
ਏ-ਸਵੇਇਲ। ਗੁੱਡ ਮੌਰਿਨੰਗ। 

ਅੱਜ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲੋਵੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀਕ-ਇੰਡ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਨਿਵ$ 
ਮਸਿਲ% ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੇਸ 

ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਿਕ& ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਹ 

ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਬਨ$ !ੱਕ ਕੇਸ$ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਕੇਸ 
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ 
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰ%ਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ", ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾ% ਹਮੇ$% ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਿਟਸ& ਦੀ ਿਗਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ 
ਿਵ#ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਿਸਰਫ ਕੁੱਝ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਹੀ ਫੈਿਲਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ$ੇ ਸਨ ਤ" ਹੈਲਥ ਵਾਿਲ% ਨੇ ਸਾ# 
ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਬੱਿਚ% ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਿਚ% ਅਤੇ ਬਾਲਗ% ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਣੁ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਕੁ 
ਿਗਣਤੀ ਦੇ, 100 ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਪੰਜ$ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਸਕੂਲ ਹਨ ਿਜਨ$% ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ"ਮਾਣ& ਤੋਂ ਿਪਛਲੇ ਦੋ 
ਮਹੀਿਨ& ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਯਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ 
ਹਮੇ$% ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ"। ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫਿਤ% ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚੋਂ 
ਇਕ ਿਵੱਚ ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਿਵ#ਲੇ#ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਵਾਿਲ% ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਖੁ# ਹ"। ਅਸੀਂ ਿਪਛਲੇ ਕੁੱਝ 
ਹਫਿਤ% ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਿਡਸਿਟ%ਕਟ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਿਲ% ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਦਨ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਮ# ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਕੂਲ% ਦਾ ਟੂਰ ਲਾ 
ਕੇ, ਬ"ੇਕ ਦੇ ਸਿਮ$, ਤਬਦੀਲੀ& ਅਤੇ ਕਲਾਸ% ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇਕ ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਕੋਲ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਿਰੱਜ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ", ਿਜਨ$% ਨੇ ਕੱਲ$ 
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਿਵਚਲੇ ਭਾਈਵਾਲ&, ਟੀਚਰ% ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ&,	  ਦੋਵ$ ਨੇ 
ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਰਪੂ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਵਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ !ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜੀ 
ਫੇਰੀ ਸਾ# ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਚੀਜ਼$ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ$ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ#$ ਕੱਲ$ ਟੀਮ !ਥੇ ਗਈ ਸੀ 
ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨ$ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਿਟੱਪਣੀ' ! ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ ਖੁ# ਹ" ਿਕ ਫਰੇਜ਼ਰ 
ਹੈਲਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੇ !ਦਮ ਿਵੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ 
ਿਕੰਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹ", ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ !ਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ"ਝੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ"। ਅਸੀਂ ਹਮੇ$% ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ"।  

ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕ$ ! ਸਾਰੀ% ਸ"ਝੀ% ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਦੀ# !ਰਤ$ ਬਾਰੇ ਯਾਦ 
ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ% ਦੀ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਿਜਨ$% ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ  ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥ" ਸਕੂਲ% 
ਦੇ ਖੁੱਲ%ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਪ"ਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਸੋ#ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਕ ਿਨਰਾਲੀ ਤੰਦ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੱਦ%ੂ ਦੀ# ਿਕਆਰੀ& (ਪੰਪਿਕਨ ਪੈਚਜ਼) ਸਾਡੇ 
ਸਕੂਲ% ! ਦਾਨ ਕੀਤੀ$ ਗਈ# ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਿਚ% ! ਬੱਸ$ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ$ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਥ", ਅਸੀਂ ਖੇਤ$ ! 
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹ"। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ  ਸਮਰਪਤ ਅਤੇ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਪੇ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਟਰੱਕ%, ਕੱਦ%ੂ ਅਤੇ ਫੋਰਕਿਲਫਟ( ਦੇ ਦਾਨ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ 
ਹਨ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ% ਦਆੁਲੇ ਕੱਦ%ੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਿਰ% 'ਤੇ ਵੱਡੀ% ਮੁਸਕਾਨ' ਵਾਲੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਦਰੂੀ ਰੱਖ ਕੇ ਿਵਚਰਦੇ 

ਬੱਿਚ% ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਹ", ਅਸੀਂ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹ"। ਹ" ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 



ਦੀ# ਘਟਨਾਵ& ਹੁੰਦੀ& ਰਿਹਣਗੀ', ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ% ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹ#ਗੇ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ& ਕਰਦੇ 
ਰਹ#ਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਜਾਦ ੂਦਾ ਜ"ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ! ਦਸੂਿਰ& ਨਾਲ ਸ"ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ% ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹ"। ਸਾਡੇ ਬੱਿਚ% ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ& ਦੀ# ਿਜ਼ੰਦਗੀ$ ਿਵੱਚ ਥੋੜ$ੀ& ਿਜਹੀ% ਖੁ#ੀ% ! 
ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਰਾਲੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਰਮਲ ! ਲੱਭਣਾ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਲਈ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਵੀਕ-ਇੰਡ ਅਤੇ ਖੁ#ੀ% ਭਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹ"। ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ 
ਰੱਿਖਓ। ਹਾਇਚਕੇ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗਰੀਿਟੰਗਜ਼) 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿਰ% ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 


