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ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਸੁਝਾਅ 
2020–21 ਸਕੂਲ ਸਾਲ

ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾ ਂਨਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਕੂਲੀ ਕਲਾਿਾ ਂਸਵੱਚ ਵਾਪਿੀ

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰੱਿਣ ਪਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਂਦੀ ਭੂਮੀਕਾ 

ਹਰ ਸਿੇਰ ਲੱਛਣਾ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ 
ਹਰ ਿਵੇਰ ਬੱਚੇ ਸਵੱਚ ਹੇਠ ਸਲੱਸਿਆ ਂਸਵੱਚ ਸਕਿੇ ਲੱਛਣਾ ਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾ ਂਘਰੇ ਰਹ:ੋ

 · ਬਿੁਾਰ, ਿੰਘ, ਿਾਹ ਚੜਨਾ ਜਾ ਂਿਾਹ ਲੈਣ ਸਵਚ 
ਮੁਸ਼ਕਲ, ਗਲੇ ਸਵਚ ਿਰਾਸ਼, ਕਾਬਂਾ ਲੱਗਣਾ, 
ਸਨਗਲਣ ਿਮੇ ਦਰਦ

 · ਨਕੱ ਵਗਣਾ ਜਾ ਂਬਦੰ ਹਣੋਾ, ਸਬਮਾਰ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ 
ਮਸਹਿੂਿ ਹਣੋਾ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ/ ਉਲਟੀਆ/ਂ
ਦਿਤ, ਸਬਨਾ ਕਾਰਨ ਭੁਿੱ ਬਦੰ ਹਣੋੀ

 · ਿੁਆਦ ਜਾ ਂਿੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਤਮ ਹੋਣਾ, 
ਮਾਿਪੇਸ਼ੀ/ਜੋੜਾ ਂਦਾ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਅੱਿਾ ਂ
ਆਉਣੀਆ( ਸਪੰਕ ਆਈ)

ਪਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਂਪਕਸੇ ਪਿਮਾਰ ਦੇ 
ਸੰਿਰਕ ਪਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰੇ ਰਹੋ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਮਾਸਪਆ ਂਜਾ ਂਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ 
ਿਕੂਲ ਸਵੱਚ ਦਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ:

 · ਪਬਮਾਰ ਮਪਹਿੂਿ ਕਰੋ ਜਾ ਂਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਹਨ।

 · ਪਕਿ ੇਪਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਿੰੂਸਰਕ ਹ਼ੁੂਦੰਾ ਹ ੈਜੋ 
ਿੂਘੰ ਅਤੇ ਜਾ ਂਬੁਿਾਰ ਨਾਲ ਪਬਮਾਰ ਹ।ੈ

 · ਸਪਛਲੇ 14 ਪਦਨਾ ਂਪਵਚੱ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਪਕਿੇ 
ਕੰੂਫਰਮ(ਸੌਪਜਪਟਵ) ਕੇਿ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਿੂਸੰਰਕ 
ਪਰਹਾ ਹ?ੈ

 · ਸਪਛਲੇ 14 ਪਦਨਾ ਂਪਵਚੱ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਪਕਿੇ 
ਕੰੂਫਰਮ(ਸੌਪਜਪਟਵ) ਕੇਿ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਿੂਸੰਰਕ 
ਪਵਚੱ ਪਕਿ ੇਲੱਛਣਾ ਂਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ 
ਿੂਸੰਰਕ ਪਰਹਾ ਹ?ੈ

 · ਪਕਿ ੇਅਪਜਹ ੇਪਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਿੂਸੰਰਕ 
ਪਰਹਾ ਪਜਹੜਾ ਸਪਛਲੇ 14 ਪਦਨਾ ਂਪਵਚੱ ਕਨੇਡਾ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈਅਤ ੇਜੋ ਬੀਮਾਰ ਹ।ੈ

ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਦੂਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱਿੋ 
ਜਦੋ ਵੀ ਿੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਜਆ ਂਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ 
ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿ:ੋ

 · ਿਕੂਲ ਸਵਚੱ ਛਡੱਣ ਅਤ ੇਲੈਣ ਿਮੇ

 · ਆਸਿਆਪਕ, ਿਕੂਲ ਿਟਾਫ ਜਾ ਂਹਰੋ ਮਾਸਪਆ ਂਅਤੇ 
ਬਸੱਚਆ ਂਨਾਲ ਗਲੱ ਬਾਤ ਿਮੇ

ਨਿੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਪਿੱਚ ਪਸਿਲਾਈ

ਨਵੇਂ ਿਕੂਲ ਿਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਤ ੇਸਵਸਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਕੂਲ ਆਉਣਗ।ੇ  ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 
ਿਰੱੁਸਿਅਤ ਰਸਹਣ ਸਵਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਿੁਝਾਵਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਸਜਵ ੇਤੁਹਾਡਾ ਿਕੂਲ ਿਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸਿਹਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਜੋਨਾ ਸਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਹਰੇਕ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣੀ ਹਵੋਗੇੀ।

Self-Assessment(ਿਵੈ ਮੁਲਾਂਿਣ) ਤਕਨੀਕ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਟੈਿਟ ਦੀ 
ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਉਨਾ(ਂਿੱਪਚਆ)ਂ ਦੁਆਰਾ 
ਲੱਛਣ ਪਦਿਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਲੈ ਆਓ
ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੇੱ ਸਵੱਚ ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਸਵਿਣ ਤੇ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਤਰੰੁਤ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਨੂੰ ਿਕੂਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕਹਾ 
ਜਾਵਗੇਾ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿਸੁਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ 
ਿਕੂਲ ਕੋਲ ਤਹੁਾਡੀ ਿਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਿੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹ ੈਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਬਚੇੱ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਤਹੁਾਡੇ 
ਨਾਲ ਿਪੰਰਕ ਕਰ ਿਕਣ।

ਆਿਣੇ ਿੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਲਆਉਣਾ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ 
ਸਨਜੀ ਿਸਥਤੀ ਅਨੁਿਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਿਕੂਲ ਸਲਜਾਣ 
ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 
ਬੱਿ ਸਵਚ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਵਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇਗਾ ਸਜਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਬੱਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਵਕਲਪ 
ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੋਪਿਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ

https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
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ਕੋਹਰਟ(ਸਮੂਹ ਜਾ ਂਗਰੁੱਿ) 
ਕੋਹਰਟ ਜਾ ਂਬੱਬਲ(ਗੁਬਾਰਾ) ਇਕੱਠੇ ਰਸਹਣ ਵਾਲਾ 
ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਿਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਕੋਹਰਟ(ਿਮੂਹ) ਦਾ ਅਕਾਰ ਕਲਾਿ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ 
ਿੇਤਰਫਲ ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਿਤਰਾ ਦੂਸਜਆ ਂਨਾਲੋਂ ਿੰਪਰਕ ਨੂੰ 
ਿੀਮਤ ਕਰਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਮੂਹ 
ਸਵੱਚ ਰਸਹਣਾ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸਕਿੇ ਿੰਭਾਸਵਤ ਕੇਿ 
ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਿੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਿੌਿਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਕੂਲ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰ:ੋ

 · ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਿਾ ਂਸਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਰਸਹਤ ਕਰ।ੋ

 · ਦੂਸਜਆ ਂਨਾਲ ਦੂਰੀ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਲਾਂਘ(ੇਵਰਾਡਂ)ੇ ਸਵਚ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ

 · ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਸਨੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰ।ੋ

 · ਿੰਘ ਅਤੇ ਸਛੱਕ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਜਾ ਂਕੂਹਣੀ ਹੇਠ ਢੱਕੋ।

 · ਜੇ ਿਕੂਲ ਸਵਚ ਸਬਮਾਰ ਮਸਹਿੂਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਿ।ੋ

 · ਦੁਪਸਹਰ ਦਾ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਿਮਾ ਂਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆ ਂਲਈ ਬਦਲ ਿਕਦਾ ਹ।ੈ

 · ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਦੂਸਜਆ ਂਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿਮੂਹ(ਕੋਹਰਟ) ਸਵਚ ਰਸਹਣ ਲਈ ਸਕਹਾ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।ੈ

 · ਸਜਹੜੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਬੱਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਉਿੇ ਿੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਿਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਪਸਹਤ ਉਿਾਅ

ਿਕੂਲ ਬੱਸਚਆ ਂਦੀ ਵਾਪਿੀ ਸਵੱਚ ਸਤਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਂhealth guidelines (ਸਿਹਤ ਹੁਕਮਾ)ਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ:

 · ਵੱਿ ਛੂਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾ ਂਅਤੇ ਿਾਂਝੀਆ ਂਵਿਤਾ ਂਦੀ ਵਿੇਰੇ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਰੁਗਾਣੂ ਰਸਹਤ ਕਰਨਾ। 

 · ਸਜੱਥੇ ਿੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਿਣੀ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹ:ੈ

 - ਿਕੂਲ ਸਵੱਚ ਸਪੱਕ ਅੱਪ(ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ) ਅਤੇ ਡਰਾਪ-ਆਫ(ਛੱਡਣਾ) ਿਮੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ(ਭੀੜ ਰੋਕਣ ਲਈ) 

 - ਇਕ ਤਰਫਾ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾ ਂਸਨਸ਼ਾਨਾ ਂਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਸਨਰਿਾਸਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਦਰਵਾਜ਼।ੇ

 - ਡੈਿਕਾ ਂਅਤੇ ਮੇਜਾ ਂਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਜਗ੍ਾ ਛੱਡ।ੋ

 - ਵਰਾਡਂੇ ਅਤੇ ਲੰਚਰੂਮ(ਿਾਣੇ ਦਾ ਕਮਰਾ) ਸਵੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਿਾ ਂਅਤੇ ਦੁਪਸਹਰ ਦੇ ਿਾਣੇ ਦੇ ਿਮੇਂ ਲਈ 
ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਿਮੇ ਸਵੱਚ ਅੰਤਰਾਲ ਰੱਿਣਾ।

 - ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਿੀਮਤ ਕਰਨਾ।

 - ਜੇ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਹੱਥ ਦੀ ਿਫਾਈ, ਿੰਘ ਅਤੇ ਸਛੱਕ ਨੂੰ ਕੁਹਣੀ ਜਾ ਂਬਾਂਹ ਹੇਠ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਿਾਫ 
ਿਫਾਈ ਤੇ ਵਿੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 - ਸਜਥੇ ਵੀ ਿੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਕਲਾਿ ਅਨੁਿਾਰ ਗਰੁਸਪੰਗ(ਿਮੂਹ) ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਹੁਾਡਾ ਬਚੱਾ ਿਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹਲੌ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾ ਿਕਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਹਣੋਗੀਆ ਂਪਰੰਤ ੂਿਕੂਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਸਹਲਾ ਂਵਰਗਾ ਹੀ ਹਵੋਗੇਾ ਸਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਅਸਿਆਪਕ ਨਾਲ 
ਕਲਾਿ ਸਵਚ ਸਿੱਿਣਗ ੇਅਤ ੇਦੋਿਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਮਲਣਗ।ੇ 

ਸਕੂਲ ਪਸਹਤ ਸੁਰੱਪਿਆ ਉਿਾਿਾ ਂ
ਪਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ 
ਿਾਉਣਾ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹ।ੈ 

ਕੋਪਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਪਜੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿੇਂ 
ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਪਿਆ ਉਿਾਿਾ ਂਦੇ ਪਹੱਸੇ 2020-21 
ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਤੋਂ 
12 ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਸਟਾਫ ਮੈਂਿਰਾ ਂਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੋਿੇਗੀ।

ਉਨ੍ਾ ਂਿਾਰੇ ਿੇਤਰਾ ਂਸਵੱਚ ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਅਸਿਆਪਕਾ ਂ
ਲਈ ਮਾਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜੱਥੇ 
ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਿਕਦੀ। 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਿਾਰੇ ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾ ਂਸਜਵੇਂ 
ਵਰਾਡਂੇ ਅਤੇ ਬੱਿਾ ਂਸਵੱਚ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾ ਂਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ 
ਜਾ ਂਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਕਾਰਨ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਤੋਂ 
ਅਿਮਰੱਥ ਹਨ।

ਸਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਲਈ ਮਾਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਕਲਸਪਕ ਰਹੇਗੀ। ਛੋਟੇ 
ਬੱਸਚਆ ਂਲਈ ਮਾਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਹੀ ਸਫਟ ਅਤੇ 
ਪਾਲਣਾ ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹ।ੈ 
ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਬੂਤ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ 10 
ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਸਚਆ ਂਜਾ ਂਬਾਲਗਾ ਂਨਾਲੋਂ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ 
ਿੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-guidance-school-re-entry-scenario-1

