
ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ   
 

ਏ-ਸਵੇਇਲ (ਹੈਲੋ), ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਕ#ਾ ਵਾਹਣੁ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਿਜਸ ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ 
ਤੁਹਾ% ਸਾਡੀ% ਸੰਚਾਰ ਦੀ# ਿਵਉਤ% (ਕਿਮਊਨੀਕੇ(ਨ ਪਲੈਨਜ਼), ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤ% ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ% ਚੀਜ਼$ 
ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦੇ ਸਿਮ$ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਪਿਹਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਬਾਰੇ ਰਪੂ ਰੇਖਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਿਵਸਥਾਰ ਭਿਰਆ ਸੁਨੇਹਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਵੇਗਾ। 
   

ਹਮੇ$% ਵ"ਗ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਕੱਥੇ ਖੜ#ੇ ਹ"। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਿਨਰਦੇ&' ਅਨੁਸਾਰ, 
ਸਕੂਲ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ%ਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹ% ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਇਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਿਗਣਤੀ 120 ਤੱਕ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਇਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਿਗਣਤੀ 60 ਤੱਕ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। 
ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ% ! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੱਿਚ% ! ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ 
ਿਨਰਦੇ&' ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ ਨੇ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਿਦਖਾਈ 
ਦੇਣਗੇ?   
 

ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇ&ਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇ& ਅਧੀਨ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਅਤੇ !ਪ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ !ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮੂਹ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 
120 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ&-ਿਕਊਪੀ 728, ਸਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏ&ਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ- ਨਾਲ ਸ"ਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪ%, ਅਤੇ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਅਤੇ !ਪ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਦਾ 
ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ% ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ"। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਪੂ ਰੇਖਾ (ਿਡਜ਼ਾਇਨ) ! 
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ% ! 21 ਅਗਸਤ ! ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇ&ਨ 
ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ#$ ! ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ, ਤ" ਇਹ 26 ਅਗਸਤ ! ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਮ"ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ& ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ$ਗੇ, ਪਰ 
ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹ", ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਹੈ?  
   

ਪਿਹਲ% ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਿਕਵੇਂ ਵੰਿਡਆ ਹੈ। ਗ"ੇਡ 8 ਅਤੇ 9 ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ"ੇਡ 10-12 ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਸਾਡੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ 
ਪਾਠ$ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਹਤੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕ ਰਟੁੀਨ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ% ਿਵਲੱਖਣ ਲੋੜ$ ਅਤੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਰਸਿਤ% ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ#$ 
ਦੇ ਕੋਰਸ% ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ !ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  
 

ਸਾਡੇ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ(, ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਹ ਗ"ੇਡ 10, 11, 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਸਮੂਹ ਦਾ 
ਸਾਈਜ਼ 30 ਹੈ।  ਗ"ੇਡ  8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ 60 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਿਸਸਟਮ 
! ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ ਹ", ਿਜਹੜਾ ਿਸਸਟਮ 10 ਹਫਿਤ% ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਿਮ$ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਕੋਲ ਇਕ ਸਮੇਂ 2 ਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ$ ਕੋਰਸ% ਿਵੱਚ ਦੀ 10 ਹਫਿਤ% ਦੌਰਾਨ ਲੰਘਣਗੇ। 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਉਨ#$ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ 8 ਕੋਰਸ ਿਮਲਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਉਹਨ$ ਨੇ ਕੋਰਸ% ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੁਣੇ ਸਨ।  
 

ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਇਕ ਬਲਾਕ ਆਹਮੋ-
ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ#ਨ (ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਪੜ#ਾਈ) ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਿਮ#ਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ 
ਪੜ#ਨਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ#ਨਾ !ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਮ#ਰਤ ਕਲਾਸ% ਿਵਚਲੇ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਰ ਹਫਤੇ 
ਿਵੱਚ 4 ਿਦਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ#ਨਗੇ ਅਤੇ 1 ਿਦਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ#ਨਗੇ। ਿਮ#ਰਤ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਦੋਂ 



ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸ% ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਪੁਿਹਰੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਾਸ% ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ! ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ 30 ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ 
ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਪੁਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨ$ ! ਦਜੂੇ ਸਮੂਹ% ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸਹਤ ਦੀ# ਸੇਧ$ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ% ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮੂਹ% ਨਾਲ ਿਮਲਣਗੇ, ਤ" ਸਾ# ਦਪੁਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਨ#$ ਗਰੁੱਪ& ! 
ਬਹਤੁ ਛੋਟੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦਸੂਰੇ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  
 

ਗ"ੇਡ 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ#ਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 
ਇਕ ਬਲਾਕ ਸਵੇਰ ! ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਦਪੁਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਲੰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਬਲਾਕ 
ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ 30 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦਪੁਿਹਰੋਂ 
ਬਾਅਦ 30 ਹੋਰ$ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਿਵੱਚ, ਗ"ੇਡ 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ 60 ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਸਮੂਹ% ! ਛੋਟੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! 
ਉਹਨ$ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨ$ ! ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਰਸ ਿਮਲਣ, ਿਮ#ਰਤ ਪੜ#ਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ$ ! ਉਹਨ$ 
ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਕੋਰਸ% ਅਤੇ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨ$ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ 
ਸਾਡੀ ਅੰਿਤਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਕੂਲ !ੁਰ ੂਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬ"ੇਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਮ$ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 
ਜੂਨੀਅਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ# ਬ"ੇਕ% ਅਤੇ ਲੰਚ 
ਟਾਇਮ ! ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤ" ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ# ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 40% ਿਹੱਸਾ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 
ਲੰਚ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ !ੁਰ ੂਹੋਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜ" ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਿਵਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ 
ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨ$ ! ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ% ਿਵੱਚ !ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 
ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸੇਧ$ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ$ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਈਨ% ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤ', ਉਸ ਤਰ#$ 
ਦੀ# ਚੀਜ਼$ ਿਜਹੜੀ& ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ% ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ#$ ਦੀ# ਚੀਜ਼$ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦੇਖਣਗੇ ਤ" 
ਿਕ ਉਹਨ$ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।  
 

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਾਡਲ ਤ" ਿਕ ਮਾਿਪ% ! ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੂਲ 
ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗ"ੇਡ 8 ਜ" 9 ਿਵੱਚ ਹੈ ਤ" ਉਹ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਿਦਨ ਪੂਰੇ 
ਿਦਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗ"ੇਡ 10, 11 ਜ" 12 ਿਵੱਚ ਹੈ ਤ" ਹਫਤੇ ਦੇ 5 ਿਦਨ$ ਦੀ# ਸਾਰੀ% ਸਵੇਰ% 
! ਉਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ#ੇਗਾ ਅਤੇ ਦਪੁਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਇਕ ਹੋਰ ਿਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਜ" ਵੀਰਵਾਰ ! 
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ#ੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੂਨੀਅਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( 
ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ$ਾ ਿਜਹਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ !ੁਰ ੂਕਰਨਗੇ ਤ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ! ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ।  
 

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ! ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੇ#ਕਾਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਸਿਤ%ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ! ਮੁਕੰਮਲ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ" ਉਹ 
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾ% ਉਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 21 ਅਗਸਤ ! ਮਿਨਸਟਰੀ 
ਆਫ ਐਜੂਕੇ&ਨ ਕੋਲ ਪੇ# ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲਣ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਮ$ ਵਰਗੀ% 
ਸਾਰੀ% ਅੰਿਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਤੁਹਾ% ਦੱਸ$ਗੇ।   
 

ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਸਮੂਹ ਛੋਟੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 
ਕੋਰਸ% ਅਤੇ ਗ"ੈਜੂਏ'ਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ' ! ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੜ#ਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ$ ਨੇ 
ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ#ਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ# ਸਖਤ !ਰਤ$ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹ" ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਿਛਤ ਅਿਧਆਪਕ' ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ"ਾਪਤ 



ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਢੰਗ ਵੱਜੋਂ ਿਮ#ਰਤ ਪੜ#ਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਹਨ$ ਮਾਡਲ% ! ਿਤਆਰ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਅਤੇ !ਪ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਦਾ ਉਹਨ$ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹ", ਅਤੇ ਿਕਊਪੀ, ਸਰੀ ਦੇ ਟੀਚਰ% ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮਾਿਪ% ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ", ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤ"ਘ ਰੱਖਦੇ ਹ" ਤ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚ% ਦਾ ਉਹਨ$ ਦੇ ਇੱਛਤ ਕੋਰਸ% ਅਤੇ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਅਿਜਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਿਜਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।    
 

ਹਾਇਚਕੇ 


