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Learning from home in case of school closures
Supporting your child’s learning at home

ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਵਿਆ (ਪੜ੍ਾਈ)

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਵਿਆ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ

ਦੂਰੋਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ (remote) ਵਸਵਿਆ ਸਮੇਂ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਮੇਿਾਰੀਆਂ 
ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸਿਆ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰੋ:

• ਰੂਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਾ ਰੱਿਣੀ
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਿਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿਣੀ
• • ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰੰਭ ਅਤੇ ਿਤਮ ਕਰਨ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸਿਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਕਰਨੀ
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸਿਸਿਆ ਸਿੱਿ ਿਹਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਿਰਗਰਮ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣੀ
• ਿਰੀਰਕ ਗਤੀਸਿਿੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨਾ
• ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ ਸਕ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਤਣਾਓ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂ ਸਿੰਤਤ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ
• ਸਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿਣੀ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੰਨਾ ਿਮਾਂ ਸਬਤਾ ਸਰਹਾ ਹੈ
• ਆਪਣੇ ਬੱਸਿਆਂ ਨੰੂ ਸਮਲਾਪੜੇ (social) ਰੱਿਣਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਾ ਬਾਤਾਂ ਿੰਬੰਿਤ ਸਨਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ।

ਦੂਰੋਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਵਸਵਿਆ ਸਮੇਂ ਵਿਵਦਆਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਮੇਿਾਰੀਆਂ 
ਹੇਠ ਸਦੱਤੀਆ ਸਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਿਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਿਥਾਪਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਿਸਤਆਰ ਕਰਨੀ  
• ਘਰ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਅਤ, ਅਰਾਮਦਾਇਕ, ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਾ ਸਿੱਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਿੱਿਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ
• ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਯਮਤ ਰੂਪ ਸਿੱਿ ਸਡਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਿੰਿਾਰ ਦੀ 

ਸਨਗਰਾਨੀ
• ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
• ਿਮਾਂ-ਰੇਿਾ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਿਤਾ ਅਤੇ ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਾਹ ਲਾਉਣੀ
• • ਜੇ ਉਹ ਸਦਤੇ ਹੋਏ ਿਮੇਂ ਸਿੱਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਜਾਂ ਿਿੇਰੇ ਿਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਿਆਪਕਾਂ 

ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ
• • ਿਸਹਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਸਿੱਿ ਿਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
• ਸਿਭਾਗ ਦੇ Student use of digital devices and online services policy (ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਿਲੋਂ  ਸਡਜੀਟਲ 

ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੰਬੰਸਿਤ ਨੀਤੀ) ਨਾਲ ਿਸਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ 
• ਿੱਿੋ ਿੱਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ
ਿਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਲਈ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਸਿੱਿ ਗਤੀਸਿਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਣ ਪੀਣ ਲਈ 
ਸਨਯਮਬੱਿ ਬਰੇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਗਤੀਸਿਿੀਆਂ ਦੇ ਬਰੇਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ।
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਸਨੱਜੀ (private) ਘਰ ਸਿੱਿ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬਾਗ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਾਂ ਸਿਹੜੇ ਸਿੱਿ ਜਾਣਾ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਹੈ।

ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਿੱਿ ਿਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਤੱਕ ਿੀਮਤ ਰਸਹਣਾ ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਡਰੇਪਨ ਦੌਰਾਨ  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 
ਲਈ ਿੁਝਾਆਂਿਾਂ ਸਿਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਸਰਿਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ – ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਨਾਲ ਸਿੰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਿੇਗੀ
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸਿਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੋਿਣ ਸਿੱਿ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸਕ ਬੀਤੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਕਿੇਂ ਿਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਿੀ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਿਾ ਸਦਿਾਉਣਾ ਸਕ ਉਹ ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਦਾ ਿੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਿੱਕਣਗੇ
• ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਾਉਣਾ ਸਕ ਇਹ ਅੱਡਰਾਪਨ ਸਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
• ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ – ਕਿਰਤ ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਮਾਨਿੀ ਦਬਾਓ ਦਾ ਪਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਹੈ।
• ਆਪਣੇ ਬੱਸਿਆਂ ਨੰੁ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਸਜਥੇ ਿੀ ਉਸਿਤ ਹੋਿੇ) ਰਾਹੀਂ ਪਸਰਿਾਰਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਲ 

ਿੰਪਰਕ ਸਿੱਿ ਰਸਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨਾ।

ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ
ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ
ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਿਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਕੱੁਝ ਿਿਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਦੱਨ ਦਾ ਢਾਂਿਾ ਬਣਾ ਿੱਕਣ। ਿਾਰੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸਿਸਿਆ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਿੱਿ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੇ; ਕਈ ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ  ਢਾਿੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਿੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਸਿੱਿ ਰੱਿਣ ਲਈ ਿਹਾਇਕ 
ਹੋਣਗੇ।

ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ (ਰਾਬਤਾ ਰੱਿਣਾ)
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਸਕ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਅਸਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਿਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਉਿ ਿੈਨਲ ਿੱਲ ਸਿਆਨ ਸਦਓ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਸਿਸਿਆ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕਿੇਂ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕਿ ਨਾਲ 
ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੂਲ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹਿੇ ਿਜੋਂ ਸਡਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਿਰਤੌਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਣ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਸਥਤੀ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਿਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਿਕੂਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਸਨਰੰਤਰ ਿੁਿਾਰ ਅਤੇ ਿੁਿਾਈ ਦੇ ਿੱਕਰ ਸਿੱਿ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਤੋਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਿੱਕਣ ਸਕ ਸਿਿਟਮ ਸਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ 
ਹੈ।
ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਕੂਲ ਮਾਸਪਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਹੋ 
ਿੱਕੇ ਇਨ੍ਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਟਫਰਮਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ
ਅਸਿਆਪਕ ਿਮੇਂ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਸਡਓ ਿਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਡਜੀਟਲ ਸਿਕਲਪ ਿੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਮਾਂ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਇਹ ਗਲ ਯਾਦ ਰੱਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਅਸਿਆਪਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਪਸਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਿ 
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਬਾਤ ਮਹਤਿਪੂਰਣ ਅਤੇ ਿੰਿੇਪ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਿੀਰਜ ਰਸਹਣ ਦੀ ਯਾਦ ਿੀ ਕਰਿਾਉਣੀ ਿਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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ਤਕਨੌਲਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਮਾਪੇ ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿੇ ਤੀਜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿਾਫਟਿੇਅਰ  ਨਾ ਿਰੀਦਣ ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਿਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਿਾਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਿਾਫਟਿੇਅਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ 
ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

• Google Apps for Education – Online Google apps. ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਿ ਲਈ ਇਥੇ ਜਾਓ:  
Students portal > Learning > G Suite.

• Office 365 – online Office apps.
• Microsoft Office 365 Desktop Apps –ਪੰਜ ਤੱਕ ਕੰਸਪਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿ ਮੋਬਾਇਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਿਕਦਾ ਹੈ। ‘Install Office’ ਸਲੰਕ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ।
• ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਿਾਿੂ ਮੁਫਤ Adobe ਿਾਫਟਿੇਅਰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਿਰਤਣ ਲਈ ਿੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ Bring your 

own device (BYOD) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।       

ਵਡਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਸਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੌਲਜੀ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਿੰਬੰਸਿਤ  ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਦੱਤੇ ਸਲੰਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ:
Student use of digital devices and online services policy (ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਿਲੋਂ  ਸਡਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ 
ਆਨਲਾਈਨ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੰਬੰਸਿਤ ਨੀਤੀ)
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਸਡਜੀਟਲ ਿਰੋਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਦੇ ਸਹੱਿੇ  ਿਜੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਦੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ 
ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਿਰੂਮ ਅਸਿਆਪਕ ਨਾਲ ਿਮਰਥਨ ਲਈ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ੀਨ ਦੇ ਿਕਤ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨਾ
ਸਕਿੇ ਨੂੰ ਸਕਨ੍ਾਂ ਿਕਤ ਆਨਲਾਈਨ ਲੌਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਈ ਿੀ ਿੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਿ ਦੇ ਅਿੂਲ ਿੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਲਹਾਜ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਸਿਸਡਓਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਸਡਓ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਂ ਿਮਾਸਜਕ ਸਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਕ੍ੀਨ ਿਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗਣੇ ਜਾਂਦੇ।
ਹੇਠ ਸਦੱਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕ੍ੀਨ ਿਮੇਂ (ਸਿਸਡਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਮਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਸਟ੍ਰਕਿ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 
ਅਿਾਰਤ ਹਨ: 

• 2-5 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ: 1 ਘੰਟਾ, ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ  30 ਸਮੰਟ (spacing)  ਦੇ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਿ ਿੰਸਡਆਂ ਹੋਇਆ।
• 6 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ਿੱਿ: ਿਕ੍ੀਨ ਿਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਕ੍ੀਨ ਿਮੇਂ ਿਰੀਰਕ ਗਤੀਸਿਿੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ 

ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਸਿੱਿ ਆਹਮੋ-ਿਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ (ਸਜਥੇ ਿੀ ਿੰਭਿ ਹੋ ਿੱਕੇ)। ਆਪਣੇ ਿਕ੍ੀਨ 
ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਓ ਸਕ ਗੈਰ- ਿਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਿੀਆਂ ਿਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।

ਵਿਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਬੰਧ ਰੱਿਣਾ
ਭਾਿੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਘਰ ਸਿੱਿ ਹੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿਕੂਲ ਦੀ ਸਿਿਹਾਰ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦੂਰੋਂ ਸਿਿਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਸਹਯੋਗ, ਗਰੁਪ ਿਰਕ ਅਤੇ ਹਮਿਰ ਸਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਸਿਸਦਆਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਲਾਈਨ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸਡਜੀਟਲ ਥਾਂਿਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਿਹਾਰ ਿਾਹਮਣੇ (spacing) ਸਦਤੇ ਜਾਣ 
ਿਾਲੇ ਿਬਕ ਿਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਵਿਆਈ ਸੇਿਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੰਿੀਪਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗਛ ਦੌਰਾਨ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਿੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਿੇਗੀ।  
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