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ਅਸ ੀਂਸਵੇਰੇ ਕਿਥੋਂ ਦ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ?
4, ⅘ e 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ Via Matteotti, 2 ਤੋਂ
ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ.
ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਅਵਿਆਪਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ 8 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ.

ਹਰ ਬਚੇ ਨਾਲ ਵਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਜਣਾ ਛੱਡਣ ਲਾਇਆਿ,ੇਉਹ ਿੀ MASK  ਪਾ
ਕੇ . ਜੋ ਿੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਿੇਗਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਾਂਆ ਸਕਦਾ, ਬਸ
ਬਚੇ ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਵਟੱਚਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਿ.ੇ  ਵਟੱਚਰ ਬਚੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ
ਕਲਾਸ ਚ ਅੰਦਰਆਉਣ ਦਿੇਗਾ.  ਵਟੱਚਰ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਬਚੇ
ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੇਗਾ. ਬਾਦ ਵਿਚ ਬਚਾ ਹੱਥ
ਸਵਨਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 



ਵਨਕਾਸ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ?

4, ⅘ e 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਜਥੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਥੋਂ ਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ

(Via Matteotti) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਜੋ ਵਟਚੱਰ ਨਾਲ

ਸਵਹਮਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨਕਲਣ ਗਏ. 
ਬੱਚੇ ਵਸਰਫ ਮਾਾਂ ਜਾ ਬਾਪ ਨੰੂ ਵਦਤੇ ਜਾਨ ਗਏ ਉਹ ਿੀ ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਹੋਿੇ ਤਾ. .
ਸੋ ਐ ਾਂਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ Via Matteotti, 2 ਰਾਹੀ ਾਂ ਹੋਿੇਗੀ

9

9

ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਨਈ

ਖਾਾਂਦੇ :
ਘਰ ਜਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ

11.30 ਿਜੇ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ. 

ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਈ ਸੌਂਦੇ: : ਘਰ
ਜਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ 12.45 ਿਜੇ ਦਾ

ਹੋਿੇਗਾ



ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ : 

⮚ਐਾਂਟਰੀ : 8.00 ਿਜੇ ਵਨਕਾਸ : 15.30 ਿਜੇ

⮚ਐਾਂਟਰੀ : 8.15 ਿਜੇ ਵਨਕਾਸ : 15.30 ਿਜੇ

⮚ਐਾਂਟਰੀ : 8.30 ਿਜੇ ਵਨਕਾਸ: 15.45 ਿਜੇ

⮚ਐਾਂਟਰੀ :8.45 ਿਜੇ ਵਨਕਾਸ : 15.45 ਿਜੇ

ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਰਪਾ

ਕਰਕੇ ਸਵਹਮਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰੋ.



ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂਸਕੂਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂਇਕ ਦਸੂਰੇ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਵਮਲਣਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀ ਾਂ ਸਵਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਕਵਹਣ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਾਾਂਗੇ.

Smile ਿਰ.ੋ ਿੂਹਣ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਕਰੋ.

ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ ਿਰੋ

ਅੱਖ ਝਪਿ ਿੇ ਕਮਲੋ

ਫਟੁ ਸੇਕ (ਆਪਣੇ ਪੈਰ
ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ
ਲਗਾਓ.)                                                     

ਪੂਰਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਨਮਸਤੇ ਕਰੋ



ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਕ ਵਮੰਟ ਤਕ ਹੱਥ ਨੰੂ

ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਿੋਿੋ. 
ਸਵਨਟਾਈਜ਼ੇਰ ਨਾਲ ਹੱਥ

ਸਵਨਟਾਈਜ਼ ਕਰ.ੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀ ਾਂਹੈ ਤੇ

ਵਟੱਚਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ. 

ਜੇ ਸਿੇਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀ ਾਂਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ. 

ਸਾਡੀ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦੀ , ਬੱਵਚਆਾਂ, ਵਟੱਚਰ ਅਤੇ ਮਾਾਂ ਬਾਪ ਦੀ
ਸੇਫਟੀ ਲਈ…..

ਘਰ ਤੋਂ ਵਖਲੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਾ

ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਾਂਸੀ ਜਾ ਵਸ਼ਕਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਪਵਕਨ

ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਉਦੋਂ ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੋ.



ਜੇ COVID-19 ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ : 

▪ ਜੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਬਚੇ ਤੇ COVID-19 vਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਿੇ ਤੇ ਉਸਨੰੂ
ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪੇਰੇਂਟਸ ਨੰੂ

ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ. 
▪ ਜਦੋ ਤਕ ਪੇਰੇਂਟਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈਣ ਨਾਈਆਉਾਂਦੇ , ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ
ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਵਸਆਣੇ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ.

▪ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਵਸਵਟਿ ਹੋਿੇਗਾ ਤੇ ਵਫਰ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਜਾ ਵਫਰ ਹੋਰ ਜੋ

ਿੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚਆਇਆ ਹੋਿੇਗਾ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ

ਜਾਿੇਗਾ ਤੇ ਕਲਾਸ ਸਸ ਪੇੰਡ ਕਰ ਵਦਤੀ ਜਾਿੇਗੀ. 


