
NSW ਦਾ ਸਿਸਿਆ ਸਿਭਾਗ
COVID smart measures for schools

Information for families

ਸਕੂਲਾ ਂਲਈ COVID ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ

ਪਸ਼ਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਸਿ ਿਲਾਿਰੂਮ ਸਿੱਚ ਇਿੱਠੇ ਹੋਣਾ ਿਾਡੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਸਿੱਿਣ, ਸਿਿਾਿ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਗਲ ਹੈ। ਇਿ ਟਰਮ ਨੂੰ 
ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਅਤੇ ਇਿਿਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਿ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦੋਿਾ ਂਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਿਈ ਉਪਾਿਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਗਂੇ।

ਜੇ ਸ਼ਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾ ਂਘਰ ਰਹੋ
• ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਬਮਾਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਸਿੱਚ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਦਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 

COVID-19 ਟੈਿਟ (PCR ਜਾ ਂRAT) ਿਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NSW ਿਰਿਾਰ ਿਲੋਂ COVID-19 ਿੰਬੰਧਤ ਘਰ ਸਿੱਚ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਿੇ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਸਦੱਤੀ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (managing COVID-19 safely at home)।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਿੂਲੇ ਿਾਪਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਛਣਾ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਹੋਣ।

ਟੀਕੇ
• ਟੀਿਾਿਰਣ COVID-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਇਰਲ ਸਬਮਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸਿਰੁਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਿਭ 

ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। ਟੀਿਾਿਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੰਯੂਨ ਸਿਿਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆ ਂਸਬਮਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸਿਰੁਧ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦਾ ਇੱਿ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਿਾ ਹੈ।

• ਿਾਰੇ ਯੋਗ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਿਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਸਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਸਿਆ ਂਨਾਲ ਅੱਪ ਟ ੂਡੇਟ ਰਸਹਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ 
ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

• ਿਾਿ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਿਾਲੇ ਿਿੂਲਾ ਂਸਿੱਚ ਿੰਮ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਿਾਰੇ ਿਟਾਫ (schools for specific purposes (SSPs)) ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਸਿਰੁੱਧ ਦੋ 
ਿਾਰ ਟੀਿਾਿਰਨ ਿਰਨ ਜਾ ਂਇੱਿ ਿੈਧ ਡਾਿਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੈਸ਼ਪਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਸ਼ਟੰਗ
• ਰੈਸਪਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਿਟਾ ਂ(Rapid antigen tests (RATs))ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਸਦਿਾ ਸਰਹਾ ਹੋਿੇ।

• ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ COVID-19 ਟੈਿਟ ਿਿਾਰਾਤਮਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਿੂਲ ਨੂੰ ਇਿ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਦੇ। ਿਿਾਰਾਤਮਿ ਰੈਸਪਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ (Service NSW) ਨਾਲ ਰਸਜਿਟਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ NSW ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਿਮੇਂ ਸਿਰ 
ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਿਮਰਥਨ ਿਰਿਾਇਆ ਜਾ ਿੱਿੇ।

• ਿਿੂਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਉਪਰ ਸਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿਣਗੇ ਅਤੇ ਿਿੂਲ ਸਿੱਚ ਰੈਸਪਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਿਸਟੰਗ ਸਿੱਟਾ ਂਦਾ ਇੱਿ ਸਰਜ਼ਰਿ ਿਾਇਮ ਰੱਿਣਗੇ।

ਸਵਾਸਥ (ਹਾਈਜੀਨ) ਅਤੇ ਸਫਾਈ
• ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਿਾਰ ਸਨੱਜੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਉਪਿਰਣਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

• ਿਿੂਲਾ ਂਦੀ ਸਦਨ-ਰਾਤ ਿਧੀ ਹੋਈ ਿਫਾਈ ਪੌੜੀਆ ਂਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਆਿਾ ਜਾਈ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰਾ ਂਿੱਲ ਆਪਣਾ ਸਧਆਨ ਿੈਂਸਦਰਿਤ ਿਰਨਗੇ ਸਜਿੇਂ ਸਿ 
ਦਰਿਾਸਜ਼ਆ ਂਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਲਾਿਰਾ,ਂ ਬੱਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਸਿਚਾ ਂਅਤੇ ਪੌੜੀਆ ਂਉਪਰਲੀਆ ਂਹੈਂਡ ਰੇਲਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਆਿਾ-ਜਾਈ ਦੇ ਿੇਤਰਾ ਂਿੱਲ।

ਹਵਾਦਾਰੀ
• ਤਾਜ਼ੀ ਹਿਾ ਪ੍ਰਿਾਰਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਿਾ ਹੈ।

• ਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਮਹੀਸਨਆ ਂਦੌਰਾਨ ਠੰਡਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਥਰਮਲ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਿੰਤੁਸਲਤ ਿਰਨ ਲਈ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਸਿਆ ਂਨਾਲ ਜੋੜ ਿੇ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  

• ਪਬਸਲਿ ਿਿੂਲਾ ਂਸਿੱਚ ਿਾਰੀਆ ਂਸਿੱਿਣ ਿਾਲੀਆ ਂਥਾਿਾ ਂਦੀ  ਜਾਚਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਿੇ ਸਿ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸਚਤ 
ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਜਥੇ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਏਅਰ ਪੀਉਰੀਫਾਇਰ ਮੁਹੱਈਆ ਂਿਰਿਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਸਜਥੇ ਸਜਥੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ।

• ਸਜੱਥੇ ਿੀ ਿੰਭਿ ਹੋਿੇ ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਥਾਿਂਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ।
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/management
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result


ਨਕਾਿ (ਮਾਸਕ)
• ਸਜਥੇ ਿੀ ਿੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਿਾਰੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਮਸਹਮਾਨਾ ਂਨੂੰ, ਿਾਿ ਿਰਿੇ ਅੰਦਰਿਾਰ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਿਰੀਰਿ ਦੂਰੀ ਿੰਭਿ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ 

ਜੇਿਰ ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਿੰਪਰਿ ਸਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਿਿ ਪਸਹਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਿਾਸਹਤ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

• ਮਾਿਿ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਟਾਫ ਿਲੰਟੀਅਰਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਸਮਆ ਂਲਈ ਹਰੇਿ ਿਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ ਸਜਹੜੇ ਿਾਡੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਿਮਰਥਨ 
ਿਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਿਾਿ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਿਾਲੇ ਿਿੂਲ, ਿਹਾਇਤਾ ਯੂਸਨਟ ਜਾ ਂਮੁਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਿਲਾਿਰੂਮ ਹੋਣ ਸਿਊਸਿ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਜੋਿਮ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਜੇ ਉਹ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਣ। 

ਪਰਾਹੁਣੇ (ਸ਼ਵਜਟਰ)
• ਪਰਾਹੁਣੇ (ਸਿਜ਼ਟਰਜ਼) ਆਪਣੀ ਟੀਿਾਿਰਣ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਿੀਤੇ ਸਬਨਾ ਂਮੁੱਿ ਧਾਰਾ ਦੀਆ ਂਿਿੂਲ ਿਾਈਟਾ ਂ‘ਤੇ ਜਾ ਿਿਦੇ ਹਨ।

• ਉਹਨਾ ਂਪਰਾਹੁਸਣਆ ਂਨੂੰ ਸਜਹੜੇ ਿਿੂਲ ਦੇ ਿੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਡਸਲਿਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿੰਬੰਸਧਤ ਸਿਹਤ ਿਸਹਯੋਗੀ ਸਜਹੜੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ 
ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨਾਲ ਉਚ- ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਲਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਿਿ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਗਤੀਸ਼ਵਧੀਆਂ
• ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਿਂਣਾ ਂਨੂੰ ਿੈਰ-ਿਪਾਟੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਿੈਂਪਾ ਂਿਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆ ਂਗਤੀਸਿਧੀਆ ਂਸਿੱਚ ਜੋਸੜਆ ਜਾਿੇਗਾ।

• ਮਾਤਾ ਸਪਤਾ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲਿਾ ਂਨੂੰ ਅਿਿਪੋਜ਼ਰ (ਪਾਜ ਉਘਾੜਨ) ਦੇ ਜੋਿਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿੁਝ ਗਤੀਸਿਧੀਆ ਂਲਈ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਸ਼ਥਤੀਆ ਂਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇਣਾ
• ਿਿੂਲ ਸਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਿੁਰੱਸਿਆ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿੈਲਬੀਇਗੰ ਿੇਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਥਾਨਿ ਿਸਥਤੀਆ,ਂ ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਿਾਇਰਲ 

ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੋਪ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਉਸਚਤ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਨਗੇ।

• ਿੁਝ ਮਾਮਸਲਆ ਸਿੱਚ, ਿਿੂਲ ਲਾਗ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੀਮਤ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿਾਧੂ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਸਜਿ 
ਸਿੱਚ ਮਾਿਿ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਸਿਧੀਆ ਂਨੂੰ ਮੁਲਤਿੀ ਿਰਨਾ ਜਾ ਂਿੀਮਤ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਿੁਝ ਿਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ (remotely) ਤੋਂ ਸਿੱਿਣ 
ਲਈ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਸੱਸ਼ਿਆ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ (Learning remotely)
• ਿਿੂਲ ਉਹਨਾ ਂਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਡਜੀਟਲ, ਗਾਈਡਡ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੰਟ ਿੀਤੇ ਸਿੱਸਿਆ ਦੇ ਿਰੋਤਾ ਂਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਗੇ ਸਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰੀ 

ਤੋਂ ਸਿੱਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ਿਆਈ ਸੇਵਾ
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੂਲ ਦੇ ਸਪ੍ਰੰਿੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ 
ਲਈ ਸਿਿੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸਸ਼ਆਈ ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਚ ਇੱਿ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰੋ। ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ੳਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਦਓ ਸਜਿ ‘ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਫੋਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਇੱਿ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸਲਆਿੇਗਾ। ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਿੋਈ ਿੀ ਿਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।

NSW ਦੀ ਿਰਿਾਰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਿ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਿਿੂਲ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ 
ਿੁਰੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਿੂਲ ਦਾ  ਿੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
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