
 

7 ਜਨਵਰੀ, 2022 

 

ਪਿਆਰੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਿਕਟ ਿਪਰਵਾਰ, 

 

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤ ੇਦੇ ਅੰਤ ਪਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱਚ ਦਰੇੀ ਨਾਲ ਵਾਿਸੀ ਅਤ ੇਵਾਧ ੂਪਸਹਤ ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਉਿਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਗ ੂ

ਕਰਨ ਸਬੰਪਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਪਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਿਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਅਿੱਿਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਹਾਂ। 

ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 

ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ  ਸਕੂਲ ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਪਦਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪਸਿੱਿਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪਨਰੰਤਰਤਾ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਉਿਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਪਵਿੱਚ ਰੁਿੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਿਪਰਵਾਰ ਨੇ ਅਿੱਜ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਿੰ ਸੀਿਲ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਿੱਕ 

ਿਿੱਤਰ ਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਹਵੋੇਗਾ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਿਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਿ ਰਿੇਾ ਪਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੂਲ-ਆਧਾਪਰਤ ਿਿਪਕਪਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੰ  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਓ। 

ਹੋਰ: ਸਕੂਲ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 

ਰੋਜਾਨਾ ਸਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ 

ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਿਪਰਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੇ  ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਪਵਿੱਚ ਰਪਹਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ  ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਪਸਹਤਮੰਦ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪਵਿੱਚ ਆਿਣੀ ਭੂਪਮਕਾ 
ਪਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਿਾਅ ਸਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਰਿੱ ਪਿਆ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਇਿੱਕ ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਪਸਹਤ ਜਾਂਚ ਿੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋ, ਇਿੱਕ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨੋ, ਅਕਸਰ ਆਿਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋ , ਅਤੇ ਪਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ 

ਹੋਵੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿ।ੋ 

ਹੋਰ: ਕੇ-12 ਪਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ 

ਮਾਸਕ 

ਸਾਰੇ ਕੇ-12 ਅਮਲੇ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਜ਼ਟਰ੍ਜਜ਼ ਨੂੰ  ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਡਪਸਰਿਕਰ ਦਰੌਾਨ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿੇਤਰਾਂ ਪਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅਿਵਾਦਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਪਕ: 

• ਪਕਸੇ ਅਪਜਹੇ ਪਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਉਹ ਇਸਨੂੰ  ਸਪਹਣ ਕਰਨ ਦ ੇਅਯੋਗ ਹਨ (ਪਸਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਵਵਹਾਰਕ 

ਕਾਰਨ); 

 

• ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਪਵਅਕਤੀ ਲਈ; 



• ਜੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ  ਿਪਹਨਣ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹ;ੈ 

• ਜੇ ਪਕਸੇ ਪਵਪਦਅਕ ਗਤੀਪਵਧੀ ਪਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨੂੰ  ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ, ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਪਕਪਰਆ ਆਪਦ); 

• ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਅਕਤੀ ਿਾਣਾ ਿਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੀ ਪਰਹਾ ਹੈ; 
• ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਅਕਤੀ ਪਕਸੇ ਬੈਰੀਅਰ ਪਿਿੱਛੇ ਹੈ; ਅਤ ੇ

• ਅਿੰਗਤਾ ਜਾਂ ਪਵਪਭੰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਸੇਵਾ ਿਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ (ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ ਿਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਪਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ  ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ), ਪਜਿੱਥੇ ਪਵਜ਼ੂਅਲ ਸੰਕੇਤ, ਪਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੁਿੱਲਹਾਂ ਨੂੰ  ਿੜਹਨ ਮੂਵ੍ਮਨਰ੍ਸ ਮਹਿੱਤਵਿੂਰਨ ਹਨ । 

ਹੋਰ: ਿੀਐਚਓ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ 

ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਿਿਮਾਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ  ਪਦਿਾਇਆ ਹੈ ਪਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿਭਾਵਸਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪਜੰਨਹ ਾਂ 
ਨੂੰ  ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਲਈ ਫੈਲਣਾ ਔਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਅਤੇ ਿਿਭਾਵਸਾਲੀ ਟੀਕੇ ਹੁਣ 

ਿੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।           

ਹੋਰ: ਫਰਜੇ਼ਰ ਪਸਹਤ ਸਰੋਤ 

ਕੋਸਵਡ-19 ਸੂਚਨਾਵਾਂ 

ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਾਂਸਪਮਸੀਬਲ ਓਮਾਈਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਟਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਿਿਬੰਧਨ ਪਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਟਿੈਨ੍ਸ੍ਪਮਸਨ ਦਾ ਉੱਚ ਿਿੱਧਰ, ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਪਕਊਬੇਸਨ ਪਮਆਦ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਦੁਆਰਾ ਤਜੇ਼ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਪਟੰਗ, ਸੰਿਰਕ ਟਰੇਪਸੰਗ, 

ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਿਰਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ  ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਰੇੇ ਿਿਭਾਵਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ 
ਪਡਪਸਰਿਕਰ  ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਕੋਪਵਡ-19 ਮਾਮਪਲਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਿਰ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਪਟੰਗ ਪਕਸੇ ਿਿਕੋਿ ਨਾਲ ਿਿਭਾਪਵਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਪਰਵਾਰ ਉਪਚਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਪਚਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਾਰਜਸੀਲ ਬੰਦ 

ਅਸੀਂ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਾਂਸਪਮਸੀਬਲ ਓਮਾਈਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਟਂ ਦਾ ਿਿਭਾਵ ਦੇਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਪਡਪਸਰਿਕਰ ਪਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਝੁ ਹਫਪਤਆ ਂ

ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ/ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਚਣੁੌਤੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆਂ ।ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਕ ਪਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ 'ਕਾਰਜਸੀਲ ਬੰਦ' ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ - ਇਿੱਕ ਅਪਜਹੀ ਸਪਥਤੀ ਪਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਰੂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਅਮਲਾ ਪਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਉਪਚਤ ਪਨਗਰਾਨੀ ਿਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਸੇ ਪਵਸੇਸ ਸਕੂਲ 

(ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ) ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਗਰੈ-ਹਾਜ਼ਰੀ – ਪਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਥੋੜਹੀ ਪਮਆਦ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।           

ਅਸੀਂ ਪਸਿੱਿਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਇਵੇਨਰ੍ਸ ਦਾ ਿਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹਾਂ। ਜ ੇਕੋਈ ਕਾਰਜਸੀਲ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ 
ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਿਿਭਾਪਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸੂਪਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਉਪਚਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਸਨਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ 

ਬੀਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪਸਹਤ ਅਪਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਪਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪਵਕਾਸਾਂ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣਗੇ । ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਅਿੱਿਡੇਟ 

ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ  www.abbyschools.ca/covid-19 ਪਵਿੇ 'ਤੇ ਿੋਸਟ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਰਪਹਣਗੇ।            



ਮੈਨੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਰੇਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਦਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਸਾਡੇ 
ਸਕੂਲਾਂ ਪਵਿੱਚ ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।       

 

ਸੁਪਹਰਦਤਾ ਨਾਲ,     

ਡਾ ਕੇਪਵਨ ਗੋਡਨ 

ਸਕੂਲ ਸੁਿਰਡੈਂਟ            


