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ਹਾਇ, ਮੇਰਾ ਨ" ਜੌਰਡਨ ਿਟੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ%ਕਟ ਦੇ ਸਕੂਲ% ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹ"। ਮੈਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਪਿਹਰਾਵੇ ਲਈ 
ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ", ਪਰ ਮੈਂ ਗ"ੇਡ 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਇਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 
 

ਇਨ#$ ਅਨੋਖੇ ਸਿਮ$ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਤੁਸੀਂ ਗ"ੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗ"ੈਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ# ਰਸਮ$ (ਕੁਿਮਨਸਮੈਂਟ ਸੈਰੀਮਨੀਜ਼) ਅਤੇ ਜ"ਨ$ ਸਮੇਤ ਇਸ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ% ਚੀਜ਼$ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ% ਦੀ ਦਨੁੀਆ ਿਵੱਚ !ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜ#ਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ"ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ! ਫੈਲਣ 
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਾ# ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ। 
 

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਿਰ% ! ਿਫਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚਲੀ ਪੜ#ਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ 
ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਰਗੀ% ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ$, ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਗ"ੈਜੂਏਟ ਹੋ 
ਸਕ#ਗਾ/ਸਕ#ਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀ% ਚੀਜ਼$ ਹੋਣਗੀ&, ਿਜਹਨ% ਦੀ ਤੁਹਾ% ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ#ਾਈ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 
ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਜ" ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ !ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਿ'ੱਪ*, 
ਬਰਸਰੀ% (ਵਜ਼ੀਿਫ&) ਅਤੇ ਦਜੂੀ% ਅਰਜ਼ੀ% 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਬਸੰਤ (ਸਪਿਰੰਗ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵੇਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ, ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾ% ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਊਂਸਲਰ( ਵਰਗੇ ਲੋਕ$ ਤੋਂ? ਗ"ੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਕੰਮਲ 
ਹੋਣ ਦੀ# ਰਸਮ$ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਹੋਣਗੀ&? ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀ&? ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਈ$, ਤ" ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦੀ# 
ਹੋਣਗੀ&? 
 

ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ 20 ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ 
ਗ"ੇਡ 12 ਿਵੱਚ 6000 ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ% ਪਲੈਨ% ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੋ ਅਤੇ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਡਸਟ%ਿਕਟ ਲਈ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਪਲੈਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! 
ਪਿਹਲ ਿਦੰਦੀ ਹੋਵੇ।  
 

ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ (ਐਜੂਕੇ&ਨ ਮਿਨਸਟਰ) ਨੇ ਸਾ# ਪਿਹਲ% ਹੀ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਾਲ ਗ"ੇਡ 
12 ਿਵੱਚੋਂ ਗ"ੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਗ"ੈਜੂਏਟ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗ#ਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਕੇ-12 ਐਜੂਕੇ&ਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ* ਅਤੇ ਕਾਲਜ% ਅਤੇ ਪੋਸਟ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥ$ਵ$ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ 
ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾ% ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਨਰਿਵਘਨ ਹੋਵੇ। 
 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ"ਝੇ ਕਰ#ਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਨੁੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਧੀਆ 
ਿਵਿਦਅਕ ਪ"ਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ(, ਵਾਈਸ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਟੀਮ$ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਅਸਚਰਜ ਅਤੇ ਪ"ਤੀਬੱਧ ਅਿਧਆਪਾਕ( ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਉਸਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂ ਇਕ ਪਲੈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਹਾ% ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( 
ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ! ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ#ਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ"। 
 

ਇਹਨ$ ਸਾਰੀ% ਗੱਲ$ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ$ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰੰਗ ਬ"ੇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤ% ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾ% ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸਤਾਉਣ ਲਈ ਸਮ# ਿਮਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ (ਪ"ੌਿਵੰਿ'ਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਅਪਾਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ! ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। 
 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ, ਰਾਜ਼ੀ-ਬਾਜ਼ੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਗ"ੈਜੂਏਟ 
ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ। 


