
ਪਿਆਰੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਿਕਟ ਿਪਰਵਾਰ, 

ਕੋਪਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹ ੈਪਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਂਪਕ, ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤ ੇ

ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸੱਪਿਆ 'ਤ ੇਵਾਿਸ ਆਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਪਤਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਪਨਆਂ ਦ ੇ

ਮੌਪਕਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦ ੇਿਪਹਲੇ ਭਾਗ ਪਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਾਲਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਤਪਹ ਪਦਲੋਂ  ਧੂੰਨਵਾਦ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ।ਪਬਿਪਟਸ਼ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ ਅਤੇ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿੋ ਕੁਝ ਵੀ ਿੂਰਾ ਕਰੀ ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ 

ਹੈਰਾਨੀਿਨਕ ਹ।ੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਿ ਅਪਧਆਿਕਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ, ਪਿਿੂੰ ਸੀਿਲਾਂ ਅਤੇ ਿਿਬੂੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਿਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਪਰਹਾ ਹਾਂ।ਵਧੇਰੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਸੂੰਚਾਲਨ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਉਿਲਬਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂੰਿੇਿ ਅੱਿਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ। 

ਰੈਪਿਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ 

ਕੋਪਵਡ -19 ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਾਂਸਪਮਸੀਬਲ ਓਮਾਈਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਟਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਿਨਤਕ ਪਸਹਤ ਿਿਬੂੰਧਨ ਪਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਪਮਊਪਨਟੀ 
ਟਿਾਂਸਪਮਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਿੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਾਇਰਸ ਇਨਪਕਊਬੇਸ਼ਨ ਪਮਆਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਨਤਕ ਪਸਹਤ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਿਰਕ ਟਰੇਪਸੂੰਗ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਸੂੰਿਰਕ ਸੂਚਨਾ ਹੁਣ ਕੋਪਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਿਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਪਕ, ਸਾਨੂੂੰ  ਪਸੱਪਿਆ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਪਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਕ ਸਾਡੇ ਪਜ਼ਲਹੇ  ਨੂੂੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰੈਪਿਡ ਐਟਂੀਿਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਿਿੇ /ਪਸ਼ਪ੍ਮਨਟ 
ਪਮਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਿਪਹਲਾ ਬੈਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸੂੰਚਾਲਨ ਲਈ ਿੋਿਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਕੋਲ ਿਾਵੇਗਾ।ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਪਵੱਿ ਦੀ ਿੇਿ / ਪਸ਼ਪ੍ਮਨਟ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ 
ਹੈ। 

ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਿੜਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰੂੰਤਰ ਸਬਰ ਅਤ ੇਸਮਝ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਅਤ ੇ ਪਿਵੇਂ 
ਹੀ ਸਾਨੂੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪਮਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ।  

ਕੋਪਿਡ-19 ਟੀਕੇ  

ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਦਿਾਇਆ ਹੈ ਪਕ ਕੋਪਵਡ -19 ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਕ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 

ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਿਣੀ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਪਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਪਵਡ -19 ਦੇ ਟੀਕ ੇਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ - ਪਿੂੰਨਹ ਾਂ ਪਵੱਚ ਉਹ 

ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿੋ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਪਵਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੱੁਕ ਪਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ 

getvaccinated.gov.bc.ca 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ। 

ਪਨਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ 

ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਿਪਰਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਿੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਰੇ 

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿੋ, ਮਾਸਕ ਿਪਹਨੋ, ਆਿਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਸਰ ਧੋਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿੋ, ਅਤੇ ਪਿੱਥ ੇ

ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੂੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ। 

 



ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਿਡੇਟ ਿਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੂੰਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੱਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬੀਸੀ 
ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪਸਹਤ ਅਪਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸੱਪਿਆ ਮੂੰਤਰੀ ਕੋਪਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣਗ।ੇਚੱਲ 

ਰਹੇ ਅੱਿਡੇਟ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ www.abbyschools.ca/covid-19 'ਤੇ ਿੋਸਟ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਰਪਹਣਗ।ੇ 

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿੂੇ ਦੀ ਵਧੀਆ  ਦੇਿਭਾਲ ਕਰੋ। 

 

ਸੁਪਹਰਦਤਾ ਨਾਲ, 

ਡਾ ਕੇਪਵਨ ਗੋਡਨ 

ਸਕੂਲ ਸੁਿਰਡੈਂਟ 


