ਕੋਿਵਡ -19 ਦੌਰਾਨ K ਤ. 12 ਿਸੱ ਖਆ
2020-21 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰ5ਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ;

ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ- 30 ਨਵੰ ਬਰ ਤ9 :ੁਰੂ
ਗ"ੇਡ 7-12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

•

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ* ਤ@ ਿਬਨ;, 30 ਨਵੰ ਬਰ ਤ@ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱ ਕ ਘਰ ਰਿਹ ਕੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਓ

•

11 ਜਨਵਰੀ ਤ@ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤ; ਫੇਰ ਤ@ ਸ਼ੁਰੂ

•

ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਪMੀਿਖਆਵ; ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ I ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨO; ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪMੀਿਖਆ ਦੇਣਗੇ, ਜ; ਿਫਰ ਜਨਵਰੀ, ਅਪMੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਦੀਆਂ ਪMੀਿਖਆਵ; ਤ@ ਛੋਟ ਪMਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ I

ਗ"ੇਡ K-6 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

•

ਇਸ ਿਵਚ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ; 5ਾਮਲ ਹਨ

•

ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱ ਕ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦਸੰ ਬਰ 18 *) ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖੋ I

•

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ@ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱ ਕ ਘਰ ਰਿਹ ਕੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪMਾਪਤ ਕਰੋ I

•

11 ਜਨਵਰੀ ਤ@ ਬਾਅਦ ਆਹਮ@ -ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ I

*ਸਕੂਲ; ਿਵਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ; ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ, ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਪ"ੋਗਰਾਮ9 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨO; ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗMੇਡ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ; ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਨO; ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ; ਘਰ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ
ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹY ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟ ਟਰੀਚ ਪMੋਗਰਾਮ; ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ; ਪMਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ\ ਿਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਤ@ ਪਿਹਲ; ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਘਰ ਿਵਚ ਿਸਿਖਆ
ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ I

•

ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਤ@ ਛੋਟ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਿਸਹਤ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ I

•

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਤ@ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ;ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜYਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ; ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪMਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ I

•

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਪMੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਢੁਕਵ\ ਪMਬੰਧ; ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪ"ਬੰਧ
ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਜ; ਿਫਰ ਘਰ ਤ@ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ I
ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ@ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਸਮ\ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਧ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕੱ ਤਾਮੁੱ ਖ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ
ਿਸਹਤ ਉਪਾਵ; ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

