ਇਸ ਹਫਤੇ ਮ" ਆਪਣਾ ਸੁਨ$ਹਾ ਿਤੰ ਨ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਸ"ਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ"।
1. ਵੈਕਸੀਨ' ਬਾਰੇ
2. ਿਨਯਮ% ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਨਵ# ਿਤਮਾਹੀ ਦੀ !ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵ% ਬਾਰੇ
3. ਤੁਹਾਡੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਬਾਰੇ
ਵੈਕਸੀਨ: ਸਕੂਲ ਿਵਚਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ"ਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸ# ਬਹੁਤ !ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ"। ਇਹ
ਲੋ ਕ ਹਨ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸੱਧਾ ਅਤੇ ਨ"ੜਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰ ਤ ਿਵੱਚ, ਿਸਰਫ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤ" ਥੋੜ$ਾ ਿਜਹਾ ਵੱਧ ਸਮ#
ਿਵੱਚ ਿਜਹਨ% ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇ#ਕ# ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ#$ ਿਵੱਚ% 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਅਸ# ਜਾਣਦੇ ਹ"
ਿਕ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪਿਹਲ% ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਿ਼ਜਆਦਾ ਕੇਸ$ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਅਸ# ਬਹੁਤ !ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ" ਅਤੇ ਅਸ# ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹ# ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸ# ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ
ਹ" ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕੇ-12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੈਕਸਨੀ ਲਗਵਾਉਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਨਵ# ਿਤਮਾਹੀ !ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਜਦ# ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 19 ਅਪ#ੈਲ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜਦ# ਿਕ ਉਨ#$ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਿਤਮਾਹੀ !ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਕਸ ਰਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹ# ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸ# ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚਲੇ
ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਕੇਸ$ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਕੇਸ ਸਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ !ਿਹਰ% ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸਾਡੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ$ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮ ਹਨ। ਜੇ ਅਸ# ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ", ਤ" ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ% ਹਰ ਕੋਈ ਿਨਯਮ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹੇ। ਮ"
ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਥਕਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮ" ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਿ਼ਜਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਸੀ ਭਰ ਿਵੱਚ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ, ਿਕ ਅਸ# ਉਨ#$ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼$ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ,
ਿਜਹਨ% ਬਾਰੇ ਅਸ# ਜਾਣਦੇ ਹ"। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ:
* ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤ" ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ
* ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ
* ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਹੋ
* ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਣ ਤ" ਘਰ ਰਹੋ
* ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਣ, ਤ" ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉ
* ਜਦ# ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ" ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ% ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ% ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ#$ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੋ
ਿਨਯਮ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇ#ਾਵਰ ਲੋ ਕ$ ਦੀਆਂ ਸੇਧ$ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਅਸ# ਕੋਿਵਡ19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ" ਿਕਵ$ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹ"। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ

ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਿਕ#ਿਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ
ਹੈ, ਜੋ ਅਸ# ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ"।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮ" ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਲੋ ਕ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਸੀ, ਪਰ ਮ" ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ" ਿਕ ਅਸ# ਕੀ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੇ ਕ"ਦਰ ਿਵੱਚ ਅਸ# ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ% ਨੂੰ 8 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ%ੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ"ਾਪਤੀ ਨਹ# ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਹਰ ਪਾਿਸਆਂ ਤ" ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮ"ਬਰ% ਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਅਣਥੱਕ ਘਾਲਣਾ, ਹ"ਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਮ" ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿ਼ਜਆਦਾ ਔਖਾ ਸਫਰ ਸੀ, ਪਰ ਜੂਨ ਦੂਰ ਨਹ# ਹੈ। ਅਸ# ਪਿਹਲ% ਹੀ ਅਪ#ੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱਕੇ ਹ"
ਂ ਲੂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ
ਅਤੇ ਨਵ# ਿਤਮਾਹੀ ਦੀ !ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਫਰ ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ ਪੜਾਅ Ôਤੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਐਜ
ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਣ$ ਿਵੱਚ% ਹ"ਸਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤ" ਿ਼ਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ ਿਕ#ਿਕ ਇਸ ਤ" ਿਬਨ$ ਤੁਸ$ ਦੂਸਰੇ ਗੁਣ$ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ
ਨਾਲ ਵਰਤ$ ਨਹ# ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮ" ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹ"ਸਲੇ , ਸਮਰਪਣ, ਿਦ#ੜਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ"। ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਿਸਰਫ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਨਹ# ਹਨ, ਸਗ# ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿਦਲ ਹਨ। ਉਨ#$ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸ#
ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ", ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮ" ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ#ਗਾ।
ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ, ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ,
ਹਾਈਚਕਾ (ਫਸਟ ਨ"#ਨਜ਼ ਗ"ੀਿਟੰ ਗਜ਼)

