
ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ: 

* ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੁੱਲਹਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਤਰੀਕਕਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਇੁੱ ਥੇ ਬੁੱਸਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ ਸੀਮਤ 

ਕਗਣਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ ਸੀਕਮਤ ਜਗਹਾ ਹੈ. ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹਰ ਕਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਰੁੱਖਣ 

ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਮਾਕਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏਗਾ. 
 

* ਵੁੱਖੋ ਵੁੱਖਰੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੁੱਖੋ ਵੁੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕਥਤੀਆਂ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਕਰਕੇ, 2020-2021 ਸਕੂਲ 

ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਸੁੱਖਣਾ ਇੁੱਕ ਕਵਕਲਪ ਹਵੋੇਗਾ. ਕਡਸਟੈਂਸ ਲਰਕਨੂੰ ਗ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਡੀਸੋਟੋ ਕਾ Countyਂਂਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇਵਗੇੀ ਜਦੋਂ ਕਕ ਘਰ ਕਵਚ 

ਅਕਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤ instਨਲਾਈਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਡੀਸੋਟੋ ਕਾ Countyਂਂਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਦੂਰੀ ਕਸੁੱਖਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਕਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ. (ਅਗਲੇ ਪੂੰ ਨੇ 'ਤੇ ਵਿੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ) 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਕਕਕਰਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੁੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ 
ਦੂਰੀਲਾਇੂੰ ਕਗੂੰਗ_ਡੀਸੀਐਸਐਸ.ਆਰ.ਓ. ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ EL ਅਕਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਹਾਲਾਂਕਕ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ 

ਇੂੰਟਰਐਕਸ਼ਨ ਕਸਖਲਾਈ ਦਾ ਵਿੀਆ means ੂਂੰਗ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਕਸੁੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਕਪਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਕਵੁੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ. 

 

* ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਭਵ ਬੂੰਦ ਹਣੋ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਾਕਪਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਕਜਹੜੀਆਂ ਤੁਰੂੰਤ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬੂੰਦ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਵੁੱਖਰੀ ਸਕਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ.ੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  24 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਕ 

ਮਾਕਪਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤ ੇਹਨ. 

 

2020-2010 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਰਬੂੰਿਨ ਕਵੁੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ: 

 

ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ: 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ “ਗਰੈਬ ਐਡਂ ਗੋ” ਭੋਜਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਵੁੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ. 
ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਦੁਪਕਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਕਕ ਇੁੱਕ ਸਮੇਂ ਕਵੁੱਚ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ 

ਕਵੁੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵੁੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਵੁੱਚ ਦੁਪਕਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ. 

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਰਕਵੂੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
 

ਬੁੱਸਾਂ: 
ਕਕਉਂਕਕ ਬੁੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਕਪਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਕਕ ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ  ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. 



ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਬੁੱਸ ਦੀ forਂੋਆ-forਂੁਆਈ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰੋ. 
ਹਰ ਬੁੱਸ ਨੂੂੰ  ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਸਵੁੱਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਸਾਂ ਕਜੂੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਡੂੂੰਘੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. 

ਵੁੱਿ ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਚਾਰਟ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੌਕਕਆਂ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੁੱਕੋ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇਕੁੱ ਠੇ 

ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 
ਕਬਲਕਡੂੰਗ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਰਦੇਸ਼: 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਡੂੂੰਘੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ 

ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਨਯਮਤ ਕਾਰਜਕਰਮ 'ਤੇ ਡੂੂੰਘੀ ਸਫਾਈ ਕਮਲੇਗੀ. 
ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਰੁੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਵੋੇਗਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਦਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ 

ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਮਰਕਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. 
 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਰਦੇਸ਼: 

 

The ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱਟ ਅੂੰ ਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਣ 

ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਕ ਅਕਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੁੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ. 

Social ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਕਵਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀਆਂ ਪਰਕਕਰਆਵਾਂ ਅਤੇ 

ਕਲਾਸ ਕਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. 

• ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿੀ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ. 

• ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਬੁਖਾਰ, ਕਬਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇੂੰਟਰਕਾੁੱਮ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ. 
Cess ਛੁੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ. 
Class ਕਲਾਸ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ. ਹਰੇਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਵੁੱਖਰੀ ਸਮੁੱਗਰੀ, ਪੈਨਕਸਲ, 

ਕਰੇਯਨ, ਆਕਦ ਹੋਣਗੇ. 
Element ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੇਡਾਂ ਕਵਚ, ਅਕਿਆਪਕ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਇਕੋ 
ਕਲਾਸ ਕਵਚ ਰਕਹ ਸਕਦ ੇਹਨ. 

Social ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੂੰਮ ਸੀਕਮਤ ਹੋਣਗੇ. 
As ਜਦੋਂ ਸੂੰਭਵ ਹਵੋੇ ਤਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਕਦਸ਼ਾ ਕਵਚ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ 

ਫਰਨੀਚਰ, ਦਾਖਲਾ, ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
• ਅਕਿਆਪਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਹੀ ਕਵਵਸਥਾ ਰੁੱਖਣਗੇ. 
 
 

ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ: 

 



Very element ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਮਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਰਸ 

ਹੋਵੇਗੀ. 
• ਕਕਉਂਕਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਅਕਸਰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਜੇ ਮਾਕਪਆਂ ਦੀ 
ਉਮਰ appropriateਂੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਕਕ ਮਾਸਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, 

ਮਾਸਕ COVID-19 ਟਰਾਂਸਕਮਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਕਮਸੀਕਸਪੀ ਸਟੇਟ ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 
14 ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਲੁੱ ਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਕਕਉਂਕਕ 

ਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ COVID-19 ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਕੇਸ. 

• ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੁੱਥ ਿੋਣ ਅਤੇ ਖੂੰਘ ਦੇ covering ੁਂੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. 
Further ਅਗਲੇ ਨੋਕਟਸ ਆਉਣ ਤਕ ਫੀਲਡ ਕਟਰਪਾਂ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕਥਤੀ 
'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖੀ ਜਾਏਗੀ. 
Further ਅਗਲੇ ਨੋਕਟਸ ਆਉਣ ਤਕ ਮਕਹਮਾਨ ਬੁਲਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੁੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 

ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕਥਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖੀ ਜਾਏਗੀ. 
Red ਸੇ਼ਅਰ ਕੀਤੀ ਸਮੁੱਗਰੀ (ਕਜਵੇਂ ਕੂੰ ਕਪ computersਟਰ) ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 
• ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰੋਂ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
The ਘਰ ਕਨਰੂੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਪਕਹਲੀ ਸਕਰੀਕਨੂੰ ਗ ਪੁਆਇੂੰਟ ਹੈ. ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹਰ 

ਸਵੇਰੇ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬੁੱਚੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ. ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵੈ-ਰੇਪੋ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
Sakūla dī jāṇakārī'tē vāpasa jā'ō: 
* Sakūla dubārā khul'haṇa nāla samājaka dūrī'āṁ nū ka'ī tarīki'āṁ nāla muśakala hōvēgā. Ithē 
basāṁ dī ika sīmata giṇatī hai, atē sāḍē kōla kalāsarūma la'ī sīmita jag'hā hai. Vidi'ārathī atē 
saṭāpha hara kisē nū tadarusata rakhaṇa dī kōśiśa karana la'ī jinā sabhava hō sakē samājika dūrī 
baṇā'ēgā. 
 
* Vakhō vakharē parivārāṁ dī'āṁ vakhō vakharī'āṁ zarūratāṁ atē sathitī'āṁ hudī'āṁ hana. Isa 
karakē, 2020-2021 sakūla sāla dē daurāna vidi'ārathī'āṁ la'ī pūrana-samēṁ dī dūrī sikhaṇā ika 
vikalapa hōvēgā. Ḍisaṭainsa laraniga vidi'ārathī'āṁ nū ḍīsōṭō kā Countyṇṭī dē sakūlāṁ vica 
dākhala hōṇa dī āgi'ā dēvēgī jadōṁ ki ghara vica adhi'āpaka du'ārā sahūlata instnalā'īna 
hadā'itāṁ prāpata kītī'āṁ jāṇagī'āṁ. Ḍīsōṭō kā Countyṇṭī sakūla dī vaibasā'īṭa'tē māpē dūrī 
sikhaṇa dī arazī nū pūrā karakē rajisaṭara kara sakadē hana. (Agalē panē'tē vadhērē jāṇakārī) 
jē tuhāḍē kōla aipalīkēśana prakiri'ā bārē kō'ī praśana hana, tāṁ ika ī-mēla bhējō 
dūrīlā'igiga_ḍīsī'aisa'aisa.Āra.Ō. Jāṁ āpaṇē bacē dē EL adhi'āpaka nāla saparaka karō. Hālāṅki 
phēsa-ṭū-phēsa iṭara'aikaśana sikhalā'ī dā vadhī'ā meansga hai, dūrī sikhaṇa dī cōṇa unhāṁ 
māpi'āṁ la'ī upalabadha hai jō āpaṇē baci'āṁ nū kalāsarūmāṁ vica nahīṁ cāhudē. 
 
* Harēka nū sabhava bada hōṇa la'ī ti'āra rahiṇā cāhīdā hai. Māpi'āṁ dī'āṁ yōjanāvāṁ lāzamī 
hudī'āṁ hana jihaṛī'āṁ turata cālū hō sakadī'āṁ hana jē kō'ī sakūla bada hudā hai jāṁ jē unhāṁ 
dē bacē vakharī sathitī dē kārana sakūla nahīṁ jā sakadē. Yōjanāvāṁ nū 24 ghaṭi'āṁ dē adara 



badalaṇā pai sakadā hai, isa la'ī iha mahatavapūraṇa hai ki māpi'āṁ nē āpaṇē bacē dē sakūla 
nāla phā'īla tē īmēla patē atē phōna nabara apaḍēṭa kītē hana. 
 
2020-2010 Bārē jāṇakārī sakūla prabadhana vica vāpasī bārē tuhānū phaisalā laiṇa vica sahā'itā 
karana la'ī: 
 
Kaiphēṭērī'ā: 
Vidi'ārathī'āṁ dē nāśatē “graiba aiṇḍa gō” bhōjana hōṇagē jō vidi'ārathī kalāsarūma vica lai 
jāṇagē. 
Sakūla āpaṇē dupahira dē khāṇē dā samāṁ badala sakadē hana tāṁ ki ika samēṁ vica bahuta 
ghaṭa vidi'ārathī kaiphēṭērī'ā vica hōṇa, atē sakūla kujha sathitī'āṁ vica kalāsarūma vica 
dupahira dē khāṇē dī sēvā vī kara sakadē hana. 
Samājaka dūrī'āṁ nū saraviga lā'īnāṁ atē kaiphēṭērī'ā ṭēbalāṁ tē utaśāhata kītā jāvēgā. 
 
Basāṁ: 
Ki'uṅki basāṁ'tē samājaka dūrī ika cuṇautī hōvēgī, māpi'āṁ nū utaśāhata kītā jāndā hai ki jē 
sabhava hōvē tāṁ sakūla nū āvājā'ī pradāna kītī jā'ē. 
Iha purazōra siphāraśa kītī jāndī hai ki māpē āpaṇē baci'āṁ la'ī basa dī forō'ā-foru'ā'ī la'ī māsaka 
muha'ī'ā karō. 
Hara basa nū rūṭāṁ dē vicakāra savacha baṇā'i'ā jāvēgā, atē basāṁ jinī vāra hō sakē ḍūghī sāfa 
kītī'āṁ jāṇagī'āṁ. 
Vadha tōṁ vadha dūrī baṇā'ī rakhaṇa la'ī baiṭhaṇa dā cāraṭa ti'āra kītā jāvēgā. 
Vidi'ārathī'āṁ la'ī vadhērē samājaka dūrī dē mauki'āṁ dī āgi'ā dēṇa la'ī bhaiṇāṁ-bharāvāṁ nū 
ikō sīṭa'tē ikaṭhē baiṭhaṇa la'ī kihā jā sakadā hai. 
 
Bilaḍiga diśā niradēśa: 
Vidi'ārathī'āṁ atē saṭāpha dī vāpasī tōṁ pahilāṁ sārī'āṁ sahūlatāṁ ḍūghī sāfa kara ditī'āṁ 
jāṇagī'āṁ, atē imāratāṁ nū niyamata kārajakrama'tē ḍūghī saphā'ī milēgī. 
Harēka kaimpasa vica ika rakha rakhāva vālā karamacārī hōvēgā jō pūrē sakūla dē dina daurāna 
akasara chūhaṇa vālē khētarāṁ dī saphā'ī la'ī samarapita hudā hai. 
 
Kārajaśīla diśā niradēśa: 
 
The kalāsarūma dē adara ghaṭō ghaṭa adōlana hō'ēgā. Ika vāra jadōṁ vidi'ārathī'āṁ dē baiṭha 
jāndē hana, unhāṁ tōṁ baiṭhaṇa dī umīda kītī jāndī hai jada taka ki adhi'āpaka du'ārā kisē hōra 
jag'hā jāṇa la'ī niradēśa nahīṁ ditē jāndē. 
Social samājaka dūrī'āṁ nū utaśāhata karana la'ī harēka kaimpasa vica savēra dī pahucaṇa 
dī'āṁ prakri'āvāṁ atē kalāsa vica tabadīlī'āṁ kītī'āṁ jā sakadī'āṁ hana. 

• Sakūla asaimbalīja dē bāhara samājaka dūrī'āṁ dī vidhī sabhava taura tē hōṇagī'āṁ. 

• Vidi'ārathī bukhāra, bimārī, atē cagī saphā'ī bārē akasara iṭarakāma dī'āṁ ghōśaṇāvāṁ 
suṇanagē. 
Cess chuṭī vēlē sān̄jhī'āṁ cīzāṁ dī varatōṁ sīmata rahēgī. 
Class kalāsa vica sān̄jhī samagarī dī varatōṁ sīmata rahēgī. Harēka vidi'ārathī kōla vakharī 
samagarī, painasila, krēyana, ādi hōṇagē. 



Element ailīmaiṇṭarī grēḍāṁ vica, adhi'āpaka badala sakadē hana atē sabhava hōṇa'tē 
vidi'ārathī sārā dina ikō kalāsa vica rahi sakadē hana. 
Social samājaka dūrī'āṁ nū utaśāhata karana la'ī samūha dē kama sīmita hōṇagē. 
As jadōṁ sabhava hōvē tāṁ vidi'ārathī'āṁ nū sāri'āṁ nū ikō diśā vica ikō pāsē karanā cāhīdā 
hai. Iha kalāsarūma pharanīcara, dākhalā, atē kamarē dē ākāra tē nirabhara karadā hai. 

• Adhi'āpaka haphatāvārī adhāra'tē baiṭhaṇa la'ī uhī vivasathā rakhaṇagē. 
 
 
Sihata atē saphā'ī: 
 
Very element hara ailīmaiṇṭarī sakūla, miḍala sakūla atē hā'ī sakūla vica ika pūrē samēṁ, 
sā'īṭa'tē narasa hōvēgī. 

• Ki'uṅki samājaka dūrī akasara ika cuṇautī hōvēgī, isa dī zōradāra siphāraśa kītī jāndī hai ki jē 
māpi'āṁ dī umara appropriateukavīṁ hōvē tāṁ āpaṇē baci'āṁ la'ī māsaka pradāna karō. Jadōṁ 
ki māsaka lōṛīndē nahīṁ hana, māsaka COVID-19 ṭrānsamiśana dē jōkhama nū ghaṭā sakadē 
hana, atē māsaka, misīsipī saṭēṭa sihata vibhāga du'ārā 14 dināṁ la'ī ika vidi'ārathī dī alaga hōṇa 
dī sabhāvanā nū mahatavapūraṇa rūpa nāla ghaṭā sakadē hana ki'uṅki ika puśaṭī kītī COVID-19 
vālē sakūla vica nēṛalē saparaka dē kārana. Kēsa. 

• Vidi'ārathī'āṁ nū hatha dhōṇa atē khagha dē coveringkaṇa bārē sikhā'i'ā atē yāda divā'i'ā 

jāvēgā. 
Further agalē nōṭisa ā'uṇa taka phīlaḍa ṭripāṁ dī āgi'ā nahīṁ hōvēgī. Sakūla dē sārē sāla 
daurāna isa sathitī'tē nazara rakhī jā'ēgī. 
Further agalē nōṭisa ā'uṇa taka mahimāna bulāri'āṁ nū ijāzata nahīṁ ditī jā'ēgī. Sakūla dē sārē 
sāla daurāna isa sathitī'tē nazara rakhī jā'ēgī. 
Red śē'ara kītī samagarī (jivēṁ kapi computersṭara) harēka varatōṁ dē bā'ada sāfa kītī jā'ēgī. 

• Vidi'ārathī'āṁ nū pāṇī dī'āṁ bōtalāṁ gharōṁ li'ā'uṇa la'ī utaśāhata kītā jāndā hai. 
The ghara nirataratā'tē pahilī sakrīniga pu'ā'iṭa hai. Bēnatī kītī jāndī hai ki māpē sakūla jāṇa tōṁ 
pahilāṁ hara savērē lachaṇāṁ dī jān̄ca karana atē āpaṇē bacē dē tāpamāna dā patā lagā'uṇa. 
Parivārāṁ nū savai-rēpō karana la'ī utaśāhata kītā jāndā hai 
 


