
 

 

ਚਤੇਾਵਨੀ ਪਧੱਰ 2 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਵਾਸਤ ੇਮਾਿਪਆ ਂਲਈ ਜਾਚਂ-ਸਚੂੀ 
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ 2 ਦੌਰਾਨ ਆਰੰਭਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। 
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ਾਂ ਵੱਲ�  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਮ� ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਆਪਣੇ ਬਿੱਚਆ ਂਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ੋਿਕ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦ ੇਆਪਣੀ ਆਰੰਭਕ ਿਸਿੱਖਆ ਸਵੇਾ ਜਾ ਂਸਕੂਲ ਿਵਚੱ ਰਿਹਣ ਸਮ� 
ਸਰੁੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਿਕ� ਹ ੈ

ਸਰੁੱਿਖਅਤ ਰਹ ੋਅਤ ੇਿਸਆਣਪ ਵਰਤ ੋ 

� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਰੰਭਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

� ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ – ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੰੂ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਾਉ ਿਜਸ ’ਤੇ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਦੁਆਓ ਿਕ ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਤਹ੍ਾਵਾਂ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਈਏ। 

� ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸ�ਟਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

� ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰੰਭਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੂ ੰਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ COVID-19 (ਕੋਿਵਡ-19) ਤ� ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਹੈ। 

� ਘਰ ਤ� ਪੜਹ੍ਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰੰਭਕ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਰਕੋ। 

� ਸੰਚਾਰ-ਮਾਿਧਅਮਾਂ ਰਾਹ� ਪੜਹ੍ਾਈ ਬਾਰ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/  

ਛੋਟ ੇਬੱਚ ੇ

� ਅਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।  

� ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੰੂ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਾਓ! ਗਾਣੇ ਗਾਓ – ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੁਣਨ ਿਦਓ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਹੱਥ 
ਧੋਣ ਬਾਰ ੇਵੀਡੀਓ ਿਦਖਾਓ।  

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਤਾਂ ਅਸ� ਖੁਦ ਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਯਾਦ ਦੁਆਓ ਿਕ ਅਸ� ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਤਹ੍ਾਵਾਂ ਉ�ਤੇ 
ਖੇਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਈਏ। 

� ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਭਰੀ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦੁਆਓ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ‘ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਜੰਨੀ ਜਗਹ੍ਾ’ ਦੇਣ – ਉਹ ਐਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ।  

https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/


 

 

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਖਾਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਡਰ੍ ੰਕਸ (ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) 
ਆਪ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਿਡਰ੍ ੰਕਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸ� 
ਖੁਦ ਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ  

ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚ ੇ 

� ਅਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

� ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਭਰੀ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦੁਆਓ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ‘ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਜੰਨੀ ਜਗਹ੍ਾ’ ਦੇਣ – ਉਹ ਐਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ।  

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਤਾਂ ਅਸ� ਖੁਦ ਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਿਨਯਿਮਤ 
ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੰੂ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਾਓ – ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਜਾਂ ਗੇਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 
ਿਦਖਾਓ। 

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਦੁਆਓ ਿਕ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਠੋਸ ਸਤਹ੍ਾਵਾਂ ਉ�ਤੇ ਖੇਡਣ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਚਾਰਿਦਵਾਰੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤ� ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ। 

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਿਡਰ੍ ੰਕਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹ� ਕਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦੇ।  

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇਖਣਗੇ।  

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮੰੂਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ 
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਹੱਸਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੱਛਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ। 

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆ ਂਨੂ ੰਯਾਦ ਦੁਆਓ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਰਿਹਣ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਨ। 

� ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਭਰੀ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦੁਆਓ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ‘ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਜੰਨੀ ਜਗਹ੍ਾ’ ਦੇਣ – ਉਹ ਐਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ।  

� ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਦੁਆਓ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਨ। 
ਜਦ� ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤ� 2 ਮੀਟਰ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹ� ਹਨ। 

� ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਯਾਦ ਦੁਆਓ ਿਕ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ�ਦੇ ਰਿਹਣਾ ਸਾਰੇ ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ 
ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੰਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਦੁਆਓ ਿਕ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਮੰੂਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਹੱਸਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੱਛਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ। 


