
ਸਾਿਰ% ! !ੁਭ ਸਵੇਰ,  ਏ-ਸਵੇਇਲ (ਹੈਲੋ)। 
  
ਅੱਜ 28 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼$ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ": ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਮ#ਰਤ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਿਥਤੀ। 
 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ", ਿਜਹੜੀ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਿਲ$% 
ਲਈ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ# ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਲਈ ਫੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ%, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ&, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ"ਬੰਧਕ' ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ !ਬਦ$ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ", ਿਜਹਨ% 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੋਿ$$ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ#$ ਦੇ ਗਵ#ਢ ਦੇ ਸਕੂਲ% ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਈਏ।  30 ਸਤੰਬਰ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਸਾਲ !ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। 
  
ਅਗਲਾ ਿਹੱਸਾ ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲ$, ਅਤੇ ਮੈ# ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਹਲ% ਕਿਹ ਚੁੱਕਾ ਹ", ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ 
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਨਯਮ% ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਅਤੇ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ "ਸਕੂਲ ! ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਚੱਠੀ ਕਦੋਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ" ਅਤੇ "ਕਦੋਂ ਤੁਹਾ% ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ।" ਇਕ ਵਾਰ 
ਿਫਰ ਿਨਯਮ ਇਸ ਪ"ਕਾਰ ਹਨ: ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾ# ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਕੇਸ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨਫੈਕ&ਨ ਲਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਸੀ ਜ" ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ" ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜ"ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੂਜ% ! ਇਨਫੈਕ&ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤ" ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 
ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ। ਸਕੂਲ ! ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ 
ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇਕ ਅਫਵਾਹ ਸੁਣੋਗੇ ਿਕ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦਾ ਕੋਿਵਡ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤ" ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਿਲ% ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁ#ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹਤੁ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਿਬਨ$ !ੱਕ ਦਸੂਰਾ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ" ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 
ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ! ਿਚੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਹ"। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਵਾਿਲ% ਵੱਲੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਹੈ, ਤ" ਅਸੀਂ ਿਚੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਹ"। ਿਫਰ ਿਮੱਥੀ& ਹੋਈ$ ਇੰਟਰਿਵਊ( ਕੀਤੀ$ 
ਜ"ਦੀ% ਹਨ, ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਸ ਨਾਲ 
ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹਨ% ਿਵਅਕਤੀ' ! ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਹਨ% ਦਾ 
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ! ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ% 'ਤੇ ਿਨਗ$ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੁੱਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰੇ 
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜ$ੇ ਸਨ, ਉਨ#$ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਵਾਿਲ% ਵੱਲੋਂ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਉਨ#$ ! ਆਪਣੇ ਆਪ ! 14 ਿਦਨ$ ਲਈ ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਤਰ#$ ਦੀ# ਿਚੱਠੀ& 
ਇਸ ਪ"ਕਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ! ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਚੱਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ 
ਿਵਅਕਤੀ' ! ਖੁੱਦ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ% 'ਤੇ ਿਨਗ$% ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਵਾਲੀ ਿਚੱਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ! ਖੁਦ ! 
ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ 14 ਿਦਨ$ ਲਈ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖ$ਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ 14 ਿਦਨ$ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵ$ਗੇ ਿਕ ਇਨਕੂਬੇ'ਨ ਦਾ ਸਮ# (ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ"ਗਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ#) ਲੰਘ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 
ਇਕ ਫਲੋਚਾਰਟ (ਤਸਵੀਰ) ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ! ਮੈਂ ਸੋ#ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਵ$ਗਾ ਤ" ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ! ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਣ। 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਿਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲ 



ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ, ਤ" ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨਫੈਕ&ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕ&ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤ" ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਚੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।    
 
ਅੱਜ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮ#ਰਤ ਿਸੱਿਖਆ (ਬਲੈਂਿਡਡ ਲਰਿਨੰਗ) ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ#$ ਸਾਿਰ% ਦਾ ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ", ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ !ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ"ੇਡ ਨੌਂ ਤੱਕ ਪ"ਬੰਧ ਹਨ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ 
ਸਰੀ ਬਲੈਂਿਡਡ (ਿਮ#ਰਤ) ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ"ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਗ"ੇਡ ਅੱਠ ਅਤੇ ਨੌਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ 
ਪੜ#ਾਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ"ੇਡ 10-12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮ#ਰਤ ਿਸੱਿਖਆ (ਬਲੈਂਿਡਡ ਲਰਿਨੰਗ) ਦੇ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ 
ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੱਤਝੜ ਦੌਰਾਨ 29,000 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮ#ਰਤ ਿਸੱਿਖਆ (ਬਲੈਂਿਡਡ 
ਲਰਿਨੰਗ) 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਿਜਸ ! ਕਈ ਟੀਚਰ%, ਬਹਤੁੇ ਟੀਚਰ%, ਨੇ ਪਿਹਲ% ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 
ਉਨ#$ ! ਪੜ#ਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ$ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ#$ ! ਨਵੀਂ% ਚੀਜ਼$ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੀਂ% ਚੀਜ਼$ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ' ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ& ਹਨ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ$ 
! ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਬਲੈਂਿਡਡ (ਿਮ#ਰਤ) ਪ"ੋਗਰਾਮ ! ਉਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਬਣਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ 
ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪੇ#ਾਵਰੀ ਦੀ ਪ"#ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਹਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ, ਿਜਹਨ% ! ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ% ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਕੂਲ ਬੱਿਚ% ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀ$ ਥ"ਵ" ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ! ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ", ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ! ਉਨ#$ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ' ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ", ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ"। 
 
ਇਸ ਤਰ#$ ਮੈਂ ਇਨ#$ ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼$ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਮੇ$% ਦੀ ਤਰ#$ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਭ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ' ਭਰਪੂਰ ਸਿਮ$ ਿਵੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈ# 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ 
ਿਗਣਤੀ ! ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਅਗ#ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਦ% ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹਤੁ ਖੁ#ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  
 
ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ, ਤੰਦਰਸੁਤ ਰਿਹਓ, ਹਾਇਚਕੇ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗਰੀਿਟੰਗਜ਼) । 


