
ਹੈਲੋ ਮਾਪਿਓ, ਪਿਪਿਆਰਥੀਓ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਪਮਊਪਿਟੀ ਿ ੇਮੈਂਬਰੋ 

ਏ-ਸਿੇਇਲ (ਹੈਲੋ), ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਇਕ ਿਾਰ ਪਫਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਪਕਹਾ ਸੀ ਪਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਿੁਬਾਰਾ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਇੱਥੇ ਿਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਣਾ ਚਾਹੰੁਿਾ ਹਾਂ। ਸਾਿ ੰ  ਸਤੰਬਰ 
ਪਿਚ ਸਕ ਲ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਫਰੇਮਿਰਕ ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਿੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿ ਿਾ ਮੌਕਾ ਪਮਪਲਆ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਿੇਹੇ ਪਿਚ, ਅਸੀਂ ਪਸਰਫ ਤੁਹਾਿ ੰ  
ਇਹ ਿੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਸੀ ਪਕ ਸਾਿ ੰ  ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੱੁਖ ਇਤਲਾਹ ਪਮਲੀ ਹੈ ਪਕ ਸਕ ਲ ਖੋਲਹਣਾ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾ ਪਿਖਾਈ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਸੀਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪਿਚ ਸਕ ਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਿਣੀਆਂ ਿਲੈਿਾਂ `ਤੇ ਸਖਤ ਪਮਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਿਾ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਿੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਿਾ ਹਾਂ ਪਕ ਸਾਡੇ ਸਕ ਲਾਂ ਪਿਚ ਿਲੈਪਿੰਗ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਿਾ ਕੀ 
ਮਤਲਬ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਿ ਕਰਿਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਪਕ ਡਾਕਟਰ ਬੌਿੀ ਹੈਿਰੀ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਪਿਚ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਉਸ ਿੀ ਸਲਾਹ 
ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਸ਼ਿ ਲਈ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਂਿੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸਾਿ ੰ  ਸਾਪਰਆਂ ਿ ੰ  ਸੇਧ ਿਰਿਾਿ ਕਰਿੇ ਹਿ, ਪਜਸ ਪਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ 
ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਕਿੋਂ ਅਤੇ ਪਕਿੇਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਸਕ ਲ ਿ ੰ  ਿਾਿਸ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਾਂ। 

ਡਾਕਟਰ ਹੈਿਰੀ ਿਲੋਂ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਟੋਲੀਆਂ ਿਾ ਮਾਡਲ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿ ੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਿੇ 
ਕਪਹਣ ਮੁਤਾਬਕ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਿੀ “ਬਰੈੈੱਡ ਐਡਂ ਬਟਰ” ਪਿਚ ਹਿ ਜੋ ਪਕ ਕੰਿਟੈਕਟ ਟਰੇਪਸੰਗ (ਸੰਿਰਕ ਿਾ ਿਤਾ ਲਾਉਣਾ) ਹੈ। ਜਿੋਂ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਸਕ ਲ ਿ ੰ  ਿਾਿਸ ਆਉਂਿੇ ਹਿ, ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਟੋਲੀਆਂ ਪਿਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਿੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾਲ ਸੰਿਰਕ ਿ ੰ  ਸੀਮਤ 
ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਪਿਡ ਿ ੇਫੈਲਣ ਿੀ ਕੋਈ ਘਟਿਾ ਿਾਿਰ ਜਾਣ ਿੀ ਸ ਰਤ ਪਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਟੀਮਾਂ ਿ ੰ  ਫੌਰਿ ਅਤੇ 
ਅਸਰਿਾਰ ਿਖਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਿੀ ਆਪਗਆ ਿੇਿੇਗਾ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਪਿਚ 60 ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਪਿਚ 120 ਿੀਆਂ 
ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਿੇ ਆਿੇਸ਼ ਿਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਇਹ ਗਰੱੁਿ ਇਕੱਠੇ ਿੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿਾਲ ਸੰਿਰਕ ਿ ੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਿ ਿਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਿਲੈਪਿੰਗ ਆਿਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਾਈਮਟੇਬਲਾਂ `ਤੇ ਿੁਬਾਰਾ ਪਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ ਪਜੱਥੇ ਟੋਲੀਆਂ ਿੇ ਸੰਕਲਿ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਜ਼ਆਿਾ ਅਸਰ ਿਿੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਿ। ਇਹ 
ਗਰੇਡ, 10, 11 ਅਤੇ 12 ਪਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਪਜਿਹ ਾਂ ਪਿਚ ਸਾਡਾ ਿਾਠਕਰਮ (ਕੁਰੀਕਲੱਮ) ਿੱਖ ਿੱਖ ਿਰਸਤਾਿਾਂ ਪਿਚ ਿੰਪਡਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
ਉਿਾਹਰਿ ਲਈ, ਬੀ ਸੀ ਿੇ ਿਾਠਕਰਮ ਪਿਚ ਗਰੇਡ 10 ਪਿਚ 9 ਇੰਗਪਲਸ਼ ਲੈਂਗ ਏਜ ਆਰਟਸ ਕੋਰਸ ਹਿ ਅਤੇ 2 ਪਹਸਾਬ ਿੇ ਕੋਰਸ ਹਿ। 
ਗਰੇਡ 11 ਪਿਚ ਪਹਸਾਬ (ਮੈਥ) ਿੇ 5 ਕੋਰਸ ਹਿ। ਗਰੇਡ 12 ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਿਚ, 15 ਸੰਭਿ ਕੋਰਸ ਹਿ। ਇਸ ਿਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਹੀਂ ਹੈ 
ਪਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਪਿੰਿੇ ਹਾਂ, ਿਰ ਇਸ ਿਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਡ 10 ਪਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਾਠਕਰਮ ਿੇ ਿੱਧਰ `ਤੇ 
ਇਕ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਪਰਆਂ ਲਈ ਪਫੱਟ ਿਹੀਂ ਹੰੁਿਾ। ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਕੀ ਿੇ ਸਕਿਾ ਅਤੇ ਿੇਿੇਗਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹਿ ਪਕ 
ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਪਕਿੇਂ ਬਣਿਗੇ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਬਲਕੁਲ ਇਕ-ਸਾਮਾਿ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਿਾਲੇ 120 ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਸੰਕਲਿ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਿਿਾਂ 
ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਫਰ ਅਸੀਂ ਪਕਿੇਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? 

ਸਾਿ ੰ  ਸੇਧ ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਪਸਧਾਂਤ ਇਹ ਹਿ: 

 ਅਸੀਂ ਸਕ ਲ ਪਿਚ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਇੰਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਾਂ ਪਜੰਿਾ ਕਰਿਾ ਿਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪਸਹਤ ਿੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਿਾਂ ਿੇ 
ਪਿਚ ਪਿਚ ਹੋਿੇ; 



 ਸੰਿਰਕ ਹੋਣ ਿ ੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਿਰਕ ਪਜੰਿਾ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਛੋਟੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਾਂ;  
 ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸਾਡੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਪਜਹੜ੍ੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਸਿਪਰੰਗ (ਬਹਾਰ ਰੱੁਤ) ਪਿਚ ਚੁਣੇ ਸਿ; 
 ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸਾਡੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਿ ਿੇ ਉਸ ਰਾਹ `ਤੇ ਰਪਹਣ ਪਜਸ ਿੀ ਉਹ ਉਮੀਿ ਕਰਿੇ ਹਿ; 
 ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਿੜ੍ਹਾਉਣ ਪਜਹੜ੍ੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਿੜ੍ਹਾਉਂਿੇ ਹਿ; 
 ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸਾਡਾ ਸੁਿੋਰਟ ਸਟਾਫ ਉਿਹ ਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਪਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਿਿ ਕਰੇ ਪਜਹੜ੍ੇ ਉਹ ਜਾਣਿੇ ਹਿ; ਅਤੇ 
 ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਾਂ ਪਕ ਮਾਿੇ ਇਹ ਜਾਣਿੇ ਹੋਣ ਪਕ ਕੀ ਉਮੀਿ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਹੋਿੇ ਪਕ ਸਾਡੇ ਿੜ੍ਹਾਈ ਿੇ ਿਰੋਗਰਾਮ 

ਮਜ਼ਬ ਤ ਹਿ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕ ਲਾਂ ਪਿਚ ਇਕਸਾਰ ਹਿ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਪਿਚ ਕੀ ਉਮੀਿ ਰੱਖ ਸਕਿੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕ ਲ ਪਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮੀਿ ਰੱਖੋ ਪਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰ  
ਕਰਿ ਿੇ ਆਮ ਪਿੈੱਤਿੇਮ ਿੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਪਿਿ 1 ਅਤੇ 2 ਿ ੰ  ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਟੋਲੀਆਂ ਿਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿੇ ਅਤੇ ਪਫਰ ਿੋ 
ਕੁ ਪਿਿਾਂ ਪਿਚ ਟੋਲੀਆਂ ਬਿਲ ਿਹੀਂ ਸਕਿੇ। ਇਹ ਸੰਿਰਕਾਂ ਿ ੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਿੇ ਪਸਧਾਂਤ ਿੇ ਪਿਰੱੁਧ ਹੋਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਿਣੇ ਿਾਲ 
ਸੰਿਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਉਮੀਿ ਰੱਖ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਿਿ ਰਿ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਸੰਭਿ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਣਿੇ ਹੋਈਏ ਪਕ ਖੱੁਲਹਣ ਿਾਲੇ ਪਿਿ 
ਕੌਣ ਪਕਹੜ੍ੇ ਸਕ ਲ ਪਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿੇਿੇਗਾ। ਪਫਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਿਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਪਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਿਾਂਗ ਹੀ, ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿ ਿੇਲੇ ਸਾਡੇ ਖੱੁਲਹਣ ਿੇ ਪਿੈੱਤਿੇਮ ਿੱਖਰੇ ਪਿਸਣ 
ਿੀ ਉਮੀਿ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਪਿਚ ਸਤੰਬਰ ਪਿਚ ਕੋਰਸਾਂ ਿੀਆਂ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਿਾ ਮਤਲਬ ਟੋਲੀਆਂ 
ਬਿਲਣਾ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਿਾਰ ਪਫਰ, ਸਾਿ ੰ  ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿ ੰ  ਟੋਲੀਆਂ ਪਿਚ ਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲੀ ਪਿਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਿ, ਮਾਰਗ ਕਈ ਹਫਪਤਆਂ ਲਈ ਸੈੈੱਟ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਪਜਿੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬੌਿੀ ਹੈਿਰੀ ਿੇ ਸਿਪਰੰਗ ਪਿਚ ਸੁਝਾਅ ਪਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਮੀਿ ਰੱਖੋ 
ਪਕ ਹਾਈਪਬਰਡ (ਪਮਸ਼ਰਤ) ਿੜ੍ਹਾਈ, ਔਿਲਾਈਿ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਮਹਣੇ ਿੜ੍ਹਾਈ ਿਾ ਪਮਸ਼ਰਣ ਪਿਚਾਰ ਅਧੀਿ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੇਡ 10, 11 
ਅਤੇ 12 ਪਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਸਿਪਰੰਗ ਿਾਲੋਂ ਹੁਣ ਿਲੈਿ ਕਰਿ ਿੇ ਪਕਤੇ ਪਜ਼ਆਿਾ ਸਮੇਂ ਿਾਲ, ਪਜਹੜ੍ੇ ਹਾਈਪਬਰਡ ਮਾਡਲਾਂ ਿਾ 
ਅਸੀਂ ਿਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਮੱੁਖ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਪਕ 100 ਿਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੇਂ 100 ਿਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਿਾ ਿਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਖਤ ਪਮਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਿੱਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਪਿਚ, ਪਜੱਥੇ 
1400 ਿਾਲੋਂ ਪਜ਼ਆਿਾ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਹਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿਚ ਤਾਂ 2000 ਤੱਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਹਿ, ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿ ਿੇ ਸਮੇਂ, ਲੰਚ ਿੇ ਸਮੇਂ ਿੱਖ ਿੱਖ 
ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲੀਆਂ ਿੇ ਆਿਸੀ ਸੰਿਰਕ ਿ ੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਿਾ ਿੈ ਸਕਿਾ ਹੈ 
ਪਜਹੜ੍ਾ ਸੰਿਰਕ ਲੰਚ ਿੇ ਸਪਮਆਂ ਅਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਿੌਰਾਿ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਸੰਿਰਕ ਿ ੰ  ਪਸਹਤ ਿੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਿਾਂ ਿਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣਾ 
ਸਾਡੀ ਿਪਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਢਾਂਪਚਆਂ ਉੱਿਰ ਅਸਰ ਿਾਿੇਗੀ। 

ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਪਕ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਪਕਊਿੀ ਅਤੇ ਐੈੱਸ ਟੀ ਏ ਲੀਡਜ਼ ਿਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਿਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਿਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਚ ਸੁਿੋਰਟ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਿ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਿ ੰ  ਉਸ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਹੋਿੇ ਪਜਹੜ੍ਾ 
ਿੱਖ ਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਲਾਂ ਉੱਿਰ ਿੈਂਿਾ ਹੈ ਪਜਹੜ੍ੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਈਏਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿੌਿ-ਇਿਰੌਪਲੰਗ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਔਿ 
ਕਾਲ ਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਿਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪਿਭਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸਟਰੌਂਗਸਟਾਰਟ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ ਇਿਹ ਾਂ ਿੇ ਭਾਿ-ਅਰਥਾਂ 
ਉੱਿਰ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਿੇਰੈਂਟ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰਿਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਿਹੰੁਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਿੱਕਾ ਹੋਿੇ ਪਕ ਮਾਪਿਆਂ ਿੇ ਸਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੇ ਜਿਾਬ ਪਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ ਪਜਸ ਪਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤ,ੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਕ ਖਾਸ ਲੋੜ੍ਾਂ 
ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਧ  ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਿੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਿ। ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ 
ਕਪਮਉਿਪਟਆਂ ਤੱਕ ਿੀ ਿਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਪਸੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ਿੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 



ਅਜ ੇਿੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਲੈਪਿੰਗ ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿੇਰਿੇ ਸਿਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਿੇ ਹਾਂ ਪਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ 
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਿਣੀਆਂ ਕਪਮਉਿਟੀਆਂ ਿਾਲ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਿੇ ਢਾਂਚੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਿਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੱੁਖ ਚੋਣਾਂ ਿਾ ਿਤਾ 
ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਘਟਿੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। ਪਜਿੇਂ ਪਜਿੇਂ ਖੱੁਲਹਣ ਿੇ ਪਿਿ ਿੇ ਪਿੈੱਤਿੇਮ ਸਿਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਿਾਰ 
ਪਫਰ ਸੰਿਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਿੇ ਰਪਹਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀਪਡਓ ਸੁਿੇਹੇ ਕਰਿੇ ਰਹਾਂਗੇ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਿ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਿਾ ਆਿੰਿ ਮਾਣਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। 

 

ਹਾਇਚਕੇ (ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਗਰੀਪਟੰਗਜ਼) 
 

  

 

 


