
	  
	  
	  

ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ# ਸਾਿਰ% ! ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਇਸ ਵੀਕਇੰਡ 'ਤੇ, !ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਿਨੱਚਰਵਾਰ 
ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ! ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਅਗੇਤੇ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲ !ੁਰ ੂ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਣੁ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੇ ਨੋਿਟਸ$ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 68 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਅਗ#ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਿਵੱਚ  ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ$ ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ$ ਦੇ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ! ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ ਚੀਜ਼$ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ 
ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ% ਚੀਜ਼$ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹ"। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ", ਉਹ ਹੈ ਮਾਸਕ# ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ& ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ% ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਾਰੇ ਸਪ#ਟ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ"ਝੇ ਯਤਨ$ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹੈ 
ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹ", ਿਜਹਨ% ! ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   
 

ਇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਵੱਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦੇ ਿਨਯਮ% ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ"। ਿਨਯਮ% ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: 
 

"ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ& ! ਵੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀ% ਥ"ਵ", ਿਜਵੇਂ ਬੱਸ$ ਅਤੇ ਹਾਲ$ ਵਰਗੀ% ਸ"ਝੀ% ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ ਜ" ਆਪਣੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ 
ਸਮੂਹ% (ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪਸ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ (ਿਜਵੇਂ ਜਦੋਂ ਿਫਰਤੂ 
ਟੀਚਰ/ਸਪੈ$ਿਲਸਟ/ਿਵਿਦਅਕ ਸਹਾਇਕ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਹ% (ਕਈ ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪਸ) ਨਾਲ ਅਦਾਨ ਪ"ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ) 
ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਿਚਹਰੇ ! ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ" ਫੇਸ !ੀਲਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਉਨ#$ ਮੈਂਬਰ& ! ਛੋਟ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ/ਜ" ਿਡਸਏਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਨ% ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।" 

 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ" ਿਕ ਕਈ ਤਰ#$ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ% ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦਾ 
ਹੋਣਾ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਇਕ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਵੱਜੋਂ, ਸਾ# ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ 
! ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਖਿਤਆਰ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਉਹ  ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ& ! ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਨਯਮ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ"। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸ"ਝੀ% ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ 
ਪਾਉ।  ਫੋਟੋਕਾਪੀ( ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਰ% ਿਵੱਚ, ਹਾਲ$ ਿਵੱਚ, ਲੰਚਰਮੂ' ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। 
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਲੋਕ$ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਲ !ਬਦ$ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ 
ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨ$ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਸ"ਝੀ% ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ% ਲੋਕ$ ਦੀ# ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਥਤੀ& ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ", ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਇਕ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਵੱਜੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ% ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ"ਝੀ% ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ 
ਜਾਵੋ ਤ" ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਵਤੀਰੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮ# ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ !ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ 
ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਬਦਿਲਆ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈ# ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਸਮ# ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਜੂੇ ਲੋਕ$ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਸਮੇਂ ਜ" ਉਨ#$ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਨ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹਣੁ ਇਸ ! ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ% ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹ" ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਆਪ# ਸਾਿਰ% ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ! ਇਸ ਤਰ#$ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ। 


