ਸਾਿਰ% ! ਗੁ ੱਡ ਮੌਰਿਨੰਗ। ਏ-ਸਵੇਇਲ (ਹੈਲੋ),
ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ! ਵਾਪਸ ਆਵ#ਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਿਪ% ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ"ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਥਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ%, ਮੈਂ ਤੁਹਾ% 10 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ! ਸਕੂ ਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ# ਸਾਡੀ% ਰੈਗੂਲਰ ਚੋਣ$ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ"ੇਡ 7 ਤੱਕ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਨਾਰਮਲ
ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ& ਚੀਜ਼$ ਵੱਖਰੀ& ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਤਰ#$ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਿਨੱਤਨੇਮ (ਰੁਟੀਨ) ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ#$, ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ#ਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਗ"ੇਡ 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਇਕ ਬਲਾਕ ਸਵੇਰ !
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੁਪਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਬਲਾਕ% ਦੇ ਆਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਬਲਾਕ% ਦਾ ਸਮ# ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਲੰਮੇ ਬਲਾਕ 10 ਹਫਿਤ% ਲਈ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਿਵੱਚ
ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ#$ ਅੱਗੇ ! ਜਾਵ$ਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਚਾਰ
ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗ"ੇਡ 10 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਇਕ ਿਮ#ਰਤ (ਰਲਵ$ ਿਮਲਵ%)
ਪ"ੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਕ ਬਲਾਕ ਸਵੇਰ ! ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੁਪਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਲਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਦਨ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ)
ਪੜ#ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ#$ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾ% ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂ ਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾ% ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ
ਸਤੰਬਰ 10 ਤੋਂ !ੁਰ ੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁ ਝ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਿਪ% ਤੋਂ ਇਹ ਸਪ#ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਲੋਕ ਸਕੂ ਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ#$ !
ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਜ" ਨਹੀਂ, ਜ" ਉਹਨ$ ! ਇਸ ਬਾਰੇ
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ! ਸਕੂ ਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ" ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਚੋਣ$ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਮਾਿਪ% ਲਈ ਦੋ ਚੋਣ$ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ", ਿਜਹਨ% ! ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਿਮ#ਰਤ (ਸਰੀ ਬਲੈਂਿਡਡ) ਦਾ
ਨ" ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਅਤੇ ਗ"ੇਡ 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਇਹ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਸਕੂ ਲ ਵਾਪਸ
ਆਉਣਾ !ੁਰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਜ ਅਤੇ !ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ
ਪੜ#ਾਈ !ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ#$ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ"ੇਡ 7 ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਸਰੀ ਿਮ#ਰਤ (ਸਰੀ ਬਲੈਂਿਡਡ)
ਿਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ#ਾਈ !ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 5 ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਮ# ਿਬਤਾਉਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵ#ਢ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ
ਤਰ#$ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂ ਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਜਸਟਰਡ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ#ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ#$ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹਨ। ਇਕ ਟੀਚਰ%
ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਸਮ# ਪ"ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ ਕਈ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੀ% ਜੁਗਤ% ਸ"ਝੀ% ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ% ਚੀਜ਼$ ਸ"ਝੀ% ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਧਨ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਅਸਲੀ ਿਮ#ਰਤ ਪੜ#ਾਈ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕ%
ਸ"ਝੀ% ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਅਿਧਆਪਕ' ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ (ਨੈ ੱਟਵਰਕ) ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਜੁੜ ਸਕਣ। ਇਹਨ$ ਕਲਾਸਰੂਮ( ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ$ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ' ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਮਾਿਪ% ਦੇ ਿਖਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਮਾਿਪ% ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ,

ਦੁਪਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਪੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ$ ! ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਸ
ਤਰ#$ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵ&, ਤਕਨੀਕ%, ਢ"ਿਚ% (ਸਟਰਕਚਰਜ਼) ਅਤੇ ਜੁਗਤ% ਅਤੇ ਸਾਧਨ% ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾਿਪ% ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਅਿਧਆਪਕ' ! ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ% ਜਾਣ ਵਾਲੀ% ਜੁਗਤ% ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮ# ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਪੜ#ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ! ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ
ਤ" ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਕੋਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਪਿਹਲ% ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਦੁਪਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ
ਵਾਰ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੋ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੁਪਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਿਤੰਨ ਵਾਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਿਵੱਚ ਦੀ
ਜਾਵ$ਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਆਸ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂ ਲ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਤ" ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਜਨਵਰੀ ! ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ
ਿਜ਼ਲ$ੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ! ਸਰੀ ਿਮ#ਰਤ (ਸਰੀ ਬਲੈਂਿਡੱਡ) ਦਾ ਨ" ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਨ#$ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਰਲਵ$ ਿਮਲਵ% (ਹਾਈਿਬ&ੱਡ) ਮਾਡਲ ਹੈ, 10, 11 ਅਤੇ
12 ਗ"ੇਡ% ਲਈ ਇਕ ਿਮ#ਰਤ ਮਾਡਲ। ਿਬਨ$ !ੱਕ ਸਾਡਾ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ#ਾਈ (ਿਡਸਿਟ%ਿਬਊਿਟਡ ਲਰਿਨੰਗ) ਦਾ ਪ"ੋਗਰਾਮ
ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ! ਸਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਿਟਵ ਲਰਿਨੰਗ (ਸੇਲ) ਿਕਹਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤ" ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ#$ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹਾਈਿਬ&ੱਡ (ਰਲਵ$ ਿਮਲਵ%) ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਡਸਟ%ੀਿਬਊਿਟਡ
ਲਰਿਨੰਗ ਪ"ੋਗਰਾਮ। ਪਰ ਗ"ੇਡ 8 ਅਤੇ 9 ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਦੋ ਬਲਾਕ% ਲਈ ਿਸੱਧੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
(ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਹੋ ਕੇ ਪੜ#ਾਈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ"ੇਡ 8 ਅਤੇ 9 ਲਈ ਵੀ ਸਰੀ ਿਮ#ਰਤ (ਸਰੀ ਬਲੈਂਿਡੱਡ)
ਮਾਡਲ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। ਿਕਉਂਿਕ ਗ"ੇਡ 8 ਅਤੇ 9 ਦਾ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਭ%ਤੀ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ%
ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਗ"ੇਡ 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤ" ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ", ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ#ਾਈ ਜ"
ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਜੁਅਲ (ਸਮ#) ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ" ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ", ਤ"
ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ% ਿਕਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਹਲੀ ਟਰਮ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਿਵੱਚ ਜ" ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਿਵੱਚ, ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਿਲਆ ਸਕੀਏ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਿਪ% ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ", ਜੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ
ਸਕੂ ਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜਸਟਰੇ'ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ (ਟ"#ਜੀ&ਨ ਮਾਡਲ) ਦੇਖੋਗੇ,
ਉਹ ਨ"ਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ! ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਿਤ%ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਿਕ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗ"ੇਡ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ"ੇਡ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾ%
ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ, ਤ" ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਕ ਿਲੰਕ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 4 ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼$ ਉਨ#$
ਤਰੀਕ% ਤੱਕ ਿਕਉਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ"। ਸਾ# ਆਪਣੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾ# ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂ ਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ%
ਤਬਦੀਲੀ& ਹੋਈ$ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ% ਥ"ਵ"
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ#$ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇ$% ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈ# ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਕੂ ਲ ਖੁੱਲ%ਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਅਤੇ ਮਾਿਪ% ! ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਿਨੱਤ ਨੇਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 13
ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 10 ਤੱਕ 180 ਿਦਨ ਹੋ ਜ"ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਮ# ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ
ਹ" ਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਦੋਹ$ ਿਵੱਚ, ਸਰੀ ਿਮ#ਰਤ ਮਾਡਲ (ਸਰੀ ਬਲੈਂਿਡਡ ਮਾਡਲਜ਼), ਮਾਿਪ% ! ਇਸ ਗੱਲ
ਲਈ ਵਾਧੂ ਚੋਣ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਵਾਪਸ ਸਕੂ ਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਹ ਤੁਹਾ%

ਿਮ#ਰਤ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤ" ਆਪਣੇ ਗੁ #ਢ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ"ੋਗਰਾਮ (ਟ"#ਜੀ&ਨ ਪ"ੋਗਰਾਮ) ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ$ਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਵੀਕਇੰਡ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਧੁੱਪ ਿਨਕਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ# ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀ !ੁਰਆ
ੂ ਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ"।
ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਈਚਕੇ।

