ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ,
ਮੈ ਤੁਹਾ% ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤ" ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ" ਤ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕੋ ਿਕ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸਪਿਰੰਗ ਬ"ੇਕ
ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ% ਲਈ ਟੀਚਰ% ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ" ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ#ਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਪੜ#ਨ
ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨੇ !ੁਰ ੂ ਕਰਨਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ (ਪ"ੋਿਵੰਿ'ਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ) ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ
! ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ! ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ", ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੂਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ! ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਲੋਕ ਸਪਿਰੰਗ ਬ"ੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਪਿਰੰਗ ਬ"ੇਕ
!ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਸਰਫ ਕੁ ੱਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੀਚਰ% ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ# ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਿਕਸ
ਤਰ#$ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ#$ ਕੋਲ ਕਲਾਸਰੂਮ( ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ (ਸਪਲਾਈਅਜ਼) ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਜੋਂ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ# ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪੜ#ਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ! ਸਮਝਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਸਾ# ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ, 30 ਮਾਰਚ ! ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ! ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ$ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ
ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੱਿਠ& ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ, ਉਨ#$ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ, ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ
ਸਾਧਣ, ਅਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪਰਕ ਜ" ਗਰੁੱਪ& ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਢੰਗ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਹਾ% ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਿਸੱਖਣ ਦੀ# ਿਵਉਂਤ& ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਿਮਲ
ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਮੁਢਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮੰਤਵ ਿਸਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਵਸਿਤ%ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ! ਫੋਨ
ਕਰਨਾ ਟੀਚਰ% ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ% ਲਈ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾ# ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਈਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ" ਸਾ# ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ।
ਸਾ# ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ! ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਰ% ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤ& ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਿਮਲ
ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਟੀਚਰ% ਕੋਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ$ ! ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ# ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿ#$ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਸੰਪਰਕ (ਕਿਮਊਨੀਕੇ(ਨ) ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਇਹਨ$ ਿਵਿ#$ ਦੀ ਪੜ#ਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤ% ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਿਜ਼ਲ$ੇ
ਵੱਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਿਗਆਨ (ਿਲਟਰੇਸੀ) ਅਤੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ (ਿਨਉਮਰੇਸੀ) ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਹਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹ", ਇਸ ਲਈ ਪਿਹਲ% ਇਨ#$
ਿਵਿ#$ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਿਵਿ#$ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮ# ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇਨ#$ ਹਾਲਤ% ਅਧੀਨ ਉਨ#$ ਦੀ
ਪੜ#ਾਈ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ% ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪਿਹਲੇ ਸੁਨੇਹੇ (ਕਿਮਊਨੀਕੇ(ਨ) ਿਵੱਚ ਉਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਿਜੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਟੀਚਰ% ! ਿਵਿਦਆਰਥੀ( !
ਪੜ#ਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ& ਕਰਨਗੀ& ਪੈਣਗੀ&। ਇਹ ਅਮਲ ਸਮ# ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਧੀਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ% ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤ% ਦੌਰਾਨ ਪੜ#ਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾ% ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਬਾਰੇ !ੁਰਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਨ#$ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਹਫਿਤ% ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ% ਬਾਰੇ ਪੜ#ਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਿਸਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਹਫਤਾ
ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਲਈ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ% ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ'
ਤੋਂ ਿਸੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ"ਬੰਧ (ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ"।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਿਵਡ-19 !
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਿਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ% ਦੇ ਘਰ
ਰਿਹਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ#ਾਈ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ$$ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁ#ਿਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾ# ਸਾਿਰ% ! ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਵੱਜੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਿਪ% ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ& ! ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਮਦਦ#
ਪ"ਦਾਨ ਕਰ#ਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤ% ਦੌਰਾਨ ਉਨ#$ ਮਦਦ# ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਓ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ।

