ਵੀਡੀਓ 4: ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਪਆਂ ਲਈ ਸਲਾਿ

ਸਹਕਿਪਟ
ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਕਸੇ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਝ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਖਸ਼ੀ
ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਜਦੋਂ ਕਕ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਚੁੰ ਤਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਂਤ ਅਤੇ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰ ਚ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਅਨਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਲਣ-ਕਮਲਣ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੂੁੰ ਯਾਦ
ਕਦਲਾਓ ਕਕ ਆਪਣੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੁੰ ਦੂਕਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੇ ਗੀ।
ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਯਾਦ ਕਦਵਾਓ ਕਕ ਜੇ ਉਹ ਕਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਚੁੰ ਤਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਕਜਵੇਂ ਕਕ
ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਣਾ, ਕਦਨ ਦਾ ਰਟੀਨ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਵੱ ਚ ਕਿਰ ਤੋਂ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ।
ਕਸਹਤਮੁੰ ਦ ਰਟੀਨ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਸਕੂਲ ਕਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ
ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੇ ਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਕਸਹਤਮੁੰ ਦ ਖਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੜ੍ਣ ਅਤੇ ਚੁੰ ਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਦਓ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਰੱ ਕਖਅਤ ਅਤੇ ਕਟਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ, ਬਹਤ ਸਾਰਾ ਕੁੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ COVID -19 ਕਵਰੱ ਧ ਲੜ੍ਾਈ ਕਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਤਰੱ ਕੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹਤ ਕਹੱ ਸਾ ਦਬਾਰਾ ਖੱ ਲਹ ਕਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਅਨੁੰਦ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਕਿਰ ਤੋਂ ਸੁੰ ਭਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੁੰ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਕਵਚਾਕਰਆ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਵੱ ਚ ਹਰ ਜਗਹਾ
ਸਰੱ ਕਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੋਂ ਸੁੰ ਤਸਟ ਹਨ ਕਕ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਨਯਮ ਅਤੇ ਰਟੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱ ਕ
ਦਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਬਹਤਰ ਸਰੱ ਕਖਅਤ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਾਂ।
ਹਰ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੁੰ ਹਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ ਇਹ ਕਨਯਮ ਅਤੇ ਰਟੀਨ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਕਹਾ
ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਜਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਕਕਸੇ ਨੂੁੰ ਸਰੱ ਕਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ
ਉਮਰ ਮਤਾਬਕ ਵਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ
ਕਦਵਾਉਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਕਜਸ ਕਕਸੇ ਨੂੁੰ COVID -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਕਜਸ
ਕਵੱ ਚ ਬਖਾਰ, ਖੁੰ ਘ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਵੱ ਚ ਮਸਕਲ, ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰ ਧ ਜਾਂ ਸਆਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਵੱ ਚ
ਕਮੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਇਕਾਂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ HSE ਦੀ

ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਕ ਜੇ
ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਵੱ ਚ ਕਬਮਾਰ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਤਰੁੰ ਤ ਆਪਣੇ ਅਕਧਆਪਕ ਨੂੁੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਿਾਈ ਅਕਭਆਸ ਸਾਰੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ
ਕਕ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਖੁੰ ਘ ਜਾਂ ਕਛੱ ਕ ਨੂੁੰ ਢੱ ਕਣ ਜਾਂ ਖੁੰ ਘਣ ਜਾਂ ਕਛੱ ਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਕਵੱ ਚ ਕਟਸੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਪਰਾਇਮਰੀ ਪੱ ਧਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਕਕਕਰਆਵਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਦਆਰਾ
ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਵੱ ਚ, ਛੋਟੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੂੁੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ
ਅੁੰ ਦਰ ਪੌਡਸ ਕਵੱ ਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਛੱ ਡਣਾ ਇੱ ਕ ਕਵਅਸਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਕ ਇਹ ਮਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਗੱ ਲ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਕ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਚ ਰਲਣ-ਕਮਲਣ ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ
ਨਾ ਮਾਰਨ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਵੱ ਚ ਨਾ ਰਕਹਣਾ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੁੰ
ਖੱ ਲਾ ਰੱ ਖਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਿ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦਆਰਾ ਕਚਹਰਾ ਢੱ ਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਜੇ ਸੁੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰੱ ਕਖਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਤਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ
ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰੋ।
ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੀਟ ਕਨਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਜਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ ਬੱ ਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕਦਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਸ ਕਵੱ ਚ ਚੜ੍ਹਕਦਆਂ ਕਚਹਰਾ 'ਤੇ ਕਵਰ
ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਤਹਾਨੂੁੰ ਪਰਕਕਰਆਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸੱ ਧੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਵੇਲੇ ਕਕਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਅਕਧਆਪਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਰਮੋਟ ਅਕਧਆਪਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰਭਾਕਵਤ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਜਹੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪਰਭਾਵ ਨੂੁੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਕੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਕ ਸਾਡੀ ਸਾਕਰਆਂ ਦੀ ਭੂਕਮਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਸਰੱ ਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣ। I ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੁੰ ਸਰੱ ਕਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਜਆਦਾ ਜਾਣਾਕਰੀ gov.ie/backtoschool ‘ਤੇ ਵੇਖੋ।

