
ਏ-ਸਵੇਇਲ (ਹੈਲੋ)। ਸਾਿਰ% ! !ੁੱਭ ਸਵੇਰ। ਅੱਜ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਿਦਨ ਿਬਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ 
ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਸ"ਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"।  
 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ%, 8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ! ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨ$ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਸਟਾਫ 
ਦਾ ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ$ਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ" ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ 
!ੁੱਕਰਵਾਰ ! ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਦਨ ਹਨ।  
 
ਮੈਂ  ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ$ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇਪਣ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪ% ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ! ਆਮ ਵ"ਗ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਡੇ 90% ਮਾਪੇ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ" ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ" ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਡੇ ਿਮ#ਰਤ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੋਣ ਬਹਤੁ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾ# ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ! ਿਕੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ (ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪਸ) ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ !ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ! ਿਜੰਨਾ 
ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ& (ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪਸ) ਿਵੱਚ !ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ"। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।  
    
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਮ#ਰਤ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਨ#$ ਪ"ੋਗਰਾਮ( ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ", 
ਤ" ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਪੇ ਵੱਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧ ਜ"ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਤੁਹਾ% ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ#ਾਈ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੂਿਮਕਾ 
ਬਣ ਜ"ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ#$ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਬਹਤੁ ਸਪ#ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ" ਤੁਹਾ% ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 
ਹਮੇ$% ਵ"ਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ% ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ% ਿਹਦਾਇਤ' (ਐਕਸਪਰਟ ਇਨਸਟ%ਕ'ਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ 
ਇਕ ਆਮ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਮ#ਰਤ (ਬਲੈਂਿਡਡ) ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਬਹਤੁ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਚੋਣ ਿਵਚਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਆਮ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਤ" ਤੁਸੀਂ  ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% 
ਿਵੱਚ ਗ"ੇਡ 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੇ ਇਸ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ" ਉਹਨ$ ਲਈ ਆਮ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਬੁਾਰਾ 
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕ ਿਤਮਾਹੀ' (ਕੁਆਰਟਰਜ਼) ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਹਰ 10 ਹਫਿਤ% 
ਬਾਅਦ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮ#ਰਤ (ਬਲੈਂਿਡਡ) ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ" ਤੁਸੀਂ ਮਾਿਪ% ਵੱਜੋਂ ਵਾਧੂ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ% ਦਬੁਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਦੀ# ਇਨ#$ ਤਰੀਕ% ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ 
ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਪ"ੋਗਰਾਮ( ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਸਾ# ਿਵ#ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਹਤੁ !ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ#ਗੇ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾ# ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ (ਲਰਿਨੰਗ 
ਗਰੁੱਪਸ) ਬਣਾ ਸਕੀਏ।  
 
ਮਾਿਪ% ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵ# ਿਨੱਤਨੇਮ (ਰਟੁੀਨ) ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਚੈ ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤ" ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ! ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿਨੱਤਨੇਮ (ਰਟੁੀਨ) ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਉ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ 
ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ% ! ਚੈ ੱਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿਨੱਤਨੇਮ (ਰਟੁੀਨ) ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ% ਵੱਜੋਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ 



ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਚਲੋ ਮਾਸਕ% ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀ% ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ& (ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪਸ) ਿਵੱਚ ਹੋਵੋ ਤ" ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਡਾ: ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ% ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ#$ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀ%ਨ ਹੋਵੇ, ਉਨ#$ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ 
ਸਿਤਕਾਰ ਭਿਰਆ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇ#ੱਕ ਉਨ#$ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜ" ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ& (ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪਸ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਇਕ ਦਜੂੇ ਤੋਂ ਿਜਸਮਾਨੀ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ% ਆਮ ਚੀਜ਼$ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।   
 
ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ%ਣ ਦਾ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਵ# ਦੌਰ ਹੈ, ਇਕ ਨਵ# ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ 75,000 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ, ਿਜਨ$% 
ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ! ਇਕ ਜ" ਦਸੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਇਹ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹ", ਿਕ ਮੈ# ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਚਾਅ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ (ਕਿਮਊਨੀਕੇ(ਨ) ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ#$ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ) ਤੋਂ ਆਉਣ 
ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਪ#ਟ ਹੈ, ਿਕ ਉਨ#$ ਸਾਰੇ ਲੋਕ$ ਦਾ ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ ਿਜਨ$% ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ 
! ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ! ਿਜੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 
ਗਰਮੀ% ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤ% ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ&, ਟੀਚਰ%, ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ 
ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ&, ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਅਤੇ !ਪ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਦਾ ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਸ ਵੀਕ-ਇੰਡ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕੂਲ% ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਥ$ ਨਾਲ ਟਾਇਮਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਅਤੇ !ਪ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਗਰਮੀ% ਿਵੱਚ ਟਾਇਮਟੇਬਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਫੈਿਸਲਟੀ ਸਟਾਫ (ਇਮਾਰਤ& ਅਤੇ ਥ"ਵ" ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ) ਵੱਲੋਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਸਕੂਲ% ! ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ! ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ"। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ% ਵੱਲੋਂ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ! ਯਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹ", ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਉਹ ਲੰਮੇ ਬਲਾਕ% ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ#$ ਨੇ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੇ 
ਲੰਮੇ ਬਲਾਕ% ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ% ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ#ਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ#$ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦਾ 
ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ। 
 
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਇਕ ਮਾਪੇ ਵੱਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਜਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾ% ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਪ"ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ 
ਉਸ ਸਫਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤ"ਘ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ"। ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ%ਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। 
ਹਾਇਚਕੇ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗਰੀਿਟੰਗਜ਼) । ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ। ਤੰਦਰਸੁਤ ਰਿਹਓ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਧੰਨਵਾਦ।     


