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ਈਸਟ ਮੋਲੀਨ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਕਿਮ communityਿਨਟੀ, ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ -19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਿੜ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ . ਸਾਡੀ ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਇਲੀਨਇਸ ਦੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਨ ਮੰ ਗਲਵਾਰ, 17 ਮਾਰਚ ਤ ਸੋਮਵਾਰ, 30 ਮਾਰਚ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਆਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ. ਹੁਣ ਤੱ ਕ, ਅਸ 31
ਮਾਰਚ, ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗੇ. ਰਾਜਪਾਲ ਨ ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇਲੀਨਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ
ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਕਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮ
ਰੇਖਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲੇ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਪਦੇ ਹੈ. ਅਸ ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹ .
ਬਸੰ ਤ ਬਰੇਕ ਦਾ ਸਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵ ਗੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘੀ ਸਫਾਈ ਦੇਵ ਗੇ.
ਭਾਵ ਿਕ ਕਵਾਡ ਿਹਰ ਿਵਚ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ
ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ:
●
●
●
●
●

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਸਿਕੰ ਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ.
ਆਪਣੇ ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਿਛੱ ਕ ਨੂੰ ਿਟ ੂ ਜ ਆਪਣੇ ਪਰਲੇ ਬ ਹ ਜ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ Cover◌ੱਕ.ੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ , ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ ਬਚੋ.
ਪੇਅ ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ.
ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਤਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ.

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਸ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਗੇ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਘੋ ਣਾਵ ਲਈ
ਵੇਖੋ. ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮੁ ਕਲ ਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਹਨ.
ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡਟ ਡਾ ਿਕਸਿਟਨ ਹਮਿਫਜ

