
ਹੈਲੋ ਮਾਿਪਓ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ। ਏ-ਸਵੇਇਲ (ਹੈਲੋ)। 
 
ਅੱਜ 25 ਅਗਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਿਤ% ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ% ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦਾ ਸਕੂਲ% 
ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ !ੁਰ ੂਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 10 ਸਤੰਬਰ ! ਸਕੂਲ 
ਆਉਣਾ !ੁਰ ੂਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾ% ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਖੜ#ੇ ਹ", ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ%ਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 
ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਿਵਉਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"।  
 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ%, ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼$ ਵਾਪਰ ਰਹੀ$ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ% ਪਲੈਨ" ਐਜੂਕੇ&ਨ ਦੀ ਮਿਨਸਟਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ% 
ਹੋਈ$ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ#$ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਲਈ ਗ"ੇਡ 10-12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਇਹ ਰਿਲਆ 
ਿਮਿਲਆ ਜ" ਿਮ#ਰਤ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਕਲਾਸ ਸਵੇਰ ! ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਪੁਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ 
ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਪੜ#ਨ ਦੀ ਰਲੀ ਿਮਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ"ੇਡ ਅੱਠ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ 
ਦੋ ਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਿਦਨ ਫੁੱਲ ਟਾਇਮ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਪਲੈਨ ਿਵੱਚ 
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ !ਾਮਲ ਹਨ, 100% ਿਵਿਦਆਰਥੀ 100% ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਪ#ਟ ਹੈ ਿਕ ਸਮੂਹ% ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ 
ਿਸੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜ" ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਗਰੁੱਪ ਿਵੱਚ 60 ਤੱਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋਣ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ' ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਿਗਣਤੀ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤ" 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਪ"ਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ% ਪਲੈਨ% ਮਿਨਸਟਰੀ ! ਭੇਜੀ% ਹੋਈ$ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾ# ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ"ਵਾਨ 
ਹੋ ਜਾਣਗੀ& ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਿਵਸਿਤ%ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਵ$ਗੇ।   
 
ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼$ ਵਾਪਰ ਰਹੀ$ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮਾਿਪ% ! ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ !ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ! ਸਕੂਲ 
ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਦਿੁਚੱਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਬਾਰੇ ਜ" ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ#ਾਈ 
(ਿਡਸਿਟ%ਿਬਊਿਟਡ ਲਰਿਨੰਗ) ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਚੀਜ਼ ! ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਮਾਿਪ%, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੇ ਮਾਿਪ%, ! ਇਕ ਸਰਵੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਮਾਿਪ% !, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਮਾਪੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ$ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾ# ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ! ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਦਨ, 
ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ" ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ" ਉਹ ਅਗਲੇ ਛੇ# ਜ" ਅੱਠ$  ਮਹੀਿਨ& ਦੌਰਾਨ 
ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ! ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ", ਅਤੇ 
ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁ#ਢ ਦੇ ਸਕੂਲ% ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਰਿਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁ#ਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪਰਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਸ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾ# ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਹੱਬ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ, ਿਜਹਨ% ! ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ"ਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮਾਡਲ 
ਿਵੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦਬੁਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਉਹ ਹੀ ਇਕ 
ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ#$ ਇਹ ਇਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ 
ਲੈ ਕੇ ਸੌਿਖ% ਹੀ ਸਰੀ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ#$ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ$ (ਪਬਿਲਕ) ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ"। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 
ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਤਰ#$ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਤ" ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ# ਲੋੜ$ ਬਹਤੁ ਤਰ#$ 



ਦੀ# ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ% ਲੋੜ$ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਕਵੇਂ ਕਰ#ਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਓ ਅਤੇ ਇਸ ! 
ਜ਼ਰਰੂ ਭਿਰਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
 
ਖੁੱਲ%ਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਕੂਲ% ! ਖੋਲ$ਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਅਤੇ 9 
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਿਦਨ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ 10 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ! ਆਉਣਾ !ੁਰ ੂਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਤੁ ਛੋਟੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਕਰ#ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਨਰਸੰਦੇਹ 
ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! 10 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ! ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 
ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ% ! ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਕਾਰਜ%ੀਲ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ"।   
 
ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਖੜ#ੇ ਹ", ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਡੀ% ਪਲੈਨ% ਮਿਨਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟਾਇਮਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ$ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ#$ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ 
ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਅਤੇ !ਪ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ! ਵੱਡੀ !ਾਬਾ!, ਉਹ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਕਰਨ ਲਈ ਤ" ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਬੱਿਚ% ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ' ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬੁਾਰਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਹਾ% ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ! ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ ਤ" ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਿਜੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।  
 
ਹਮੇ$% ਵ"ਗ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ, ਤੰਦਰਸੁਤ ਰਿਹਓ, ਹਾਇਚਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਬੁਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ#ਗੇ। 
	  


