
ਹੈਲੋ ਮਾਿਪਓ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦ ੇਮ"ਬਰੋ, 
 

ਏ-ਸਵੇਇਲ (ਹੈਲੋ), 
 

ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦ ੇ!ੁਰੂ ਤ" ਅਸ# ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨ$ ਹੇ ਭੇਜਣੇ !ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤ" ਿਕ ਲੋਕ$ ਨੰੂ 
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਿਕ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਨ# $ ਸੁਨ$ ਿਹਆਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ 
ਕਾਫੀ ਫੀਡਬੈਕ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵੱਲ ਜ"ਿਦਆਂ ਅਸ# ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ 
ਸਕੂਲ% ਦ ੇਖੁੱਲਣ ਸਮ# ਤੁਸ$ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ% ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਬਾਰੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਸੁਨ$ ਹੇ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ੇਜਾਰੀ ਰੱਖ$ਗੇ।   
  

ਕੱਲ$ ਸਰਕਾਰ ਨ"  ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ$ਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ" ਇਸ ਐਲਾਨ ਦ ੇਕੁੱਝ ਮੁੱਖ 
ਿਹੱਿਸਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ", ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਜਦ# ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗ ੇਉਹਦੇ ਵਾਸਤ ੇਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸ# ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"।   
 

ਸਭ ਤ" ਪਿਹਲ% ਅਸ# ਇਸ ਵਕਤ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ' ਬਾਰੇ ਨਵ# ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ"ਾਪਤ ਕਰ ਕ ੇਬਹੁਤ ਖੁ# ਹ"। ਮਹ#ਮਾਰੀ 
ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਿਵਿਦਆ ਪ"ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਵਕਤ, ਸਾਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇਗੀ, ਅਸ# ਉਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਸਤੰਬਰ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵ$ਗੇ। 
 

ਮ" ਉਨ# $ ਗੱਲ$ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹ$ਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸ# ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮ" ਇਸ 
ਗੱਲ 'ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗ ੇਵੱਲ 
ਜ"ਿਦਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਨ$ ਹੇ ਿਵੱਚ ਮ" ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲ$ 'ਤ ੇਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲ$ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਦ ੇਢ"ਿਚਆ ਂਨੰੂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ 
 

ਸਭ ਤ" ਪਿਹਲ%, ਡੈਨਿਸਟੀ (ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ) ਦ ੇਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਨਸਟਰੀ ਦੀ 5 ਸਟੇਜ 
ਐਜੂਕੇ&ਨ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। !ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਿਕ ਡੈਿਨਸਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ ਿਕੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਿਜਵ$ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੁੱਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਿਹੱਸਾ ਿਕਸੇ 
ਇਕ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵ" ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਡੈਿਨਸਟੀ ਦੀ ਥ" ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਟੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ 'ਤ ੇਵੱਧ ਤ" 
ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਅਸ# ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕ ੇਪ"ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ"। 
 

ਇੱਥੇ ਟੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਿਵਿਦਆ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਟੋਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਪੜ#ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮ%ਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਟੋਲੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ 
ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ# $ ਿਵੱਚ 60 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਟੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ 120 ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਤੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਟਰਮ ਤੱਕ ਇਕੱਠ%  ਰਿਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦੀ 
ਲੰਘਿਦਆ ਂਨਵੀਆਂ ਟਰਮ$ !ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਹ"ਦ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ ਇਸ ਸਕੰਲਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਵੀ 
ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਾਸ% ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ#ਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆ।ਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰ ੇ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵ"ਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਇਹ ਨ" ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ  60 ਜ" 120 
ਲੋਕ$ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ।  
 

ਸਾਡੀ ਪ"ੌਿਵੰ'ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ (ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 
ਟੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਿਨਮਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ ੇਕੋਿਵਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤ" 
ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ (ਕੰਨਟੈਕਟ ਟਰੇਿਸੰਗ) ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ"ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸ# ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ% ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 



ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵ$ ਚਲਾ ਸਕਦ ੇਹ" ਅਤੇ ਵੱਧ ਤ" ਵੱਧ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕਵ$ ਿਲਆ ਸਕਦ ੇਹ", ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇਕ 
ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਦ#ਾ ਿਨਰਦੇ& (ਗਾਈਡ%ਸ) ਹੈ। 
 

ਸਾਡੇ ਐਲੀਮ%ਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ, ਕਲਾਸ% ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕੱਠ%  ਰਿਹਣ ਦ ੇਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਮਾਪੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 
ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਵਾਕਫ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ# ਆਪਣੇ 100% ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ"।  
 

ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਦਾ ਢ"ਚਾ 
ਇਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਬਲਾਕ ਤ" ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹ% ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਦੇ ਹਨ। 
120 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮ"ਬਰ% ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ# $ ਟੋਲੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਟਾਇਮਟੇਬਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਨਗੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਦ ੇਟਾਇਮਟੇਬਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਚੋਣ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਜ"ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ$ ਟੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ%  ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 
ਿਵੱਚ ਲੋੜ$ਦ ੇਢ"ਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸ# ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕ ੇ!ੁਰੂਆਤ ਕਰ#ਗ।ੇ  
 

ਐਲਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਹਾਈਿਬ&ਡ (ਿਮ#ਰਤ) ਜ" ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ 
ਵੀ !ਾਮਲ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਦਆਂ, ਅਸ# ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਘੇਰੇ (ਨਾਰਮਲ ਰ"ਜ) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ% ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਵਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾਵ' ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ' ਨੰੂ ਟੋਲੀਆਂ ਤ" ਪਾਰ ਜਾ ਕ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤ" ਢੁਕਵ% ਿਵੱਥ (ਸੋ#ਲ ਿਡਸਟ%ਿਸੰਗ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਿਵ#ਤਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ, ਅਸ# ਇਕ ਵਾਰ 
ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ$ਗ ੇਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪੜ#ਾਈ ਿਮਲੇ ਿਜਸ ਦੀ ਉਨ# $ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਪੜ#ਾਈ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ੇਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਰਟ, ਬ"ਡ, ਕੈਲਕੁਲਸ, ਬਾਇਓਲੌਜੀ, ਵੁੱਡਵਰਕ, ਖਾਿਣਆ ਂਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ" ਿਦੱਤੇ ਜ"ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ#$ ਦੇ ਕੋਰਸ% ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ। ਬੇ#ੱਕ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤ" ਵੱਖਰਾ ਿਦਸੇਗਾ, ਪਰ 
ਇਹ ਸਾਡੀ !ੁਰੂ ਦੀ ਥ" ਹੈ।    
 

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 1000 ਤ" ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਕਈਆ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਿਗਣਤੀ 2000 ਤੱਕ 
ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡ ੇਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਇਮ ਲਈ ਆਉਣਾ !ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਅਸ# ਹਾਇਿਬ&ਡ (ਿਮ#ਰਤ) ਮਾਡਲ 'ਤ ੇਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ", ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕ ੇ(ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 
ਪੜ#ਾਈ !ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ# $ ਹਾਈਿਬ&ਡ (ਿਮ#ਰਤ) ਮਾਡਲ% ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ% ਅਤੇ 
ਆਪਣੀਆ ਂਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਨਹ# ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ: ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ 
ਿਕ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ"ਵ" ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ% ਨੰੂ ਦੂਬਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮ# ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸ# 
ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ", ਅਸ# ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਭਰਪੂਰ ਪੜ#ਾਈ ਲਈ ਢ"ਚੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਧ$ (ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼) ਦੀਆਂ ਹੱਦ$ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ#ਗ ੇਅਤੇ ਅਸ# ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤ"ਘ ਕਰਦ ੇਹ"।  
 

ਮਾਿਪਆ,ਂ ਸਟਾਫ ਮ"ਬਰ% ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਕਲਾਸ% ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ 
ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਸਮ# ਇਕ ਦੂਜ ੇਤ" ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਨ ਕਾਲ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦ ੇਟੀਚਰ% ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਬਾਲਗ% ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਨ$ % ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਿਮਲਣਗ ੇਿਜਸ ਦੀ 
ਉਸ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਨੱਤਨ% ਮ ਜ" ਟਾਇਮਟੇਬਲ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ ੇਮ" ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 



ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੋਵ$, ਤ" ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ% ਨਾਲ 
ਘੁੰਮ-ਿਫਰ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਿਮਲ ਸਕਣਗ?ੇ ਪਾਠਕ%ਮ ਤ" ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦ ੇਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ 
(ਪਰਸਨਲ ਪ"ੋਟੈਕਿਟਵ ਇਕਇਪਮ%ਟ) ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ - ਇਹ ਕਦ# ਅਤੇ ਿਕਵ$ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ? 
 

ਨਵ#ਆਂ ਸੇਧ$ ਅਤੇ ਿਨਯਮ% ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਵਕਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼$ ਹਨ ਿਜਨ$ % ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਸ ਸਮ# ਅਸ# ਲੋਕ$ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ# ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦ ੇਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਿਵਸਥਾਰ 
ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸੁਨ$ ਹਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹ"। ਸਾਡੇ ਵੱਲ$ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਅਸ# ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ"। 
 

ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ$ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ' 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ਦ ੇਅਖੀਰ 'ਤ ੇਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਦੇ 
ਿਪ#ੰ ਸੀਪਲ(, ਵਾਈਸ-ਿਪ#ੰ ਸੀਪਲ( ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨ"  ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ# ਉਹਨ$ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕੰਮ 
ਲਈ !ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ"। ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁ#ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵ# ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਦ ੇ
ਸਮ# ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਐਡਵ$ਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਿਵਉਤਬੰਦੀ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

ਿਪ#ੰ ਸੀਪਲ( ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਿਪ#ੰ ਸੀਪਲ( ਸਮੇਤ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਦਾ ਸਟਾਫ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆ ਂਗਰਮੀਆ ਂਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਪਛਲਾ ਸਾਲ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਪਿਰੰਗ ਬ"ੇਕ ਵ"ਗ ਹੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਉਦ# ਆਈ ਹੈ ਜਦ# 
ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤ ੇਹਨ। ਅਸ# ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਸਮਝ$ਗ,ੇ ਇਸ ਦਾ ਿਵ#ਲੇ#ਣ ਕਰ#ਗ ੇਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਪਤਝੜ 
ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤ" ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦ ੇਕੰਮ ਿਵੱਚ ਜੁਟ ਜਾਵ$ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸ# ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ#ਗ ੇਅਤੇ ਅਸ# ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ" ਿਕ ਤੁਸ$ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਗਰਮੀਆ ਂਦਾ ਆਨੰਦ 
ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। 
 

ਹਾਇਚਕ ੇ(ਫਸਟ ਨ" #ਨਜ਼ ਗਰੀਿਟੰਗਜ਼), 
ਜੌਰਡਨ ਿਟੰਨੀ 
ਸਰੀ ਦ ੇਸਕੂਲ% ਦਾ ਸੁਪਰਡ&ਟ 
ਟਿਵਟਰ: @jordantinney 
ਬਲਾਗ: jordantinney.org 
 

ਅਸ# ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ" ਿਕ ਿਜਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸ# ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ", ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹ", ਉਹ ਧਰਤੀ ਕੇਟਜ਼ੀ, 
ਕਵ#ਟਲਨ, ਸੈਮੀਆਮੂ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਸੈਿਲ% ਲੋਕ$ ਦ ੇਸ"ਝੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਹੈ। 


