰਤੀ
ਇਹ ਗਾਈਡ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿਡਪਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਉਂਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ  
ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ 
ਜਾਏਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕਾਉਂਟੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾ ਕੀ ਹਨ?  
ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਤਖਸ਼ੀਸ਼/ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ,  ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਯੂਬਾ ਿਸਟੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ (YCUSD) ਕੋਲ ਸੰਚਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾ 
ਸਥਾਪਤ ਹਨ. ਸਟਾਫ ਇੰਟਰਿਵਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਿਲਸਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ (ਲੱਭਣ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਸਕੂਲੀ ਕੰਿਮਉਿਨਟੀ ਿਵਚਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.
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