ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ / ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ,ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਅਸੀ ਅਿੀਬ ਅਕਾਦਪਮਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਿਹੰਚਦੇ ਹਾਾਂ ਪਿਸ ਪਵਚੋਂ ਸਾਡੇ
ਪਵਿੱਚੋਂ ਪਕਸੇ ਨੰ ਵੀ ਿਤਾ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਸਾਪਰਆਾਂ ਦਾ ਤਹਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪਮਹਨਤ ਲਈ ਸਪਹਣਸੀਲ ਸੰਕਟ ਦਆਰਾ
ਸਕਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਾਂ. ਅਸੀ ਾਂ ਸਿੱਕਰਵਾਰ 17 ਿਲਾਈ ਨੰ ਦਿਪਹਰ 1 ਵਿੇ ਅਿੱਧੇ ਪਦਨ
ਦੀ ਪਮਆਦ ਖਤਮ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਬਿੱਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਪਸਿੱਧਾ ਘਰ ਪਲਆਏਗੀ. ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ
ਸਾਡੇ ਦਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਿਰਪਤਬੰਪਧਤ ਿਰਬਧ
ੰ ਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਛਿੱਟੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕਲ
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਖਿੱਲੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ.ਮੈਨੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਕ ਤਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸਣ ਕੇ ਖਸ ਹੋਵੋਗੇ ਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ
ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋਵਾਾਂ ਸਾਈਟਾਾਂ ਨੰ ਿਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ. ਮੰਗਲਵਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ
ਸਿੱਕਰਵਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਸਾਰੇ ਪਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪਦਨ ਹੋਣਗੇ ਿੋ ਸਾਨੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਰਬੰਧਾਾਂ ਨੰ ਸਰਿੱਪਖਅਤ setੰੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਿਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰ ਸਕਲ ਪਵਚ ਵਾਿਸ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਦੇਣਗੇ. ਇਹ ਪਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪਦਨ ਵੀਲਰ ਸਟਰ ਪਵਖੇ
ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰਮ ਸਥਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਿਾਣਗੇ ਿੋ ਪਕ ਹਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ. ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਪਕ
ਕਝ ਮਾਪਿਆਾਂ ਨੇ ਆਿਣੇ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਨੰ ਪਕ Q ਕਲਿੱ ਸਟਰ ਪਵਿੱਚ ਉਿੱਿਰੋਂ ਪਸਖਲਾਈ ਪਦਿੱਤੇ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਪਚੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਰ ਅਸੀ ਾਂ
ਹਣ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਲਿੱ ਸਟਰ ਪਵਿੱਚ ਿਮਾਤ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਕਲਾਸ ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਪਵਵਸਥਾ ਨੰ ਅੰਤਮ ਰਿ ਦੇ ਪਦਿੱਤਾ
ਹੈ.
• ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ ਨੰ 1 ਬਲਬਲਾ ਮੰਪਨਆ ਿਾਵੇਗਾ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਪਨਯੰਤਪਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ
ਾਂ ਾ ਹੈ.
ਹਰ ਪਦਨ ਪਕਸ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਪਵਿੱਚ ਆਉਦ
• ਟਰਾਾਂਸਿੋਰਟ ਬਿੱਸਾਾਂ ਕਰਾਸ ਇਨਫੈਕਸਨ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਸਰਫ ਇਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਾਂ.• ਟਰਾਾਂਸਿੋਰਟ
ਸਾਰੇ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਨੰ ਪਲਿਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਰੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰੇਗੀ ਿਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਿਿੱਪਛਆ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਮਾਿੇ ਆਿਣੇ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਨੰ
ਪਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਿੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਪਵਚ ਸੇਵਾ ਿਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਾਰਿਸੀਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਸਤ ਪਵਚ ਰਟ ਸੀਟਾਾਂ ਦੀ ਿਸਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਰ ਪਵਚ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਿਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ ਿੇ ਸਾਨੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੋਈ ਸਮਿੱਪਸਆ ਹੋਏਗੀ.
• ਸਕਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਖਿੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਿਰ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਿੋਖਮ ਦੇ ਮਲਾਾਂਕਣ ਉਸ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਰਿੱਖੇ
ਿਾਣਗੇ ਪਿਿੱਥੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਏ ਿੇ ਸਾਨੰ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਪਕਸੇ ਿਰਬਧ
ੰ ਕੀ ਿਿੱਧਰ' ਤੇ ਪਕਸੇ ਦੀ ਸਰਿੱਪਖਆ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ. ਦਬਾਰਾ
ਪਫਰ ਅਸੀ ਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਪਵਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਿਪਹਲੇ ਹਫਤੇ ਪਵਚ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ
ਦੇ ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਿਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ ਿੇ ਸਾਨੰ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਵਾਿਸ ਿਰਤਣਾ ਅਿੇ ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਿਰਨ
ਿੋਖਮ ਹੈ. ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪਵਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਕਉਪਾਂ ਕ ਸਾਨੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ ਪਕ ਕੌਮੀ ਲਾਗ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਧ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਪਵਚ ਕੀ ਹੰਦਾ ਹੈ.Nursing ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਿਵੇਂ ਪਕ
ਨਰਪਸੰਗ ਅਤੇ ਪਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿੀ ਉਿਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਿਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
• ਵ੍ੀਲਰ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਸਰਆਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਤੀ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਇਕੋ ਪਿਹਾ ਰਪਹੰਦਾ ਹੈ. 9.00am - ਦਿਪਹਰ 3.10 ਸਾਰੇ
ਾਂ ੇ ਹਨ ਿਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਾਂ ਦਆਰਾ ਪਲਆਾਂਦੇ ਿਾਾਂਦੇ
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਪਠਤ ਆਵਾਿਾਈ 'ਤੇ ਆਉਦ
ਹਨ.Organized ਸੰਗਪਠਤ ਟਰਾਾਂਸਿੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦਿਪਹਰ 3.10 ਵਿੇ ਤਿੱਕ ਹੀਥਫੀਲਡ ਦੇ ਸਰਆਤੀ ਅਤੇ
ਸਮਾਿਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਪਿਹੇ ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਾਂਪਕ ਮਾਪਿਆਾਂ ਦਆਰਾ ਪਲਆਏ ਗਏ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 9: 20 ਵਿੇ ਦਾ
ਸਮਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਅਸੀ ਾਂ ਿਰਬੰਪਧਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਕ ਕਾਰ ਿਾਰਕ ਪਕੰਨਾ ਪਵਅਸਤ ਬਣ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਗਲੇ ਨੋਪਟਸ ਆਉਣ ਤਕ
ਸਾਰੇ ਮਾਿੇ ਸਤੰਬਰ ਪਵਚ ਸਵੇਰੇ 9.20 ਵਿੇ ਸਕਲ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਛਿੱਡ ਿਾਣਗੇ. ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਕਾਰ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਦਾਖਲ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਸਾਾਂ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂਗ.ੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਦਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਪਵਚ, ਤਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰ
ਚਿੱਕਣ ਲਈ ਦਿਪਹਰ 3.30 ਵਿੇ ਤਕ ਕਾਰ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕੋਗ.ੇ Both ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦਾ ਤਾਿਮਾਨ ਦੋਵਾਾਂ ਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ ਿਹੰਚਣ' ਤੇ ਪਲਆ ਿਾਵੇਗਾ.Symptoms ਲਿੱ ਛਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਵਅਕਤੀ ਨੰ
ਘਰ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
• ਪਿਹੜਾ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਸਕਲ ਦੇ ਪਦਨ ਲਿੱ ਛਣਾਾਂ ਨੰ ਿਰਦਰਪਸਤ ਕਰਨਾ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰ ਪਦਿੱਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਘਰ ਨਹੀ ਾਂ ਭੇਪਿਆ / ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

• ਪਿਸ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਉਸਨੰ ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਕੋਵਡ 19 ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ (ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਤੰਬਰ ਪਵਚ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ
ਿਾਣਗੇ).In ਸਕਲ ਪਵਚ ਸਰਿੱਪਖਆ ਦੀ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗ੍ਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਰਟੀਨ ਹਨ.
• ਅਪਤਪਰਕਤ ਪਨਿੱ ਿੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ (ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ,
ਆਪਦ).Wherever ਪਿਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਮਾਪਿਕ ਦਰੀਆਾਂ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਇਕਿੱਠ ਨਹੀ ਾਂ
ਕਰਾਾਂਗ,ੇ ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਾਂ.
• ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰ ਕਰਾਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕਲ (ਪਿਵੇਂ ਪਖਡੌ ਪਣਆਾਂ, ਆਪਦ) ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪਨਿੱ ਿੀ ਨਹੀ ਾਂ ਪਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
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