
 

 

ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਬ੍ਸਟੀ ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ (Bristol City Council) ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਸੁਨੇਹਾ:  

  

 ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ COVID-19 ਨੂੂੰ ਬ੍ਿਆਨ ਬ੍ਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਜਾਓ/ਆਓ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਰਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਬ੍ਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਾਂ ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ/ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਬ੍ਿਿ ਕਰੋ, ਦੂਬ੍ਜਆਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 

ਰਣਾ ਕੇ ਰੱਖ,ੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਬ੍ਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਚਹਰੇ ਨੂੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਜਥ ੇਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਾਂ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਬ੍ਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

 ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਹਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਾਂ ਰਾਰ ੇਸੇਿ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬ੍ਵੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 

ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦ ੇਨਾਲ ਰਲ-ਬ੍ਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਕਉਂਬ੍ਕ ਸੁਰਬੱ੍ਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ੍ਚਆਾਂ ਅਤੇ 

ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਾਂਬ੍ਕ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰਾਹਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 

ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਬ੍ਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬ੍ਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 

 

 ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟਾਾਂ ਦੇ ਰਾਹਰ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਾਂ ਰਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਚੇ ਨੂੂੰ 

ਛੱਡਣ ਜਾਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਾਾਂ ਘੁਲੋ-ਬ੍ਮਲੋ ਨਾ 

 

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਚੇ ਨੂੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ/ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਘਰ ਬ੍ਵੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਲੱਛਣਾਾਂ ਬ੍ਵੱਚ ਨਵੀਂ ਬ੍ਨਰੂੰਤਰ ਖੂੰਘ, ਤੇਜ਼ ਰੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਦ/ਸੁੂੰਘਣ ਦੀ ਿਕਤੀ ਬ੍ਵੱਚ ਕਮੀ ਜਾਾਂ ਤਰਦੀਲੀ ਿਾਮਲ ਹੈ 

 

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਚੇ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬ੍ਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ/ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬ੍ਕਸੇ ਵੀ ਸਬ੍ਥਤੀ 

ਬ੍ਵੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਰਾਹਰ ਬ੍ਰਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬ੍ਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਵਾਰ ਬ੍ਮਲਣ ਨਹੀਂ 

ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਬ੍ਮੂੰਟ ਦੀਆਾਂ ਕਾਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਤਰਦੀਲੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬ੍ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਨਰਾਿਾ ਨੂੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ/ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਚੇ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਬ੍ਹੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਨਰੂੰਤਰ ਸਬ੍ਹਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 

ਿੂੰਨਵਾਦ। 

 

ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਲੂੰਕ 

 

 COVID-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਮਾਬ੍ਪਆਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਬ੍ਲਆਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ ਦੀ ਸੇਿ ਇੱਥ ੇਹੈ 

 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਰੌਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਿਾਵਾਾਂ ਬ੍ਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨੂੂੰ ਉਤਿਾਬ੍ਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ ਦ ੇਵੀਡੀਓ ਇੱਥ ੇਹਨ 

 ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਹਾਾਂ (We Are Bristol) ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bristol.gov.uk%2Fschools-learning-early-years%2Fcoronavirus-covid-19-guidance-for-parents-guardians-and-carers-of-a-child-in-school&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788733528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4pAQwTkAw9w4ye6SdPEccssCziTgzhJIlEbj23I4SDM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLzBMJEVI_oKmf_QCT-_bBRjo_6FYZt7If&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788743529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OdmKffVoNy%2Bw3TypNGjoQZd2frY2sGiIGqdEBgbKsqE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wearebristol.co.uk%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788743529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A8XfrgdBGx%2BwW1VS7WfqdvO1wtc5Az7GqpJxTfhqaDY%3D&reserved=0

