ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ
ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ

ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲਾਅ
ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਜੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜਾਂ
ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ।
ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ELC ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ
ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ
ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ
ELC ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਹਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ?
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨੈ ਪੀਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ELC ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਵਰ ਪਹਿਨਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਵਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਵਰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ELC ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ?
ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ
ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ Health Protection Scotland, "Test and Protect" ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰ ਗ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ GP ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰ ਗ ਅਤੇ
ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।
ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ 'ਬਬਲ' ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ELC ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ "ਬਬਲਜ਼" ਜਾਂ 8 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲ
ਰਹੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ,
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।

ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਖਿਆ, ਅਤੇ ELC ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਖਾਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਚੇ।
ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਨੈ ਕਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਗੇ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨੈ ਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਖੇਡਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਸੈਟਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ
ਪਲੇਡੌਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੁਝ ELC ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ
ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੱਡਣ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ELC ਸੈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰ ਗ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ELC ਸੈਟਿੰਗ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ।

www.parentclub.com/startback ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

