
 

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੁੱ ਲਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ  

ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟਾਫ਼, ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਿੁਬਾਰਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ 
ਿੱੁਲਹਣ ਨੂੂੰ  ਸੁਵਨਸ਼ਵਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਹਨਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।  

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਵਨਯਿ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋਵਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ 
ਹਨ।  

ਵਿਆਿਾਤਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਿੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਿਾ 
ਅਨੁਭਿ ਕਰਣਗੇ। ਕੁਝ ਿਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਿੈਨੀ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਿੀਲੀ ਿੇ ਸਿੇਂ ਇੱਕ 
ਆਿ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਹੈ। ਵਿਆਿਾਤਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨਿੇਂ ਵਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨਾਂ ਿੇ ਆਿੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਛੇਤੀ ਹੀ 
ਿਾਵਪਸ ਵਿਿਸਵਥਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਪਸੀ ਿੇ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਪਵਹਲੂ ਯਾਿ ਕਰਿਾਓ - ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿੋਸਤਾਂ 
ਨਾਲ ਿੁਬਾਰਾ ਜੁੜ੍ਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਿ ਿੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।     

ਿੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਅਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ 
ਿੂੰਘਿੇ ਜਾਂ ਵਛੱਕ ਿਾਰਿੇ ਸਿੇਂ ਵਕਸੇ ਵਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਵਿੱਿ ਿਂਘਣਾ ਜਾਂ 
ਵਛੱਕਣਾ ਜਾਣਿਾ ਹੋਿੇ। 

ਪਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਿ-ਪਰਾਇਿਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ, ਸਕੂਲ ਸਰੀਰਕ ਿੂਰੀ ਢੂੰ ਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਣਗੇ। 

ਪਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਿ, ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਛੋਟੇ ਬੱਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਰੀਰਕ ਿੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਿਣ ਿਾ ਅਵਭਆਸ ਨਾ ਕਰਨਾ 
ਪਏ ਪਰੂੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੋਡਸ ਵਿੱਿ ਸੂੰਗਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਵਪਸ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਲਜਾਣ ਲਈ 
ਿੀ ਨਿੇਂ ਵਨਯਿ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ।  

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਿ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਿ-ਪਰਾਇਿਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਜੱਥੇ 2 
ਿੀਟਰ ਿੀ ਸਰੀਰਕ ਿੂਰੀ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਵਿਆ ਜਾ ਸਕਿਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੂੰ  ਜੇਕਰ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਪੈਿਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਵਜਹਾ 
ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ। 



ਸਕੂਲ ਿੇ ਆਿਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਵਿੱਿ, ਵਿਵਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਰ ਰੋਿ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ 
ਬਾਅਿ-ਪਰਾਇਿਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬੱਸ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਿ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਇੱਕ ਫੇਸਿਾਸਕ ਪਵਹਨ 
ਕੇ ਰੱਿਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੋਿੇਗਾ।  

ਸਕੂਲ ਿੁਬਾਰਾ-ਿੱੁਲਹਣ ਬਾਰੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਣਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਿ ਇਕੱਿੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ 
ਸਕੂਲ ਿਾਵਪਸ ਜਾਣ ਸਿੇਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੂੰ ਿ ਰਵਹਣ ਿੀ ਅਿਧੀ ਵਿੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਿੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਿੇ ਅਨੁਭਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ  ਿੱਸਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ।  

ਵਸਹਤਿੂੰਿ ਰੁਟੀਨਾਂ ਿੇ ਆ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਿ ਿੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਲਿੇਲ ਵਬਿਾਉਣ ਵਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੂੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸੌਣ ਿੇ ਸਿੇਂ ਿੀਆਂ ਰੁਟੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਉ ਵਜਹੜ੍ੀਆਂ 
ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਨੇੜ੍ੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਿਧੀ ਿੌਰਾਨ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਸਨ।  

 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੂੰ  ਵਸਹਤਿੂੰਿ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਿਾਣ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨ ਵਿੱਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।  

ਅਵਧਆਪਕ ਇਹ ਸਿਝਿੇ ਹਨ ਵਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਬੂੰ ਿ ਰਵਹਣ ਿੇ ਸਵਿਆਂ ਵਿੱਿ ਘਰ ਵਿੱਿ ਰਵਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ 
ਸੌਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣਗੇ ਜੋ ਵਸੱਿਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ।  

ਵਜਸ ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਿ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਿਂਘ, ਸਾਂਹ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਂਹ ਲੈਣ 
ਵਿੱਿ ਸਿੱਵਸਆਿਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੁੂੰ ਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਿ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਿ ਅਸਿਰੱਥ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਿ 
ਤਬਿੀਲੀ ਆ ਜਾਿੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਿਾਹੀਿਾ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤਿਾਸ ‘ਤੇ ਐਿਐਸਈ ਿੇ ਵਨਰਿੇਸ਼ਨ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰੋ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਿ ਿੀਕ ਨਹੀਂ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਵਸੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ 
ਅਵਧਆਪਕ ਨੂੂੰ  ਿੱਸਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਯਾਿ ਰੱਿੋ ਵਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਾਵਪਸ ਵਲਆਉਣ ਵਿੱਿ ਅਸੀਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਰੋਲ ਅਿਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਿੋ gov.ie/backtoschool 


