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ਹੈਲੋ, ਏ ਸਵੇਇਲ, 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ7 ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼@ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ 
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲGੇ `ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾIਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮK ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੰਕLਨਲ ਕਲੋਜ਼ਰਜ਼, ਰੈਿਪਡ 
ਟੈੱਸਟ@, ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨਡੇਟ@, ਮਾਸਕ@ ਅਤੇ ਵKਟੀਲੇLਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼@ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ@ਗਾ। ਮK ਜਾਣਦਾ ਹ@ ਿਕ ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼@ ਹਨ, ਪਰ ਮK ਸੋਚਦਾ ਹ@ ਿਕ Lਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤP ਵਧੀਆ 
ਢੰਗ ਹੈ ਿਕ ਚੀਜ਼@ ਹਰ ਸਮ7 ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਫੰਕLਨਲ ਕਲੋਜ਼ਰ (ਘਰ ਤP ਿਸੱਖਣਾ):   

ਮK ਲੋਕ@ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਦਆਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ? ਮK ਇਹ ਿਕਵ7 ਜਾਣਾਗਾ/ਜਾਣਾਗੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 
ਘਰ ਤP ਪੜGਨਾ Lੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕU ਕੋਈ ਸਪLਟ (ਬਲੈਕ ਐਡਂ ਵਾਈਟ) ਜਵਾਬ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮK ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ@ ਿਕ ਇਹ ਇਸ 
ਨਾਲP ਥੋੜGਾ ਿਜਹਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱਤੀ ਜ@ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਿਹਊਮਨ ਰੀਸੋਰਸਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚP ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੱਧਰ ਜ@ ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਪZਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰG@ ਇਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹU ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਲੋਕ 
ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪZੋਫੈLਨਲ ਿਡਵੈਲਪਮKਟ ਕਰਕੇ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹU ਆਏ, ਜ@ ਇਹ ਿਡਪਾਰਟਮKਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਸਮ@ ਹੈ।  
"ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੂਚੀ" ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 25% ਤP ਿ਼ਜਆਦਾ ਹੈ ਤ@ ਇਸ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ Lੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਡKਟ ਦੀ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪZੰ ਸੀਪਲ  ਨੰੂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ 
ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ@ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸU ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ@ ਿਕ ਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ 
ਸਿਥਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ? ਕੀ ਅਸU ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ@ ਿਕ ਸਕੂਲ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵU ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹU ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ@ ਉਨG @ ਨੰੂ ਢੁਕਵU ਪੜGਾਈ ਨਹU ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬੀਮਾਰੀ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਜ@ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸU ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹ@ ਿਕ ਇਹ 2-7 ਿਦਨ@ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਅਸU ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਤP ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ@। ਕੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸU ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹ@ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਜ@ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ@ ਨਾਲ? ਇਹਨ@ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼@ `ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ 
ਜ@ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ]ਚੀ ਫੀਸਦੀ ਿਸਰਫ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ Lੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਰਨ 
ਅਸU ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ@ਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਅਸU ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ@ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਘਰ ਤP ਪੜGਾਈ 
ਕਰਵਾਉਣੀ Lੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ@ ਨਹU। ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਅਸU ਸਕੂਲ ਤP ਪੁLਟੀ ਕਰ@ਗੇ, ਿਫਰ ਅਸU ਫੈਸਲਾ 
ਕਰ@ਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਤP ਬਾਅਦ ਿਵIਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਦਨ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਿਸੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਿਨਯਮ ਨਹU ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਇਕ ਖਾਸ ਫੀਸਦੀ ਦੀ 
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਤ@ ਸਕੂਲ ਘਰ ਤP ਪੜGਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ Lੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮLਵਰਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ Lੁਰੂ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।  
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ਸਟਾਫ ਲਈ ਰੈਿਪਡ ਟੈੱਸਟ   

ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ 200,000 ਰੈਿਪਡ ਟੈੱਸਟ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਿਲGਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂ ਛੇਤੀ ਹੀ 
ਿਮਲਣਗੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਿਦਨ@ ਿਵੱਚ। ਹਰ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦP ਉਹ ਿਜ਼ਲGੇ ਨੰੂ ਿਮਲਣਗੇ, ਉਸ ਤP 
ਬਾਅਦ ਉਹਨ@ ਦੇ ਇਕ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਦੋ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵ7 ਪੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਵਰਤP ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦP ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਅਸU ਉਹਨ@ ਨੰੂ ਿਕਵ7 ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸU ਸੋਚਦੇ ਹ@ ਿਕ ਇਹ 
ਇਹਨ@ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ Lਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸU ਰੈਿਪਡ ਟੈੱਸਟ@ ਨੰੂ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ@, ਇਸ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਆਵੇਗੀ।    

ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨਡੇਟ  

ਵੈਕਸੀਨ_ Lਨ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਪਰੂਫ) ਬਾਰੇ ਡਾ: ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ@ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪZਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਖਰੇਿਵਂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 
ਿਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਇਲਾਕਾਈ (ਰੀਜਨਲ) ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ@ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਇਹ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਤ@ ਉਹ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤP ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਤP ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਪਰੂਫ 
ਆਫ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੈਟਸ) ਮੰਗਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ7 ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ@ ਲਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹU ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇLਨ ਦੇ 
ਬੋਰਡ (ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇLਨ) ਨ_  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਦP ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਪਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੈਟਸ) ਲਈ 
ਪੈਰਵਾਈ ਨਹU ਕਰਨਗੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹU ਕਿਹੰਦੇ। ਸਾਨੰੂ ਹੈਲਥ ਵਾਿਲਆਂ ਵੱਲP ਕੋਈ ਿਹਦਾਇਤ ਨਹU 
ਿਮਲੀ, ਅਸU ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਤP ਕੱਲG ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਇਲਾਕੇ (ਰੀਜਨ) ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹU ਹੋਈ 
ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨ_  ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ@ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮ7 
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਸੂਬਾਈ ਆਰਡਰ ਨਹU ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸU ਜਾਣਦੇ ਹ@ ਿਕ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆIਦੀ ਰਿਹੰਦੀ 
ਹੈ।           

ਵKਟੀਲੇLਨ   

ਸਾਨੰੂ ਅੱਜ ਹੀ ਵKਟੀਲੇLਨ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਪੁLਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲP ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 11.9 
ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਾਸ@ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੰਡ (ਫੈਡਰਲ ਸੇਫ ਿਰਟਰਨ ਟੂ ਕਲਾਸ 
ਫੰਡ) ਿਕਹਾ ਜ@ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ7 ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟZਕਟ ਵਜP ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਅਸU 
ਇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲGੇ ਵਜP ਇਹ ਪੈਸੇ ਿਕਵ7 ਖਰਚਣੇ ਹਨ।      

ਮਾਸਕ   

ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਸਕ@ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸU ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹ@ ਿਕ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਸਮ7 ਮਾਸਕ@ ਬਾਰੇ 
ਿਕਹੜੇ ਿਨਯਮ ਹਨ? ਸਤੰਬਰ ਤP ਸਕੂਲ@ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਨਹU ਬਦਲੇ। ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ@ ਿਵੱਚ 
ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਤਰG@ ਿਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱਝ ਛੋਟ@ ਹਨ ਅਤੇ 
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ਅਸU ਇਹਨ@ ਛੋਟ@ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ@, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਆਰਡਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਸਮ7 ਸਾਰੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਮKਬਰ@ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰ@ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।    

ਮK ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ@ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼@ ਸਪLਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਕ ਪZੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ 
ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਮੇL@ ਵ@ਗ ਅਸU ਸਕੂਲ@ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇਕ ਵੱਲP ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ@। ਅਸU 
ਜਾਣਦੇ ਹ@ ਿਕ ਰੇਤ ਦਾ ਿਖਸਕਣਾ ਅਿਨLਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪLਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਲੋਕ@ ਿਵੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 
ਇਸ ਲਈ ਮK ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਅੱਜ ਇਹ ਸਪLਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ 18 ਨੰੂ ਕੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। 
ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹਮੇL@ ਵ@ਗ, ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ । ਹਾਈਚਕੇ।    

 


