	
  
ਗੁ ੱਡ ਮੌਰਿਨੰਗ। ਏ-ਸਵੇਇਲ।
ਅੱਜ 9 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ#$
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਉਨ#$ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਖੁੱਲ%ਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਕੀ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 100-150 ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਥ" ਹੁਣ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 400 ਤੋਂ 500 ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹ", ਅਤੇ ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ$ ਡਾ: ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ#$ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ
ਉਨ#$ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਉਨ#$ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ% ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ !ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ। ਹਰ ਇਕ ! ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤ" ਘਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜ"
ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤ" ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਅਤੇ ਸਾ# ਸਾਿਰ! ! ਸਟਾਫ ਰੂਮ$, ਿਕਚਨ% ਅਤੇ ਉਨ#$ ਥ"ਵ" 'ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬ"ੇਕ% ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਿਮ$ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਗ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ#$ !
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਕੋਸਟਲ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂ ਲ% !
ਖੁੱਲ%ੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਾ: ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੱਲ$ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾ# ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ% ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ$ ! ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ
ਰਿਹਣਗੇ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ 11 ਨਵੰਬਰ ! ਿਰਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇਅ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ 14 ਨਵੰਬਰ ! ਿਦਵਾਲੀ। ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਸਮ# ਹੈ ਜਦੋਂ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹ", ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਡਾ: ਹੈਨਰੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਮਲਣ-ਿਗਲਣ ਦੇ ਆਮ ਿਨੱਤਨੇਮ'
ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ% ਤਬਦੀਲੀ& ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮ# ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਕੀ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ
ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ" ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ
ਆਉਣ ਦੇ 123 ਨੋਿਟਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਉਦੋਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ" ਿਕ ਕਲਾਸ%, ਪੂਰੀ% ਕਲਾਸ%, ! ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ !ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੋਿਵਡ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਵ#ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ", ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਸਕੂ ਲ% ਵਰਗੀ% ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਥ"ਵ" 'ਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਪ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ$% ਦੀ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹ", ਅਸੀਂ ਇਸ ! ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹ"। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤ" ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ
ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ# ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿਥਤੀ& ਹੋਣੀ% ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤਰ#$ ਨਹੀਂ
ਵਾਪਿਰਆ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 123 ਨੋਿਟਸ ਅਤੇ ਖੁਦ ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਸਰਫ
ਿਤੰਨ ਕੇਸ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾ# ਸਾਵਾਧਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ% ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੇ& ਿਦੱਤਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ! ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ#ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ( ਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ$ !ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼$ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ% ਦੇਖਦਾ ਹ"। ਕੋਿਵਡ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁ#ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

	
  
ਹਮੇ$% ਵ"ਗ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਬਰ% ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿਨਯਮ% ਅਧੀਨ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਕੰਮ
ਦੀ !ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹ" ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ"। ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਦੇ ਖੁੱਲ%ੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚ% ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਓ, ਅਸੀਂ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ% ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਵਸਿਤ%ਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ! ਸਮਝ ਲਵ#ਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾ% ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵ$ਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ$ਗੇ ਿਕ ਉਨ#$ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ$ ਡਾ: ਹੈਨਰੀ ! ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਕੂ ਲ% ! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ#$ ! ਖੁੱਲ%ੇ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਸਪ#ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਡਾ: ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ%
! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ। ਹਾਇਚਕੇ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗਰੀਿਟੰਗਜ਼)

