
ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਮਾਪਪਆ ਂਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹ ੇਹਨ। ਪਿਵੇਂ ਪਕ 
ਨਰਸਰੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਪਿੰਗਾ ਂਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆ ਂਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਮਲਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਰਾਹਤ ਭਰੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਚੰਤਾ ਭਰੀਆ ਂਪਕ ਿਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਪਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗ,ੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਪਰਵਾਰਕ ਿੀਵਨ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਿਾਣ ਦ ੇਬਦਲਾਅ 
ਪਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਿੀਬ ਮਪਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਚੰਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਪਵੱਚ ਿਾ ਂਬੱਪਚਆ ਂਦ ੇਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਿਾ ਂ
ਿਾਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦ ੇਕੁਝ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਖਆ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਂਦ ੇਿਵਾਬ ਹਨ। 

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ELC ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਿ ੇਿਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਿ ੇਉਹ ਇੱਕੋ ਸੈਪਿੰਗ ਪਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਪਹ ਸਕਦ ੇਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ੇਨਰਸਰੀ ਪਵੱਚ 
ਅਤੇ ਦੁਪਪਹਰ ੇਬੱਪਚਆ ਂਦ ੇਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਭੇਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਹਾਲਾਪਂਕ, ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤਾ ਂਇੱਕ ਸੈਪਿੰਗ 'ਤ ੇਬਣੇ ਰਪਹਣਾ 
ਵਧੀਆ ਹੈ। ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਦ ੋਿਾ ਂਵਧੇਰ ੇਸੈਪਿੰਗਾ ਂਵਰਤਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਸੈਪਿੰਗਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਬੰਧਾ ਂਬਾਰ ੇਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਛੋਿੇ ਬੱਪਚਆ ਂਦ ੇਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਪਵਤ ਹੋਣ ਿਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਪਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕਾਿਲੈਂਡ ਪਵੱਚ ਹਰ 
ELC ਸੈਪਿੰਗ ਪਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹਨ। 
ਹਰ ਸੈਪਿੰਗ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਿੋਖਮ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਖਤ ਨੀਤੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਹੱਥ ਧੋਣ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਿਗ੍ਾ ਦੀ ਵਧੇਰ ੇਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਬੱਚੇ ਸੰਪਰਕਾ ਂਨੂੰ ਸੀਪਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਾ ਂਪਵੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰ ੇਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਲਾਗ ੂਨਵੀਆ ਂਪ੍ਰਪਕਪਰਆਵਾ ਂਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰੇਗੀ।

ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਟਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ

ਨਰਸਰੀਆ ਂਅਤੇ ਚਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੜ ਿੁੱਲ੍ਹਣਾ



ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ? 
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਦੂਿ ੇਬੱਪਚਆ ਂਿਾ ਂਬਾਲਗਾ ਂਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਪਕ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਿਾਫ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਨੈਪੀਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਪਚਆ ਂਦ ੇਹੱਥ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਿੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਸੈਪਿੰਗਾ ਂਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਸਮੂਹਾ ਂਪਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਦੂਿ ੇਬੱਪਚਆ ਂਪਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਪਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਉਹ ਅਪਿਹਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਹਾਲਾਪਂਕ, ਸਿਾਫ ਅਤੇ ਮਾਪਪਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਿ ੇਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਹਰ ELC ਸੈਪਿਗੰ ਦ ੇਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਪਦਸ਼ਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਹਣੋਗ ੇਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬਚੱ ੇਦੀ ਸੈਪਿਗੰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਟਵੱਚ ਟਚਹਰੇ ਦਾ ਕਵਰ ਪਟਹਨਣਾ ਪਵੇਗਾ? 
ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪਚਹਰ ੇਦ ੇਕਵਰ ਪਪਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਚਹਰ ੇਦ ੇਮਾਸਕ ਪਪਹਨਣ ਬਾਰ ੇਪਨਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਪਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਘੱਿ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਪਹਨਣਗੇ। ਿ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਚਹਰ ੇਦਾ ਕਵਰ ਪਪਹਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਜ ੇਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ELC ਸੈਟਿੰਗ ਟਵੱਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ? 
ਸਾਰੀਆ ਂਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਪਿੰਗਾ ਂਸੰਭਾਪਵਤ ਪ੍ਰਕੋਪਾ ਂਲਈ ਨਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਿ ੇਤੁਹਾਡੇ ਿਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਪਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦ ੇਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦ ੇਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿੈਸਿ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ 
ਰੱਖਣ ਦ ੇਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿ ੇਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸੈਪਿੰਗਾ ਂਕੋਲ ਯੋਿਨਾਵਾ ਂਮੌਿੂਦ ਹੋਣਗੀਆ ਂ
ਅਤੇ Health Protection Scotland, "Test and Protect" ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕੋਪਾ ਂਨੂੰ ਤਰਿੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੀਲਟਡੰਗ ਟਵੱਚ ਟਰਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਰਲੀ ਲਰਟਨੰਗ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਟਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾ।ਂ ਪਿਹੜ ੇਬੱਚੇ ਸ਼ੀਲਪਡੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹ ੇਹਨ ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਤਾ ਂਉਹ 1 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਪਂਕ, 
ਪਪਹਲਾ ਂਆਪਣ ੇGP ਿਾ ਂਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਬਹਤਰ ਹੈ। ਿ ੇਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਿਾਣ ਬਾਰ ੇਹਾ ਂਕਪਹੰਦ ੇਹਨ, ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਿਾ ਂਬੱਚੇ ਦ ੇਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪਕਸ ੇਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਬਾਰ ੇਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿ ੋਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲੈਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਆਪਣੀਆ ਂਪਕਸ ੇਵੀ ਪਚੰਤਾਵਾ ਂਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਅਰਲੀ ਲਰਪਨੰਗ ਅਤੇ 
ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। 

ਮੈਂ ਸੁਟਣਆ ਹੈ ਟਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ਟਵੱਚ 'ਬਬਲ' ਟਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 
10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ELC ਸੈਪਿੰਗਾ ਂਪਵੱਚ ਬੱਚੇ "ਬਬਲਜ਼" ਿਾ ਂ8 ਹੋਰ ਬੱਪਚਆ ਂਦ ੇਸਮੂਹ ਪਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚੱਲ 
ਰਹ ੇਦਮਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਿ ਕੀਤੀ ਪਵਪਗਆਨਕ ਸਲਾਹ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। 

ਸੈਪਿੰਗਾ ਂਅਿੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨਗੀਆ ਂਪਕ ਬੱਚੇ ਸਮੂਹਾ ਂਪਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ, ਅਤੇ ਪਿੱਥ ੇਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ, 
ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹੀ ਸਿਾਫ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। ਇਹ ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦ ੇਸੰਪਰਕ ਪਵੱਚ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। 



ਸਮੂਹਾ ਂਦਾ ਉਪਚਤ ਆਕਾਰ ਬੱਪਚਆ ਂਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਖਆ, ਅਤੇ ELC ਸੈਪਿੰਗ ਦ ੇਖਾਕੇ ਉੱਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਪਂਕ, 
ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਉਪਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਕ ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦ ੇਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾ ਂਪਵੱਚ ਪ੍ਰਬੰਪਧਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ, ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਿੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਚੇ।

ਕੀ ਬੱਟਚਆ ਂਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਟਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਟਮਲਣਗੇ? 
ਿ ੇਤੁਹਾਡੀ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਪਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਭੋਿਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਪਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਿਾਰੀ ਰਪਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਪਂਕ ਉਹ ਖਾਣ-
ਪੀਣ ਦ ੇਖੇਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰ ੇਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਿਹਾ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਟਿਡੌਟਣਆ ਂਨਾਲ ਿੇਡ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਿੇਡਣਾ ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਹੈ? 
ਹਾ।ਂ ਸੈਪਿੰਗ ਬੱਪਚਆ ਂਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ੇਿਾਦਂ ੇਪਖਡੌਪਣਆ ਂਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰ ੇਰੱਖਣ ਲਈ ਪਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਵੱਚ 
ਪਲੇਡੌਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗ ੇਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੈਪਿੰਗਾ ਂਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਰੱਖ ੇਿਾਦਂ ੇਕੁਝ ਪਖਡੌਪਣਆ ਂਿਾ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨੂੰ 
ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਪਿੰਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿੁਦ ਦੇ ਟਿਡੌਣੇ ਟਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਕੁਝ ELC ਸੈਪਿੰਗਾ ਂਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਪਖਡੌਣ ੇਸੈਪਿੰਗ ਪਵੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਪਹ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਹਾਲਾਪਂਕ, ਿ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਖਡੌਣਾ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਿਾ ਂਬੱਚੇ ਦ ੇਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 
ਪੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਕ ਕੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਪਹਮਤ ਹਨ।

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਟਮਆ ਂਟਵੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ? 
ਬਾਲਗਾ ਂਪਵਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰ ੇਮਾਪਪਆ ਂਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੱਡਣ 
ਦ ੇਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਕਉਂਪਕ ਸੈਪਿੰਗਾ ਂਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾ ਂਦੀ ਸੰਪਖਆ 
ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ELC ਸੈਪਿੰਗ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਲਾਗ ੂਯੋਿਨਾਵਾ ਂਹੋਣਗੀਆ,ਂ 
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਪਵੱਚ ਰਪਹਣਗੇ।



ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਲੀ ਲਰਟਨੰਗ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਟਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਸੈਪਿੰਗਾ ਂਪਵੱਚ ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ ਅਿ ੇਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆ ਂ'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ELC ਸੈਪਿੰਗ 
ਮਾਪਪਆ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰਨ ਪਵੱਚ 
ਮਦਦ ਲਈ, ਅਸਲ ਪਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਿਾਣ ਪਿਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਉਹ ਪਪਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰ ੇਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਪਕ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਿ ੋਚੱਲ ਪਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰ ੇਸੂਪਚਤ ਰਹੋ।

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


