WSD ਸਕੂ ਲ ਐ ਂਟਰੀ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ
ਹੈਲੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ
ਮੌਜੂਦਾ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਆਦੇਸਾ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੂੰ ਵਬਲਵਡੂੰ ਗ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ਼ਾਂ
ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾ਼ਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕੁ ਿੱਝ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱਛਣ ਜਾ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਾਰਡਾ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ
ਰਹੇ ਹਾ.
ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਸ ੈ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਟੂਲ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜੇ ਨਾਹ: ਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁ ਸੀ ਹੁਣ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਪਰਸਨ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ(ਉਨਾ ਨੂੂੰ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਟੂਲ ਦੀ ਪੇਪਰ ਕਾਪੀ ਵਦਉ)
ਜੇ ਹਾ: ਤਾ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਆਿੱ ਨਲਾਇਨ ਵਕਸੇ ੀ ਪਸਸਨ ਦੇ ਹਾ ਦਾ ਜ ਾਬ ਵਦਿੱਤਾ?
ਜੇ ਨਹੀ: ਧੂੰਨ ਾਦ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਇਨ ਕਰੋ ਵਕ ਸ ੈ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਪਸਸਨ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਉਿੱਤਰ ਨਹੀ ਸਨ਼
ਜੇ ਹਾ:ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਮੁਆਿ ਕਰੇ.ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਅਿੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ.ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਾਪਸ ਜਾਣ
ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ( ਜਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ) ਅਵਧਆਪਕ ਨੂੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਾ਼ਾਂਗਾ ਵਕ ਦੁਅਾਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ.
ਅਿੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਪਰੀਵਕਸਆ ਨੂੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝਾ ਾਗਾ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਡ ਸੈਨਟਾਈਜਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਚਾਹੋ ਤਾ ਅਾਾਪਣੇ ਹਿੱਥਾ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵ ਿੱਚ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ(ਐ਼ਾਂਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵਥਤ )
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਅਾਾਪਣੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵ ਿੱਚ ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸਾ ਿਰਸ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਵਨਸਾਨ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੌਵਸਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾ਼ਾਂ ਤੋ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੇ
ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਵਨਿੱ ਛ ਅਾਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾ਼ਾਂ ਜਾ ਖੂੰਘ ਅਾਾਪਣੇ ਹਿੱਥਾ਼ਾਂ ਵ ਚ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਅਾਾਪਣੀ ਅਾਾਰਮਵਪਟ(ਕਿੱਛ)ਵ ਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਵਸਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਰੂੰਤ ਅਾਾਪਣੇ ਹਿੱਥਾ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਧੋ ੋ.
ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਸਸਨ ਹੈ
ਉਨਾ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂ ਲ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਦਉ( ਛੋਟੇ ਬਿੱਚੇ ਅਾਾਪਣੇ ਅਵਧਆਪਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚ)

ਸਵੈ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ ਟੂਲ
1. ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ( ਜਾ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਮਾਵਪਆ਼ਾਂ ਦੁਅਾਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ)ਹੇਠਾ਼ਾਂ ਵਲਵਖਆ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ਇਕ ਲਿੱ ਛਣ ਦੀ ਇਕ
ਨ ੀ ਼ਾਂ ਸੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਹੈ.
a. ਬੁਖਾਰ, ਠੂੰਡ
b. ਖੂੰਘ
c. ਗਲੇ ਵ ਿੱਚ ਖਰਾਸ, ਖਰਸ ਅ ਾਜ਼
d. ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
e. ਸੁ ਆਦ ਜਾ ਗੂੰਦ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ
f. ਜ਼ੁਕਾਮ
g. ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੇ ਦਰਦ
h. ਥਕਾ ਟ
i. ਗੁ ਲਾਬੀ ਅਿੱਖਾ਼ਾਂ
j. ਵਸਰ ਦਰਦ
k. ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਿੱਿਡ
l. ਜੀ ਮਚਲਨਾ, ਭੁਿੱਖ ਦੀ ਕਮੀ
2. ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾ਼ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵਜਸਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਸਰਗਰਮ
ਕੇਸ ਕੋਵ ਡ 19 ਹੈ?
3. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਕੋਵ ਡ -19 ਨੂੂੰ ਜਾਣੋ ਜਾਣ ਾਲੇ ਨਮੂਵਨਆ ਨਾਲ ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਪਯੋਗਸਾਲਾ ਜੋਖਮ ਸੀ?
4.ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਵਪਿੱਛਲੇ 14 ਵਦਨਾ਼ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੈਵਟੂੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੁਅਾਾਰਾ ਕੋਵ ਡ 19 ਨੂੂੰ ਪਾਸਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਜ਼ੋਖਮ ਤੋਰ ਤੇ ਪਛਾਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਜ ੇ ਵਕ ਵਕਸੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਾਲੀ ਥਾ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਵਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਾਲੀ
ਥਾ਼ਾਂ ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ?
5. ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾ਼ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਰਹਿੱਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਨੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੂੰ ਛਿੱਡ
ਕੇ( ਵਧਆਨ ਰਿੱਖੋ ਵਕ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੂੰਮ ਲਈ ਵਨਯਵਮਤ ਤੋਰ ਤੇ ਅੂੰਤਰ ਵ ਿੱਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆ
ਸੇ ਾ ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਆ ਾਜਾਈ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿੱਵਖਆ ਹੈ)
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਕਸੇ ੀ ਪਸਸਨ ਦਾ ਹਾ਼ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜ ਾਬ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾ਼ਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਵਦਸਾ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਲੂੰ ਕਾ
ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 204-788-8200

