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ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ, 

ਮੈਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਪਿਪਿਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿ਼ੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿਾਿਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਿਾਗਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਪਸਰਫ ਪਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਹ਼ੀ 
ਨਹੀਂ, ਬਲਪਕ ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਪਿਆਂ ਿ਼ੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਲਈ ਿ਼ੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਿਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਿਿ ਰਨ ਹੈ। 

ਸਕ ਲ ਿਾਿਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਿੈਬ ਿੇਜ  School arrangements - back to school (COVID-19) 

(leicester.gov.uk) ਤੇ ਜਾਓ। 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਯਾਿ ਪਿਿਾਉਣਾ ਿਾਹੰੁਿਾ ਹਾਂ ਪਕ ਹਾਲਾਂਪਕ ਸਕ ਲ ਪਿਪਿਆਰਥ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਹਨ, ਿਰ ਪਫਰ ਿ਼ੀ ਸਾਨ ੰ  ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਪਿਸਾ ਪਨਰਿੇਸਾਂ ਿ਼ੀ ਿਾਲਣਾ 
ਕਰਨ਼ੀ ਿਏਗ਼ੀ। ਇਹ ਿਾਬੰਿ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜਾਂ ਿ਼ੀ ਰਿੱ ਪਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਿੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। 

➢ ਿਰਿਾਪਜਆਂ ਿੇ ਅੰਿਰਲ਼ੀਆਂ ਜਗਹਾਿਾਂ ਪਿਿੱ ਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਕਸੇ ਿ਼ੀ ਅਪਜਹੇ ਪਿਅਕਤ਼ੀ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਜੁਲਣ ਿ਼ੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਰਪਹੰਿਾ, ਇਸ ਪਿਿੱ ਿ ਜਨਮਪਿਨ ਿ਼ੀਆਂ ਿਾਰਟ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲੇ ਡੇਟਾਂ ਆਪਿ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

➢ ਿਰਿਾਪਜਆਂ ਿੇ ਬਾਹਰਲ਼ੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਿੇ ਪਸਰਫ ਇਿੱਕ ਪਿਅਕਤ਼ੀ ਨ ੰ  ਪਮਲਣ ਿ਼ੀ ਆਪਗਆ ਹੈ  

ਇਹ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਿਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ, ਪਜਥੇ ਜਰ ਰ਼ੀ ਹੋਿੇ  ਪਿਹਰੇ ਨ ੰ  ਢਿੱਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿ ਰ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਿ਼ੀ ਿਰਮੁਿੱ ਖ ਪਸਹਤ ਸਲਾਹ ਿੇ ਇਲਾਿਾ ਹੈ; ਸਾਨ ੰ  
ਸਾਪਰਆਂ ਨ ੰ  ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਘਰ ਰਪਹਣਾ ਿਾਹ਼ੀਿਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਿ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤਰ਼ੀਕਾਂ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਹੋਰ ਿੇਰਪਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਿ਼ੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ COVID-19 Response - Spring 

2021 - GOV.UK (www.gov.uk)  

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਯਾਿ ਰਿੱ ਖੋ ਪਕ ਇਹ ਤਰ਼ੀਕਾਂ ਪਨਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਸਕਿ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕੋਰੋਨੋਿਾਇਰਸ ਿ਼ੀ ਸਪਥਤ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਿ਼ੀ ਜਾਂ ਪਿਗੜ  ਜਾਂਿ਼ੀ 
ਹੈ। 

ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਪਿਸਾ ਪਨਰਿੇਸਾਂ ਿ਼ੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਿ ਕਰਨਾ ਿਾਹੰੁਿਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਾ ਹਾਂ ਪਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਪਰਆਂ ਪਿਿੱ ਿੋਂ ਪਕਸੇ ਲਈ ਿ਼ੀ ਸੌਖਾ 
ਨਹੀਂ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਕਸੇ ਨਾ ਪਕਸੇ ਤਰਾਂ ਿੇ ਸਧਾਰਣ ਰ ਿ ਿੇ ਜ਼ੀਿਨ ਿ਼ੀ ਿਾਿਸ਼ੀ ਿਾਹੰੁਿੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸਾ ਪਨਰਿੇਸਾਂ ਿਾ ਿਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰ਼ੀ 
ਰਿੱਖਿੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿੇਰ ਲਈ ਹੋਰ ਪਮਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਬੰਿ ਰਿੱਖਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਆਮ ਤਰਾਂ ਿੇ ਗਰਮ਼ੀਆਂ ਿੇ ਮੌਸਮ ਿ਼ੀਆ ਂਸਾਡ਼ੀਆਂ ਉਮ਼ੀਿਾਂ ਹਕ਼ੀਕਤ ਬਣ 

ਸਕਿ਼ੀਆਂ ਹਨ। 
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