ਹੈਲੋ, ਏ ਸਵੇਇਲ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮ9 ਸੋਿਚਆ ਨਹ; ਸੀ ਿਕ ਮ9 ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵAਗਾ। ਪਰ
ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਅਸ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹA, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਸਾਡੇ ਿਸਰ `ਤੇ ਖੜFਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਹੜਾ ਨਹ; ਛੱਡ ਿਰਹਾ।
ਤੁਸ; ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਸੂਬੇ ਨK ਸਕੂਲA ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰFA ਖੋਲFਣਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤM
ਅਗAਹ ਦੇ ਹਫਿਤਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਿਦਆਂ ਮ9 ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹA। ਮ9 ਿਤੰ ਨ ਚੀਜ਼A ਬਾਰੇ ਸੋਚ
ਿਰਹਾ ਹA: ਨੰਬਰ ਇਕ, ਓਮੀਕਰੌਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਕੂਲA ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਨਵT ਹੁਕਮA ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਕU ਹੈ ਅਤੇ ਕੰ ਟੈਕਟ ਟWੇਿਸੰ ਗ
(ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਲੋ ਕA ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਨXਿਟਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਿਕਸ ਤਰFA ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਨੰਬਰ ਿਤੰ ਨ, ਮ9 ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪZਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਹA ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ; ਫੰ ਕZਨਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ
(ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ) ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਿਵUਤ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।
ਨੰਬਰ ਇਕ: ਓਮੀਕਰੌਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕੇਸA ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਤM ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਸ; ਜਾਣਦੇ ਹA, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਕਸਮA ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਇਨਕੂਬੇZਨ ਪੀਰੀਅਡ (ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤM ਲੈ ਕੇ ਲੱਛਣ ਪWਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮA) ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸਮ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਿਕਸਮA ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲA ਦੌਰਾਨ ਕੋਿਵਡ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲM ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ, ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਸਕੂਲA ਅਤੇ ਨXਿਟਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ, ਕੰ ਟੈਕਟ ਟWੇਿਸੰ ਗ (ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਲੋ ਕA ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ) ਸੀ। ਪਰ ਕੰ ਟੈਕਟ ਟWੇਿਸੰ ਗ
ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (ਸਾਹਮਣਾ) ਹੋਣ ਤM ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲM ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸWੋਤ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤM ਪਿਹਲਾ ਕੇਸ ਿਕਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਇਨਕੂਬੇZਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੰ ਟੈਕਟ
ਟWੇਿਸੰ ਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁZਿਕਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟA ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥAਵA ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਹ
ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ; ਦੋਵT ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤA ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਜਾਉ।
ਘਰ ਜਾਉ, ਵੈੱਬ ]ਤੇ ਲਾਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਘਰA ਿਵੱਚ ਰੈਿਪਡ
ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਿਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ
ਕੇਸ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨA ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼A ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਓਮੀਕਰੌਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਕੰ ਟੈਕਟ ਟWੇਿਸੰ ਗ ਨਾ ਤA ਕਾਰਗਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਯੋਗ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲA ਤM ਨXਿਟਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਸਹਤ ਵਾਿਲਆਂ ਤM ਜੋ ਅਸ; ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹA, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ
ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਓਮੀਕਰੌਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਇਹਨA ਚੀਜ਼A ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨXਿਟਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਸਾਡਾ ਿਸਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਪੂਰੀ ਿਦWੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ
ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨੰਬਰ ਦੋ: ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮ9ਬਰA ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਿਕਸ ਤਰFA ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵA ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦM ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਨਹ; ਹੈ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ `ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨA ਿਵੱਚM ਕੁੱਝ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕA ਿਵੱਚ ਹੋਣ। ਉਹਨA ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਸਰੀ ਿਵੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨA ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮA ਨੂੰ ਦੇਖਣ
ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਗਾ ਿਕ ਇਹਨA ਦਾ ਉਹਨA ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਦੇ ਨਵT ਹੁਕਮ ਉਹ ਚੀਜ਼A ਕਰਨ `ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਹਨA ਚੀਜ਼A ਬਾਰੇ ਅਸ; ਜਾਣਦੇ ਹA ਿਕ ਉਹ ਸਕੂਲA ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਇਹਨA ਉਪਾਵA ਿਵੱਚM ਬਹੁਤੇ ਉਪਾਅ ਅਸ; ਪਿਹਲA ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹA। ਉਹ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼A ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਅਸ; ਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਜਵT ਇਕੱਠA ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੰ ਬਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗA ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ,
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਕਲਾਸ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਥA ਦੀ ਵਰਤM ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰA `ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਾਉਣਾ। ਮ9 ਨਹ; ਸਮਝਦਾ ਿਕ
ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨA ਉਪਾਵA ਬਾਰੇ ਤੁਸ; ਪਿਹਲA ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਹਨA ਿਵੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼A ਹਨ ਿਜਹਨA ਨੂੰ ਤੁਸ; ਪਿਹਲA ਹੀ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਹਨA `ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨA ਉਪਾਵA ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਕਵT ਲਾਗੂ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦM ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕੰ ਮ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤA ਿਦਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲM ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਹਲੇ
ਸੁਨKਹੇ `ਤੇ ਕTਦਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਮੀਕਰੌਨ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨA ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨੰਬਰ ਿਤੰ ਨ: ਫੰ ਕZਨਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ

ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੱਸਾ ਕੇਸA ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕA ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸ; ਸਕੂਲA
ਦੇ ਫੰ ਕZਨਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹA। ਫੰ ਕZਨਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਉਦM ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦM ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਿਲFਆ ਨਹ;
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕUਿਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜA ਉਹਨA ਨੂੰ ਪੜFਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹ; ਹੁੰ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ; ਿਕ ਇਹ
ਆਊਟਬWੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ; ਸਕੂਲ ਨਹ; ਖੋਲF ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦM ਲੋ ਕ ਸਕੂਲ ਨਹ; ਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸ; ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹ; ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੰ ਕZਨਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਜM
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਕ Zੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨ ਜA ਡੇਅ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦM ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ੜ;ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹ; ਹੈ, ਅਸ; ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹ; ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸ; ਉਹਨA ਨੂੰ ਪੜFਾਈ
ਨਹ; ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਅਸ; ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜAਗੇ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨXਿਟਸ ਭੇਜAਗੇ, ਿਫਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਵAਗੇ ਿਕ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜA ਦੋ ਜA ਿਤੰ ਨA ਜA ਪੰ ਜA ਿਦਨA ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼A ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤA ਅਸ; ਇਸ ਨੂੰ ਫੰ ਕZਨਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਕਹAਗੇ। ਅਸ; ਪਿਰਵਾਰA ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰAਗੇ; ਅਸ; ਅਗਲਾ ਿਦਨ ਪਲੈ ਿਨੰਗ `ਤੇ ਲਾਵAਗੇ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਤM ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵAਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰA ਲਈ ਫੰ ਕZਨਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਿਕੰ ਨK ਿਚਰ ਲਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਪZਟ ਸੇਧA ਨਹ; ਿਮਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ
ਿਵZਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਤ ਤM 10 ਿਦਨA ਦੇ ਸਮT ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਲ ਦੇ ਨXਿਟਸ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ

ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ9ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਵੱਲM ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ
ਲੱਗੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਓਮੀਕਰੌਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਨਯਮA
`ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ Zੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਸਾਨੂੰ ਫੰ ਕZਨਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਤA ਅਸ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ਤਰFA ਪਲੈ ਨ ਕਰAਗੇ।
ਮ9 ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹA ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤM ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਤੰ ਨ ਚੀਜ਼A ਬਾਰੇ ਥੋੜFੀ ਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਜਹਨA ਦੇ ਜੁਆਬ ਨਹ; ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸ; ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨA ਿਵੱਚ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪWਦਾਨ ਕਰAਗੇ। ਅਸ; ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹA ਿਕ ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸ; ਹੁਣ ਹA, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸ; ਪਿਹਲA ਵੀ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ
ਹA। ਅਸ; ਇਸ ਤਰFA ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤM ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ `ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰFA ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ; ਉਨA ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵAਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚੰ ਗੀ ਖਬਰ
ਹੈ ਤA ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸ; ਜੋ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਓਮੀਕਰੌਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੰ ਭੀਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦM
ਿਕ ਕੇਸA ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਇਨਟੈਨਿਸਵ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵ9ਟੀਲੇ Zਨ `ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਇਕਸਾਰ ਜA ਘੱਟ ਹੈ। ਆਉ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਿਕ ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਦੌਰ ਦੀ Zੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚM ਅਸ; ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕAਗੇ ਅਤੇ
ਅੰ ਤ `ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਨਹ; ਹੋਣਗੇ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮT ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ Zੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਚਕੇ। ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ।

