!ੁੱਭ ਸਵੇਰ। ਏ-ਸਵੇਇਲ (ਹੈਲੋ)। ਇਹ ਵੀਕਇੰਡ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਿਵ' ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਅੱਜ 21 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਰ
ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"।
ਤੁਸੀਂ !ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋ ਿਕ ਅਸੀਂ 14 ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ (ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ) ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਚੱਠੀ& ਭੇਜੀ% ਹਨ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂ ਲ ਇਸ
ਿਵੱਚ !ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤ" ਤੁਸੀਂ ਿਕਨ$% ਚੀਜ਼$ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ" ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ
ਸਾ# ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ! ਿਚੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹ"। ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਇਕ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ
ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ! ਿਚੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜ"ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਜ" ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ! ਹੋਰ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜੇ
ਤੁਹਾ% ਲੱਛਣ% ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਕੇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੇ
ਹੋਵੋ, ਤ" ਲੱਛਣ% ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾ% ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਿਚੱਠੀ& ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ%
ਹੋਣਗੀ&। ਕੁ ਝ ਸਿਥਤੀ& ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ# ਵੀ ਸਨ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ#$ ! ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਉਨ#$ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾ# ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਚੱਠੀ& ਿਕਹਨ% ! ਿਦੱਤੀ& ਜਾਣ ਜ"
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਕਹਨ% ! ਲੱਛਣ% ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ ! ਇਸ ਤਰ#$ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਦਰ%ਤਾ (ਟ"#ਸਪੇਰੈਂਸੀ) ਦੀ ਇਹ ਇਕ
ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ% ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤ" ਤੁਹਾ% ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ#ਤਵਾਸ 14 ਿਦਨ$ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ#$ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਿਪ%, ਿਵਿਦਆਰਥੀ(, ਅਿਧਆਪਕ', ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਅਤੇ !ਪ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ! ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"।
ਮੈਂ ਿਗਣਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਪ"ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀ ਇਕ ਦੁੱਖਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵ"ਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਉਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਿਕਉਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਿਵਡ ਡੈ#ਬੋਰਡ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੈਲਥ ਇਲਾਕੇ
(ਿਰਜਨ) ਵੱਜੋਂ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਿਟਵ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੌਂ। ਿਬ#ਿਟ%
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਨਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੱਚੀ ਐਕਿਟਵ ਕੇਸ
ਹਨ। ਫ"ੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਿਵੱਚ 70 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 726 ਐਕਿਟਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ 75000 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ 12000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹ"। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚਲੇ ਬਹੁ-ਪੀੜੀ$ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ& ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ"। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ& ਦਾ
ਿਖਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀ%/ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀ& ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈ#
ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ& ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰੇਜ਼ਰ
ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਉਨ#$ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ, ਉਹਨ$ ਦੀ ਪਾਰਦਰ%ਤਾ ਚੀਜ਼$ ! ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ#$ ਦੇ
ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਿਵ#ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ"। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਮਰਥਨ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਮੁ#ਿਕਲ' ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨ$ ਨਾਲ ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁ ਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹ"।
ਇਸ !ੁਰ ੂ ਦੇ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁ ਝ ਸਾ# ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ 20 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚੋਂ ਨੌਂ ਸਕੂ ਲ%, ਭਾਵ
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ%, ਿਵੱਚੋਂ ਸੰਪਰਕ (ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ) ਦੀ# ਿਚੱਠੀ& ਭੇਜੀ% ਜਾ ਚੁੱਕੀ& ਹਨ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ
ਦੇ ਬੱਚੇ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਣਤੀ। ਇਨ#$ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਿਗਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ' ਦੀ
ਿਗਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਸਕੂ ਲ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ 101 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ ਪੰਜ$
ਿਵੱਚੋਂ ਸੰਪਰਕ ਦੀ# ਿਚੱਠੀ& ਭੇਜੀ% ਗਈ# ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ "ਿਸਰਫ" ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਦੇ ਅੱਧ ! ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ

ਰੱਖਿਦ& ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ"। ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤ" !ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 50
ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚੋਂ ਿਚੱਠੀ& ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ$ ਹੁੰਦੀ&, ਪਰ ਇਸ ਤਰ#$ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਰਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਾਿਲ%
ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ#ਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ% ਿਵੱਚ ਇਨਫੈਕ&ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁ ੰਜਾਇ' ਹੈ, ਉਨ#$ ਿਵੱਚ
ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁ ਝ ਸਾ# ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨ& ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂ ਲ ਨਾ ਆਉ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤ" ਉਨ#$ ! ਸਕੂ ਲ ਨਾ
ਭੇਜੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ& ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਯਮ% ਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ$ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮ ਲੋਕ$ ! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ! ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜ" ਰੋਕ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ# ਚੀਜ਼$ ਹਨ-ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਚਹਰੇ ! ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ% ਚੀਜ਼$ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ% ਹਨ, ਅਤੇ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ !ੁਰ ੂ ਦੇ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਹ", ਅਤੇ ਇਹ ਨਵ# ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ! ਿਵਿਦਆ ਪ"ਦਾਨ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਲਿਹਰ ! ਠੱਲ$ ਪਾਉਣ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਿਨ& ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਚਾਈ
ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਸਾਡੀ !ੁਰ ੂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦ' ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ !
ਿਸਰਫ ਇਕ !ੁਰਆ
ੂ ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ। ਸਾ# ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਿਕਸ ਤਰ# ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾ# ਹੋਰ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਫਕਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ" ਮੈ# ਪੂਰਾ ਿਵ#ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਸਾ# ਉਹ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਧ
ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਨਪਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਨ#$ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰ%ੀ ਰਹ#ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ$ਗੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ। ਹਰ ਇਕ ਿਦਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਇਚਕੇ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗਰੀਿਟੰਗਜ਼) ।

