ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਲਆਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਮੈਲਬੋਰਨ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅਤੇ ਮਮਿੱ ਚਲ ਸ਼ਾਇਰ ਮ ਿੱ ਚਲੇ ਮਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਾਮਲਆਂ ਨੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਓ,

ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਪਵਿੱ ਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟਰਮ 3 ਦੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਪਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਅਪਹਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਸਹਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮੈਲਬੋਰਨ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅਤੇ ਪਮਿੱ ਚਲ ਸ਼ਾਇਰ ਅੰ ਦਰ
ਸਪ ਿੱ ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਟਰਮ 3 ਦੇ ਿਪਹਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਿਰੈਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ
ਲਚਕੀਲੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਿੱ ੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਿੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਮੁਿੱ ਖ ਪਸਹਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱ ਲਦੇ ਰਪਹ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਸਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਸਹਤ ਿਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਈ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ
ਪਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਿੋ ਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਲਬੋਰਨ ਮਹਾਂਨਗਰ

ਅਤੇ ਪਮਿੱ ਚਲ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ – ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ - ਦੀ ਪਗਣਤੀ
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਿੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਕੁਝ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਪਖਆ ਿਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ
11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਿਮਾਤਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਿੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਿਮਾਤ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀ ਿੋ ਆਿਣੀ
ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਵਿੱ ਚ VCE ਜਾਂ VCAL ਦੇ ਮ ਮਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਮਕਉਂਮਕ ਸਾਰੇ ਮ ਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਇਸ ਯੋਗ
ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਆਿਣੇ VCE ਜਾਂ VCAL ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਣ ਜਾਂ ਿਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਿੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਮਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱ ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਿਰਬੰਧਾਂ
ਨਾਲ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਦੀ ਪਨਿੁੰ ਨਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਪਹਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਹੋਵ।ੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਪਿਿੱ ੇ ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੂਸਪਰਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ
ਪਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਹੋਰ ਪਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਮੈਲਬੋਰਨ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅਤੇ ਪਮਿੱ ਚਲ ਸ਼ਾਇਰ ਅੰ ਦਰ ਸਪ ਿੱ ਤ

ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਦੇ ਤਾਿਮਾਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਲੈ ਿਾਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਿਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਵੇਰਵੇ ਪਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਹਏ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ 13 – ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 17 ਜਲਾਈ
11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਿਮਾਤਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਿੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀ, 10ਵੀਂ ਿਮਾਤ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀ ਿੋ VCE ਜਾਂ VCAL ਦੇ
ਮ ਮਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਕਲਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮ ਮਦਆਰਥੀ ਸੋਮ ਾਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਕਲ ਾਿਸ
ਆਉਣਗੇ।
ਿਰੈਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਿਮਾਤ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 13 – ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ 17 ਿੁਲਾਈ ਦੇ ਪਦਨ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ
ਹੋਣਗੇ। ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਇਹ ਪਦਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 20 ਿੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ
ਵਿੱ ਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿੰ ਨਹਾਂ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਿਰੋਗਰਾਮ ਿਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਿਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹੈ ਪਿਿੱ ੇ ਮਾਿੇ/ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਦੂਸਰੇ ਿਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪਨਤਾਣੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀ ਲਈ।
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੋਿਨਾ ਪਵਿੱ ਚ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ।
ਇਹੋ ਪਿਹੇ ਿਰਬੰਧ ਮੈਲਬੋਰਨ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅਤੇ ਪਮਿੱ ਚਲ ਸ਼ਾਇਰ ਅੰ ਦਰ ਸਪ ਿੱ ਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱ ਚ ਉਿਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ
ਸੋਮਵਾਰ 20 ਿੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਲ ਨੂੰ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪਲਪਖਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ
ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ:
•

11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਿਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਿਮਾਤ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀ ਆਿਣੇ VCE ਜਾਂ VCAL
ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ

•

ਮਾਹਰ ਸਕਲਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮ ਮਦਆਰਥੀ

ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਹਾਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਿੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ
ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੜ੍ਹਣਗੇ:
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•

ਮਾਪਿਆਂ/ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੋ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਿਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਿੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਵਾਿਸ ਆਉਣਾ
ਪਿਆ ਹੈ।

•

ਪਨਤਾਣੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀ

•

ਪਵਕਲਾਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰ ੀ ਿੋ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਹਾਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਪਿਹੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਿੋ ਅਸੀਂ ਟਰਮ 2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਵਪਦਆਰ ੀਆਂ ਦੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਵਭਾਗ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਵਕਲਿ ਹਨ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ

ਿੜ੍ਹਨ (Learning from Home) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ education.vic.gov.au/homelearning ਉੱਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਅਤੇ ਪਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪਵਭਾਗ (Department of
Education and Training) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ education.vic.gov.au/coronavirus ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਸਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਕ ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਂ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕਾਂ ਿਾਂ ਪਚਹਰਾ ਢਿੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱ ਿੜ੍ੇ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਪਿਹੜ੍ੇ
ਪਵਪਦਆਰ ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਿਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਪਵਿੱ ਚ, ਯਾਦ ਪਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿੱ ਲ ਪਕ ਿੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ, ਿਾਂ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਿੀਅ ਬੁਖਾਰ, ਕੰ ਬਣੀ ਿਾਂ ਿਸੀਨਾ,
ਖੰ ਘ, ਖਰਾਬ ਗਲਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਪਵਿੱ ਚ ਔਪਖਆਈ, ਵਗਦਾ ਨਿੱਕ, ਸੁੰ ਘਣ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਪਵਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਾਲੀ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਰਮਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੱ ਤਵਿੂਰਣ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਵਭਾਗ (Department of Health and Human Services) ਤੋਂ ਮਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ dhhs.vic.gov.au/coronavirus ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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