
ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕਲੂ ਵਿਚੱ ਿਰਾਪਸ ਜਰਾਣਰਾ: 
ਮਰਾਵਪਆ ਂਨੂੰ ਕੀ ਜਰਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ



ਔਟਮ ਟਰਮ ਤੋਂ, ਇਗੰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿਰਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਿ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਰਾ ਂਵਕ 
ਤੁਹਰਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ ਰਵਹਣ। 

ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਿਰਾਪਸ ਵਕਉਂ ਜਰਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆ ਂਦ ੇਚਸੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਮੁੱਿੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਚਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰਾ ਂਨੂੰ 
ਚਵਕਚਸਤ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਅਚਧਆਪਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਚਮਲਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਸਾਰ ੇਬੱਿੇ ਪਤਝੜ ਚਵੱਿ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ। ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਚਵਡ-19) ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਘਚਟਆ 
ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਸਕੂਲਾ ਂਅਤੇ ਕਾਲਜਾ ਂਨੇ ਮਾਰਿ ਚਵੱਿ ਆਪਣ ੇ
ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਚਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਚਤਬੰਚਧਤ 
ਕਰ ਚਦੱਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਰਾਪਸ ਜਰਾਣਰਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ?
ਪਬਚਲਕ ਹੈਲਥ ਇਗੰਲੈਂਡ (PHE) ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਚਕ 
ਜ ੇਸਕੂਲ ਵਾਇਰਸ ਿੈਲਣ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ 
ਚਨਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗ ੂਕਰਦ ੇਹਨ ਤਾ ਂਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 
(ਕੋਚਵਡ-19) ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਚਵੱਿ ਚਨਯਚਮਤ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਿਾਈ ਦ ੇਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾ ਂਅਤੇ ਮਾਚਪਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਚਹ 
ਰਹ ੇਹਾ ਂਚਕ ਲੱਛਣਾ ਂਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਿਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਏ। 
ਬੱਚਿਆ ਂਦ ੇਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਚਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੀ ਬੱਚੇ ਕੋਰੋਨਰਾਿਰਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਨੂੰ ਬਰਾਲਗਰਾ ਂਨਰਾਲੋਂ 
ਵਿਆਦਰਾ ਫੈਲਰਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆ ਂਦੁਆਰਾ ਬਾਲਗਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਿੈਲਾਉਣ 
ਦੀ ਚਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਉਚਿਤ ਸਬੂਤ ਹੈ ਚਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚਿਆ ਂ
ਚਵੱਿ ਵੱਚਡਆ ਂਨਾਲੋਂ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਹਾਲਾਚਂਕ ਇਹ ਹਾਲੇ ਚਨਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਮਰੇ ੇਬਚੱ ੇਤੋਂ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕਲੂ ਵਿਚੱ ਸਮਰਾਜਕ ਦਰੂੀ 
ਬਣਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਰਾਿੇਗੀ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦ ੇਹਾ ਂਚਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ 
ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਨੂੰ ਬੱਚਿਆ ਂਦ ੇਛੋਟੇ 
ਸਮੂਹ, ਜਾ ਂ'ਦਾਇਰ'ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਰਹ ੇਹਾ,ਂ ਚਜੱਥ ੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਇਚਰਆ ਂਦਾ ਆਪਸ ਚਵੱਿ ਚਮਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਚਹਸਾਸ ਹੈ ਚਕ ਕੁਝ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾ ਂਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਦਾਇਚਰਆ ਂਚਵੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਦ ੇਹਾ ਂਚਕ ਸਕੂਲ ਚਵੱਿ ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਚਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 
ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਚਮਲਦੀ ਹੈ।



ਜ ੇਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਰਾ ਂਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਛਣ 
ਹੋਣ ਤਰਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਰਾ ਚਰਾਹੀਦਰਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ (ਜਾ ਂਉਸਦ ੇਘਰ ਦ ੇ
ਚਕਸ ੇਵੀ ਚਵਅਕਤੀ) ਚਵੱਿ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਚਵਡ-19) 
ਦ ੇਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਚਵੱਿ 
ਹੀ ਰਚਹਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣ ੇ
ਿਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟ੍ੇਸ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ 
ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਚਮਲੇਗੀ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਚਜ਼ਚਟਵ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਰਚਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟ੍ੇਸ ਦ ੇਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਬਾਰ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜ ੇਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਂਸਥਰਾਨਕ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ 
ਿਰਾਇਰਸ ਫੈਲ ਜਰਾਿੇ ਤਰਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦਰਾ ਹੈ? 
ਜ ੇਸਕੂਲ ਚਵੱਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕੋਪ ਿਲੈਦਾ ਹ,ੈ ਸਥਾਨਕ ਚਸਹਤ 
ਸੁਰੱਚਖਆ ਟੀਮਾ ਂਸਕੂਲ ਨਾਲ ਚਮਲ ਕੇ ਸਚਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆ ਂਚਕ ਚਕਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤ ੇਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬਦੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ, 
ਪਰ ਜ ੇਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚੱਿਆ ਂਲਈ ਬਦੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ 
ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਯਜੋਨਾ ਹਵੋਗੇੀ, ਤਾ ਂਜ ੋਤੁਹਾਡੇ 
ਬਿੱ ੇਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਜਾਰੀ ਰਚਹ ਸਕੇ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ 
ਚਵਿੱ ਲਾਗ ਦੀਆ ਂਦਰਾ ਂਚਵਿੱ ਤਜ਼ੇੀ ਆਉਂਦੀ ਹ ੈਚਜਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚਵਿੱ ਲਾਗ ਿਲੈ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸਰਕਾਰ 
ਿਸੈਲਾ ਕਰੇਗੀ ਚਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ

ਕੀ ਉਹਨਰਾ ਂਬੱਵਚਆ ਂਲਈ ਿੱਿਰੀ ਸਲਰਾਹ ਹੈ ਜ ੋਡਰਾਕਟਰੀ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਬਹੁਤ ਕਮਿੋਰ ਹਨ?
ਸਾਰ ੇਬਾਲਗਾ ਂਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 
ਹੈ ਚਕ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਛੋਟੀ ਚਜਹੀ ਚਗਣਤੀ ਜ ੋਹਾਲੇ ਵੀ 
ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸੂਿੀ ਚਵੱਿ ਹਨ ਅਤੇ 
ਚਜਨ੍ਹਾ ਂਦ ੇਪਚਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਉਹ ਵੀ 
ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 
ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.gov.
uk/backtoschool 'ਤ ੇਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਿੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੋਵੇਗੀ ਚਕ ਔਟਮ ਟਰਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।

ਪਬਚਲਕ ਹਲੈਥ ਇਗੰਲੈਂਡ  
ਦੀ ਿੀਫ਼ ਨਰਸ,  
ਚਵਵ ਬਨੇੈਟ ਨੇ ਚਕਹਾ ਹ:ੈ

“ਮਰਾਪ ੇਭਰਸੋਰਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਵਕ ਸਕਲੂਰਾ ਂ
ਵਿਚੱ ਸਰੁਵੱਿਆ ਨੂੰ ਿਧੱ ਤੋਂ ਿਧੱ ਕਰਨ ਲਈ, 
PHE ਦਆੁਰਰਾ ਇਕੱ ਬਹਤੁ ਸਖ਼ਤ ਵਨਯਤੰਰਣ 
ਪਣ੍ਰਾਲੀ ਦੀ ਸਲਰਾਹ ਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ 
ਨੂੰ DfE ਮਰਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚੱ ਪਕ੍ਰਾਵਸ਼ਤ 
ਕੀਤਰਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ

 ਹਣੁ ਤੱਕ ਦ ੇਸਬਤੂ ਦਰਸਰਾਉਂਦ ੇਹਨ ਵਕ 
ਸਕਲੂ ਭਰਾਈਚਰਾਰ ੇਵਿਚੱ ਕੋਰਨੋਰਾਿਰਾਇਰਸ 
ਦੀ ਲਰਾਗ ਫੈਲਰਾਉਣ ਿਰਾਲੇ ਮਢੁਲੇ ਕਰਾਰਨ 
ਨਹੀਂ ਜਰਾਪਦ ੇਹਨ।

 ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬਵੱਚਆ ਂਅਤੇ 
ਨੌਜਿਰਾਨਰਾ ਂਦਆੁਰਰਾ ਕੋਰਨੋਰਾਿਰਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵਬਨਰਾ ਂ
ਵਕਸ ੇਲੱਛਣਰਾ ਂਦ ੇਜਰਾ ਂਮਰਾਮਲੂੀ ਵਬਮਰਾਰੀ ਦ ੇਰਪੂ 
ਵਿਚੱ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਰਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ”
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