
	  
	  
	  

ਏ ਸਵੇਇਲ। ਗੁੱਡ ਮੌਰਿਨੰਗ। ਅੱਜ 14 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਸਰਦੀ% ਦੀ# ਛੁੱਟੀ& ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਅਖੀਰਲਾ ਹਫਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮ# ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਿਤੰਨ ਗੱਲ$ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। 

 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ%, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ%, ਿਜ਼ਲ$ੇ ਭਰ ਦੀ# ਸਾਰੀ% ਥ"ਵ", ਅਤੇ ਲੋਕ$ ਵੱਲੋਂ ਪਤਝੜ ਦੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਿਤ% ਦੀ# ਛੁੱਟੀ& ਦਾ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ$ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ% ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ% 
ਚੀਜ਼$ ਸਨ, ਿਚੰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਹੀ !ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼$ ਵਾਪਰ ਰਹੀ$ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਹ" 
ਤ" ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ# ਸਾਧਾਰਣ ਚੀਜ਼$ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ& ਹਨ ਿਕ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਪੰਪਿਕਨ (ਹਲਵਾ ਕੱਦ)ੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤ" ਿਕ ਬੱਿਚ% ! 
ਪੰਪਿਕਨ ਦੇ ਖੇਤ$ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਅਸਾਧਾਰਣ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ% ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹਤੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ 
ਿਫਰ, ਇਨ#$ ਔਖੀ$ ਘੜੀ$ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈ# ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ।   

 

ਦਜੂੀ ਗੱਲ ਮਾਿਪ% ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਿਪ% ! ਸਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ% ਤਬਦੀਲੀ& 
ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾ% ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ$ ਚੀਜ਼$ ਿਵੱਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% 
ਦੇ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਬਲੈਂਿਡਡ (ਿਮ#ਰਤ ਪ"ੋਗਰਾਮ) ! ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਸ 
ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਗਵ#ਢ ਦੇ ਸਕੂਲ% ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ#$ ! ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ 
ਗਵ#ਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲੈਂਿਡਡ (ਿਮ#ਰਤ) ਪ"ੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਹਣੁ ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਪੜ#ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ! ਹਮੇ$% ਹੀ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਵੱਜੋਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, 
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ#$ 1300 ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ& ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਿਬਨ$ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 
ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸਕਦੇ। ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ"ੋਗਰਾਮ !ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਿਪ% ! ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ 
ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਕਈ ਲੋਕ$ ! ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਿਕ ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ' ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ& ਕੀਤੀ$ ਜਾਣਗੀ&। ਿਪ#ੰਸੀਪਲ(, !ਪ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ(, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮ 
ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਪੜ#ਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀ& ਕਰਨ ! ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ", ਦਸੰਬਰ 11 ਦਾ ਦਪੁਿਹਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮ# ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਰੱਿਖਆ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀ& ਹੋਣਗੀ& ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ% 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਧੀਰਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ", ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬਹਤੁ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਲ ਹੈ।   

 

ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ$ (ਐਕਿਟਵ ਕੋਿਵਡ 
ਐਕਪੋਜ਼ਰਜ਼) ਬਾਰੇ ਇਕ ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ !ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ" ਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ$, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 
ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰ&, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥ"ਵ" 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ&, ਟੀਚਰ%, ਕਾਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ%, ਿਕਊਪੀ ਦੇ 
ਸਪੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਥ"ਵ" ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ) ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ&, ਅਤੇ ਸਕੂਲ% ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਸਕੂਲ 
ਤੋਂ ਦਸੂਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$, ਿਜਹਨ% ! ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ# ਘਟਨਾਵ& ਿਕੱਥੇ 
ਹੋਈ$ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹਨ% ਤਰੀਕ% ! ਹੋਈ$ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁ#ਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ, ਕੋਿਵਡ -19 ਐਕਿਟਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਫਲਟਰਡ (ਵੱਖ ਵੱਖ !"ੇਣੀ& 



	  
	  
	  

ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣਯੋਗ) ਹੈ, ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਿਦਨ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।   

 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਤੰਨ ਗੱਲ$ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਬਦੀਲੀ& ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਓ,	  
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨ$ ! ਬਹਤੁ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਕੂਲ% ਦਾ ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ 
ਧੰਨਵਾਦ ਿਜਨ$% ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤ" ਲੋਕ$ ! ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ 
ਸਾਡੇ ਐਕਿਟਵ ਐਸਪੋਜ਼ਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ ! ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਓ। ਤੰਦਰਸੁਤ ਰਿਹਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਹਾ% ਿਸਆਲ ਦੀ# ਉਹ ਛੁੱਟੀ& ਿਮਲਣਗੀ', ਿਜਹਨ% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ#$ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਹਾਇਚਕੇ।   

 


