NSW ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

COVID-19 advice for families

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ COVID-19 ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ

School operations in *Greater Sydney

*Greater Sydney ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲ ਕਾਰਜ
NSW ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ NSW ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਕੇ COVID-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
NSW ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣੀ *Greater Sydney ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚ Blue
Mountains ਦਾਖਲ ਹੈ, Central Coast, Wollongong ਅਤੇ Shellharbour)। ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਖੁਲਹੇ੍ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ (COVID-19 symptoms) ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ
ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
•• ਸਾਰੇ ਯੀਅਰ 7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
•• ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ NSW ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ
ਨਿਯਮਾਂ (Face mask rules on the NSW Government website)।
ਵਿਜਿਟਰ
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ -ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਜਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਚੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਂਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਚੁਕਣ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ
ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ (Out of School Hours Care (OOSHC))
ਕਿਉਕਿ ਸਾਈਨ ਇਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ:
•• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ
•• ਸਕੂਲ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ – ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (Schools for Specific
Purposes (SSP)), ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
•• ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ Service NSW QR code ਦੀ ਵਰਤੌਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ
ਸਮੇਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ।
HSC ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
HSC ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ, ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਖਤ COVID
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ਿਆਈ ਸੇਵਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਛ-ਗਿਛ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਫੋਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
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