.

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ
– ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ – ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਦੇ ਮਹਿੱ ਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਸਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹਨ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਧਲਆਂ
ਲਈ ਧ ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਧਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ COVID-19 ਦਾ ਧਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ
ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਧਲੰਕ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਧਹਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਧਕ ਸਕੂਲਾਂ ਧਵਿੱ ਚ COVID-19 ਦਾ ਜਵਾਬ ਧਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ,
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਆਿਾਧਰਤ ਜਨਤਕ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਿਾਧਰਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸਕੂਲਾਂ ਧਵਿੱ ਚ COVID-19 ਿੇ ਅਗਾਂਹ ਲੱਗਣ ਿੇ ਸੰ ਭਾਪਵਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ, ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਕਮੇਟੀ (AHPPC) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਧਵਿੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਲਿੱਗਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਧਵਤ
ਿਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਧਵਿੱ ਚ ਸਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ (health advice) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਧਵਿੱ ਚ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਲਿੱਗਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਿੱ ਟ ਿਤਰੇ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਵਹਾਰਕ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱ ਧਚਆਂ, ਮਾਧਪ੍ਆਂ, ਅਧਿਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਧਹਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ।
ਸੰ ਿੇਪ੍ ਧਵਿੱ ਚ ਧਿਆਨ ਰਿੱ ਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਮਾਪਪ੍ਆਂ ਲਈ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਧਬਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਮੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਧਰਆਂ ਤੋਂ

ਰੂਰ ਪ੍ਰਹੇ

ਘਰ ਧਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਧਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡਣ ਆਉਣ ਜਾਂ ਚੁਿੱ ਕਣ ਸਮੇਤ, ਸਕੂਲ ਧਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਧਪ੍ਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪ੍ਕਾਂ
ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ।
•

ਬੱ ਪਿਆਂ ਲਈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਬਮਾਰ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਧਪ੍ਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪ੍ਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ।
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•

ਅਪਿਆਪ੍ਕਾਂ ਲਈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਧਨਤਾਣੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਧਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰ ਮ ਉਪ੍ਰ ਨਾ ਆਓ।

•

ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਧਵਿੱ ਚ ਛੂਤ ਲਿੱਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਿਤਰਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਧਵਿੱ ਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਧਤਅੰ ਤ
ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਹੈ ਧਕ ਸਕੂਲ ਧਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ੇ ਦੂਸਧਰਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ੋ ਧਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ।

ਸਫਾਈ
ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

•

ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਿੋਵੋ ਇਸ ਧਵਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਧਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਹਿੱ ਥ ਿੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

•

ਹਿੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਸੈਨੇਟਾਈ ਰ) ਵਰਤੋ।

•

ਆਪ੍ਣੀ ਿੰ ਘ ਅਤੇ ਧਛਿੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਧਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਧਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕੋ (ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ)।

•

ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਣੇ ਧਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਧਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਓ ਅਤੇ ਧਫਰ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਥ ਿੋਵੋ।

•

ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਧਕ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਧਚਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਧਹਆ ਜਾਵੇ।

•

ਦੂਸਧਰਆਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਨਾ ਫੜਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥ ਨਾ ਧਮਲਾਓ।

•

ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਧਰਆਂ ਧਵਿੱ ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਧ ਆਦਾ ਜਗਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

•

ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਵਲੇ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਧਰਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰੋ।

ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਬੰਿ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਪਰਸਟੀ ਪਵੱ ਿ ਦਾਖਲੇ
7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਮੰ ਤਰੀ ਸਧਹਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਧਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਵਧਦਆਰਥੀ (12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ
ਧਵਧਦਆਰਥੀ) ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਦਾ ਸਰਟੀਧਫਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਧਫਕੇਟ ਯੂਨੀਵਧਰਸਟੀ,
ਅਗਲੇ ਰੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਧਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੈਪ੍ਲੈ ਨ
20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਧਲਆ ਧਕ 2020 ਧਵਿੱ ਚ ਨੈਪ੍ਲੈ ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਪ੍ਲੈ ਨ ਦੀ
ਤਰੀਕ 12 ਤੋਂ 22 ਮਈ 2020 ਤਿੱ ਕ ਧਮਥੀ ਗਈ ਸੀ।
2020 ਧਵਿੱ ਚ ਨੈਪ੍ਲੈ ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ੜਹਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਉਪ੍ਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰਨ
ਧਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਧਿਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ।
ਨੈਪ੍ਲੈ ਨ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜੋ ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਤੰ ਨ ਿੇਤਰਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ – ਪ੍ੜਹਨਾ, ਧਲਿਣਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱ ਚ ਰੁਚੀ
(ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ, ਧਵਆਕਰਣ ਅਤੇ ਧਵਰਾਮ ਧਚੰ ਨਹ) – ਅਤੇ ਅੰ ਕ ਧਗਆਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਈ
ਧਵਿੱ ਚ ਨੈਪ੍ਲੈ ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
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