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Re: Fraser Health’s Healthy Back to School GuideRe: Fraser Health’s Healthy Back to School Guide 

ਫ਼�ੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ,

ਅਸ� ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2022/2023 ਦੀ ਤ�ਘ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰਖ ਰਹੇ ਹ�। ਅਸ� 

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ�/ਸਰਪ�ਸਤ� ਲਈ ਸਕੂਲ ਚ’ ਨਰੋਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਚ’ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਵੈਬ 

ਸ�ੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�।

ਸਕਲੂ ਦ ੇਿਸਹਤ ਸ�ਤੋ:

ਸਕੂਲ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਨਰੋਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਘਰ ਤ� ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਤ� ਘਰ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸੌਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ 

ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ Healthy Back to School Guide (fraserhealth.ca/schools) ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ� ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ 

ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਮ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ�, ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਸ�ੋਤ ਿਮਲਣਗੇ।

ਸਕਲੂ� ਲਈ COVID-19 ਬਾਰ ੇਸਧੇ

ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬੂਾਈ ਸੇਧ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ British Columbia Centre for Disease Control (BCCDC) Schools ਵੈਬ ਸ�ੋਤ 'ਤੇ 

ਜਾਓ।

ਟੀਕਾਕਰਣ:  

ਟੀਕਾਕਰਣ – ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਚ’ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਗ�ਡੇ 6 ਅਤ ੇਗ�ਡੇ 9 

• ਬੱਚੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰ਼ਨ ਚ’ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਲੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਚ’ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਟੀਕੇ ਲੁਆਉਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਕਵ� ਬੁੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ children and youth immunizations ਪੇਜ 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• B.C. ਚ’ school-aged children and teens ਨੰੂ ਗ�ਡੇ 6 ਅਤ ੇਗ�ਡੇ 9 ਚ’ ਟੀਕੇ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗ�ਡੇ 6 ਅਤ ੇਗ�ੇਡ 9 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਟੀਕੇ

immunizations by public health nurses at school clinics ਿਵਖੇ ਲੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ�ੇਡ 6 ਅਤੇ ਗ�ੇਡ 9 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ

ਫ਼ਾਰਮ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਘਰ ਚ’ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ consent for immunization ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ

ਲਈ ਪ�ੇਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਕਿੋਵਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ  

• ਉਪਰ ਿਦੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ� ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੋਿਵਡ-

19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨ�  ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟੀਕੇ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

• ਇਸ ਪਤਝੜ ਚ’ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਬਸੂਟਰ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

• ਸਕਲੂ ਦ ੇਕਲੀਿਨਕ� ਚ’ ਕਿੋਵਡ-19 ਟੀਕ ੇਨਹ� ਲਾਏ ਜ�ਦ।ੇ

• ਅਸ� ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ� ਨੰੂ ਪ�ਿੇਰਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ gov.bc.ca/GetVaccinated 'ਤੇ ਰਿਜਸਟ�ਸ਼ੇਨ ਕਰਾਉਣ, ਇਸ ਤਰ�� ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ�

ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ।

ਫ਼ਲ ੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ 

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/your-healthy-back-to-school-guide#.Yv0bi7ZlCUk
http://www.bccdc.ca/schools/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.Yw-wO0fMKUk
https://immunizebc.ca/school-age-children-teens
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.YwjvCvhlA2w
https://immunizebc.ca/consent-vaccines
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
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• 6 ਮਹੀਨ�  ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ� ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

• ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਚ’ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

• ਸਕਲੂ ਦ ੇਕਲੀਿਨਕ� ਚ’ ਫ਼ਲ ੂਦ ੇਟੀਕ ੇਨਹ� ਲਾਏ ਜ�ਦ।ੇ 

• ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ immunizebc.ca/clinics/flu 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 

ਬੱਚ ੇਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰ ੇਸਕ�ੀਿਨੰਗ: 

ਡ�ਟਲ 

ਸਾਡੀ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਡ�ਟਲ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਡ�ਟਲ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਰਹੇਗੀ।  ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2022/2023 ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਿਜਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੰਦ� ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਣ ਵਜ� ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੰੂ ਦੰਦ� ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਅਤੇ ਸ�ੋਤ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।  

ਨਜ਼ਰ (ਿਦ�ਸ਼ਟੀ) 

ਸਕੂਲ ਚ’ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲ�ਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਡਾਕਟਰ (ਓਪਟੋਮੀਿਟ�ਸਟ) ਤ� ਹਰ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। B.C. ਚ’ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ 

ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ� ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜ�ਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ Find an Optometrist ਡਾਟਾਬਸੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਜ� 604-737-

9907 'ਤੇ BC ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ਼ ਓਪਟੋਿਮਟ�ੀ (BC Doctors of Optometry) ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਓਪਟੋਮੀਿਟ�ਸਟ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਦਾ ਟਸੈਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 

ਬੁਿਕੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਸਣੁਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ  

ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ �ਚਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ hearing services ਪੇਜ 'ਤੇ 

�ਚਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ� ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਆਡੀਓਲਾਜੀ ਕਲੀਿਨਕ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਕਵ� ਰੈਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।  
 
ਦੰਦ� ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟਸੈਟ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ child health screenings page  

(fraserhealth.ca/childhealthscreenings) 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
B.C. ਦਾ Healthy Kids Program 
 
Healthy Kids Program ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਿਵਚਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਦੰਦ� ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਇਲਾਜ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚ’ ਮਦਦ ਲਈ ਕਵਰੇਜ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਆੁਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ� ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਯੂਿਨਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਯਿੂਨਟ�: 

ਐਬਸਫ਼ਰੋਡ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 604-864-3400 

ਫ਼ੈਕਸ: 604-864-3410 

ਐਗਸੀ  

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 604-793-7160 

ਫ਼ੈਕਸ: 604-796-8587 

ਬਰਨਬੀ  

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 604-918-7605 

ਫ਼ੈਕਸ: 604-918-7630 

ਿਚਲੀਵਕੈ  

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 604-702-4900 

ਫ਼ੈਕਸ: 604-702-4901 

ਕਲੋਵਰਡਲੇ, ਸਰ�ੀ  

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 604-575-5100 

ਫ਼ੈਕਸ: 604-574-3738 

ਿਗਲਫ਼ਰੋਡ, ਸਰ�ੀ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 604-587-4750 

ਫ਼ੈਕਸ: 604-587-4777 

https://immunizebc.ca/clinics/flu#8/49.246/-123.116
https://bc.doctorsofoptometry.ca/find-a-doctor/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/children-and-youth/hearing-services-for-children#.Yw-tavhlCUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/kindergarten-readiness/child-health-screenings#.Yw-qpPhlCUl
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
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ਹਪੋ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  604-860-7630

ਫ਼ੈਕਸ: 604-869-2332

ਲ�ਗਲੇ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  604-539-2900

ਫ਼ੈਕਸ: 604-514-8036

ਮੈਪਲਿਰਜ  

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  604-476-7000

ਫ਼ੈਕਸ: 604-476-7077

ਿਮਸ਼ਨ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  604-814-5500

ਫ਼ੈਕਸ: 604-814-5517

ਿਨਉ ਵੈਸਟਿਮਨਸਟਰ  

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  604-777-6740

ਫ਼ੈਕਸ: 604-525-0878

ਟ�ਾਈ-ਿਸਟੀਜ਼  

ਟਲੈੀਫ਼ੋਨ:  604-949-7200

ਫ਼ੈਕਸ: 604-949-7211

ਿਨਉਟਨ, ਸਰ�ੀ  

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  604-592-2000

ਫ਼ੈਕਸ: 604-501-4814

ਨੌਰਥ ਡਲੈਟਾ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  604-507-5400

ਫ਼ੈਕਸ: 604-507-4617

ਨੌਰਥ ਸਰ�ੀ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  604-587-7900

ਫ਼ੈਕਸ: 604-582-4811

ਸਾਉਥ ਡੈਲਟਾ  

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 604-952-3550 

ਫ਼ੈਕਸ:604-946-6953

ਵਾਈਟ ਰਕੌ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  604-542-4000

ਫ਼ੈਕਸ: 604-542-4009


