ਕੋਵਿਡ-19 ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਪਵਰਿਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ
20 ਮਈ, 2020 ਨੰ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਗਿਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰ ਗਸੱਗਿਆ ਗਕਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਿੀ, ਅਸੀ ੀਂ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਜਾੀਂ
ਔਨਲਾਈਨ ਇਨਟੇਕ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰੋ। ਅਸੀ ੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ ਹਾੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤੇ ਅਣਉਪਚਾਰਕ ਸਮੱਗਸਆਵਾੀਂ
ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ।

ਹੇਠ ਵ ਿੱਵਤਆਾਂ ੇ ਰਾਹੀ ਾਂ OEO ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:




ਟੈਲੀਫੋਨ: 1-866-297-2597 (ਦੁਭਾਿੀਆ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ)
ਸਾਨੰ oeoinfo@gov.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ (ਅੰਿਰੇਜੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰਾੀਂ ਭਾਿਾਵਾੀਂ ਦੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਲਈ ਵਾਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਿੀ)
ਹੇਠਾੀਂ ਗਦੱਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਇਨਟੇਕ ਪਰਾ ਕਰੋ:
o ਅੰਿਰੇਜੀ: https://services.oeo.wa.gov/oeo
o ਸਪੈਗਨਿ/Español: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=es
o ਅਰਬੀ/عربى: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ar
o ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ/简体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zh
o ਗਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ/繁体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zt
o ਕੋਰੀਆਈ/한국어: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ko
o
o
o
o

ਰਸੀ/русский: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ru
ਸੋਮਾਲੀ/Soomaali: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=so
ਤਾਿਾਲੋ ਿ/wika ng tagalog: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=tl
ਵੀਅਤਨਾਮੀ/Tiếng Việt.: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=vi

ਇਹ ਕੁ ਝ ਸਿਾਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵ ਮਾਗ ਵਿਿੱਚ ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ:
IEP ੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਕੰਟੀਵਨਊਸ ਲਰਵਨੰ ਗ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕ ੀ ਹੈ?
Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) ਭਾਵੇਂ ਆਗਫਸ ਆਫ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪਬਗਲਕ ਇੰਸਟਰਕਿਨ
(OSPI) ਨੇ ਕੰਟੀਗਨਊਸ ਲਰਗਨੰਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮਨਾ ਟੈਂਪਲੇ ਟ ਗਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਗਜਲਹ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਗਫਰ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਸ ਿੱਲ-ਬਾਤ ਗਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਸਵਾਲਾੀਂ ਅਤੇ ਗਚੰਤਾਵਾੀਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਗਵੱਚ
ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲਾੀਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ:
1) ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਗਵਗਦਆਰਥੀ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੌਜਦਾ ਉਦੇਿ ਕੀ ਹਨ?
2) ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਚੰਤਤ ਗਕਸ ਲਈ ਹੋ?
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3) ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਗਵੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗਦਨ ਗਕਸ ਤਰਹਾੀਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
4) ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ IEP ਟੀਮ ਤੋਂ ਗਕਹੜੀਆੀਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾੀਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਗਵਿੇਿ ਗਸੱਗਿਆ ਦੇ ਲਈ OSPI ਦੇ ਕੰਟੀਗਨਊਸ ਲਰਗਨੰਿ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ OSPI ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):
ਟੈਲੀਫੋਨ: 360-725-6000 (ਦੁਭਾਿੀਆ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ)
TTY: 360-664-3631
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 10 ਭਾਿਾਵਾੀਂ ਗਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈੱਬਪੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾੀਂ ਤੋਂ ਭਾਿਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:
ਅੰਿਰੇਜੀ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ਅਰਬੀ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ਗਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ਿਮੇਰ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ਕੋਰੀਆਈ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ਪੰਜਾਬੀ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ਰਸੀ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ਸੋਮਾਲੀ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ਸਪੈਗਨਿ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ਗਵਅਤਨਾਮੀ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
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ਕੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁ ਝ ਇਨ-ਪਰਸਨ (ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ) ਸੇਿਾਿਾਾਂ ੀ ਅਨੁ ਮਤੀ ੇਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਛੋਟ ਹੈ?
ੀਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸਕਲ ਸਥਾਨਾੀਂ ਗਵਿੇ ਸਕਲਾੀਂ ਨੰ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਵਰਨਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਜਾੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕਨੰ ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁ ੜੀਦੇ
ੀਂ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਸਹਤ ਉਪਾਵਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ
ਥੋੜਹੀ ਗਜਹੀ ਛੋਟ ਗਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਲੁ ੜੀਦੀ
ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਰਰੀ ਅਤੇ ਆਵਿਕ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਗਜੰਨਹਾੀਂ ਨੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਕਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਗਵਿੇ। ਵੇਰਗਵਆੀਂ ਦੇ ਲਈ, “ਅਨੁ ਮਤੀ ਦੇਣ ਯੋਿ ਗਵਕਾਸਾਤਮਕ ਿਤੀਗਵਧੀਆੀਂ” ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾੀਂ OSPI ਦੇ ਨੋਵਲ
ਕੋਰੋਨਾਇਰਸ ਪੰਨੇ ਨੰ ਦੇਿੋ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19guidance-resources. (ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾੀਂ, 10 ਭਾਿਾਵਾੀਂ ਗਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣੋ।)

ਸੀਨੀਅਰ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਕਿੇਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ?
ਸਕਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਵਗਦਆਰਥੀਆੀਂ ਨੰ ਿਰੈਜਏਿਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗਧਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿਣ ਲਈ ਗਵਗਦਆਰਥੀਆੀਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਨ:




ਸਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸਕਲ ਗਪਰੰਸੀਪਲ
ਰਾਜ ਗਸੱਗਿਆ ਬੋਰਡ: ਫੋਨ: 360-725-6025 (ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੁਭਾਿੀਆ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) TTY: 360-664-3631 ਜਾੀਂ ਈਮੇਲ
ਕਰੋ: sbe@k12.wa.us (ਅੰਿਰੇਜੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰਾੀਂ ਭਾਿਾਵਾੀਂ ਦੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਲਈ ਵਾਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਿੀ)

ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵਕਿੱਥੋਂ ਵਮਲ ਸਕ ੇ ਹਨ?
ਵਾਗਿੰਿਟਨ ਸਟੇਟ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਰਤੀਗਕਗਰਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੋਗਵਡ-19 ਅੱਪਡੇ ਟਾੀਂ, ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ, ਭੋਜਨ/ਲੰ ਚ ਸਰੋਤਾੀਂ, ਸਕਲ ਦੇ ਬੰਦ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਡਸਟੈਂਸ ਲਰਗਨੰਿ ਸੰਬੰਧੀਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਰੈਜਏਿਨ ਲੋ ੜਾੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੀਆੀਂ ਗਸਹਤ ਅੱਪਡੇ ਟਾੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾੀਂ ਚੀਜਾੀਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ: https://www.coronavirus.wa.gov/.
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