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ਟਰਮ 4 ਵ ਿੱ ਚ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ (ਚਾਇਲਡਕੇਅਰ) ਜਾਂ 
ਬਾਲ ਾੜੀ (ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ) ਵ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਅਤੇ 

2021 ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰੈੱਪ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਓ, 

 

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡ ੇਸਪਹਯੋਗ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਇਸ ਪਚਿੱ ਠੀ ਪਵਿੱ ਚ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ 

 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਬਾਲਵਾੜੀ ਪਵਖੇ ਕਦੋਂ ਵਾਿਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਸਕ ਲ 2021 ਪਵਿੱ ਚ ਿੈ੍ੈੱਿ ਪਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਪਚਆ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 

 ਪਸਹਤਮੰਦ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਪਕਵੇਂ ਬਣ ੇਰਪਹਣਾ ਹੈ। 

 

 

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਾੜੀ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਪਸ ਆਉਣਾ। 

 

ਸੋਮਵਾਰ 5 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ। 

ਸਾਰੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅਤ ੇਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਿੇਂਡ  ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬਿੱਚ ੇ  

 ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ (ਿ ਰੇ ਪਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ {ਲਾਂਗ ਡ ੇਕੇਅਰ} ਜਾਂ ਿਪਰਵਾਰਕ ਦੈਪਨਕ ਸੰਭਾਲ {ਫੈਪਮਲੀ ਡੇ ਕੇਅਰ}) ਵਾਿਸ ਆ 

ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇ

 ਸੈਸਨਲ ਬਾਲਵਾੜੀ (ਪਕੰਡਰਗਾਰਟਨ) ਪਵਖੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਇਹ ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਨ ੰ  ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਦਮ ਦਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਹੈ।  
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ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱ ਚਲੇ ਕਦਮ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਮਾਮਪਲਆ ਂਪਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਉੱਤ ੇਪਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਸਾਨ ੰ  ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਪਸਹਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਬਿੱਚ ੇਦੀ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਬਾਰ ੇਪਚੰਤਤ ਹੋਵੋ। ਸਾਨ ੰ  ਜੋ ਸਲਾਹ ਪਮਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਪਕ 

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਬਾਲਵਾੜੀ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹਨ ਪਜੰਨਹ ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦਾ ਘਿੱਟ ਖਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਸਲਾਹ 

 ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਪਸਹਤ ਅਫਸਰ 

ਅਤ ੇ

  ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਹੈਲਥ ਿੋ੍ਟੈਕਸਨ ਪਿੰ੍ਸੀਿਲ ਕਮੇਟੀ (AHPPC) ਦੁਆਰਾ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਬਾਲਵਾੜੀਆ ਂਪਵਖੇ ਖੁਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਪਨਯਮਾਂ ਦ ੇਪਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ   

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। ਇਹ ਪਨਯਮ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਤਾਂ ਪਕ ਘਿੱਟ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਵਿੱ ਚ ਏਧਰ ਓਧਰ ਘੁੰ ਮਣ।  

ਅਪਜਹਾ ਇਸ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਬਾਲਵਾੜੀ ਬਿੱ ਪਚਆ ਂਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵਾਸਤ ੇਅਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹਨ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਵਿੱ ਚ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦ ੇਉਿਾਵਾਂ ਦੀ 

ਸਥਾਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਕਮਰੇ ਅਤ ੇਸਾਜੋ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਫਾਈ। 

 

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਵਖੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਪਚਆ ਂਵਾਸਤ ੇਮਹਿੱਤਵਿ ਰਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਇਹ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 2021 ਪਵਿੱ ਚ ਿੈ੍ੈੱਿ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਇਹ 

ਪਵਸੇਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੱਤਵਿ ਰਣ ਹੈ। 

 

ਸਕੂਲ 2021 ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰੈੱਪ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ  ਾਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂ ਾਸਤ ੇਵਤਆਰ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਬਾਲਵਾੜੀ ਅਤ ੇਸਕ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  2021 ਪਵਿੱ ਚ ਿੈ੍ੈੱਿ ਵਿੱਲ ਨ ੰ  ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ   
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ਪਮਲਕ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਸਕ ਲ ਪਵਖੇ ਟਰਮ 1 ਉਹਨਾਂ ਬਿੱ ਪਚਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਹੋਵਗੇੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਵਾੜੀ 

ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਪਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

 

2021 ਪਵਿੱ ਚ ਿੈ੍ੈੱਿ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱ ਪਚਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਜੰਨਹ ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ 

ਸਾਮਲ ਹਨ: 

 ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ ਰ 

 'ਪਿੰ੍ਸੀਿਲ ਨ ੰ  ਪਮਲੋ' ਵੀਡੀਓ 

 'ਿੈ੍ੈੱਿ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਪਮਲੋ' ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 

 ਬਾਲਵਾੜੀ ਅਤੇ ਿੈ੍ੈੱਿ ਦ ੇਅਪਧਆਿਕਾਂ ਦੀਆ ਂਮੀਪਟੰਗਾਂ 

 ਿੈ੍ੈੱਿ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਪਚਆ ਂਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਲਈ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਪਸਖਲਾਈ। 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  2021 ਪਵਿੱ ਚ ਿੈ੍ੈੱਿ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੁਣ ਸਕ ਲਾਂ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲਾ 

ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਆਿਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਪਸਿੱ ਪਖਆ 

ਅਤੇ ਪਸਖਲਾਈ ਪਵਭਾਗ ਕੋਲ ਆਿਣੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਕ ਲ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਿਣ ੇਬਿੱਚ ੇਦੇ ਸਕ ਲ ਪਵਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਕ 2021 ਪਵਿੱ ਚ ਿੈ੍ੈੱਿ ਪਕਵੇਂ ਪਵਖਾਈ 

ਦੇਵੇਗੀ।  

ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਦਾ ਬਾਲਵਾੜੀ ਅਪਧਆਿਕ ਬਾਲਵਾੜੀ ਤੋਂ ਸਕ ਲ ਵਿੱਲ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਦੇ ਿਪਰਵਰਤਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ  

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  

ਆਿਣੀ ਬਾਲਵਾਵੀ ਨ ੰ  9280 1955 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਜਾਂ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦਾ ਿ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.languageloop.com.au/
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ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਬਣ ੇਰਵਹਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱ ਪਚਆ ਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗੀ 

 ਬਿੱ ਪਚਆ ਂਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਵਖੇ ਿਹੰੁਚਦ ੇਹਨ 

 ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਫਾਈ 

 ਬਾਲਗਾਂ ਨ ੰ  ਪਚਹਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣ ਲਈ ਕਪਹਣਾ 

 ਬਿੱ ਪਚਆ ਂਜਾਂ ਮਾਪਿਆ ਂਨ ੰ  ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਹਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਬਮਾਰ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਾਸਤ ੇਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਗ।ੇ 

 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਪਹੰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਚੰਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਪਭਆਸ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਆਿਣ ੇਿਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਪਜਸ 

ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੈ 

 ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਆਿਣ ੇਹਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਹਿੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

 ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦ ੇਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣਾ 

 ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦ ਰ ਰਪਹਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ 

ਬਾਲਵਾੜੀ ਪਵਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਪਰਵਾਰ ਸਾਮਲ ਹਨ  

 ਪਟਸ  ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਕ ਹਣੀ ਪਵਿੱ ਚ ਖੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ ਿੱ ਕਣਾ। ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਪ ਿੱ ਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸਾ ਆਿਣ ੇਹਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਧੋਵੋ 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਮਾਰ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਹਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਮਾਰ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਾਸਤ ੇਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਹਣਾ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ 

ਦੁਬਾਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਪਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 


