	
  
	
  
	
  
ਸਾਿਰ% ! ਹੈਲੋ। ਏ ਸਵੇਇਲ,
ਅੱਜ 4 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਸਕੂ ਲ% ਦੇ ਖੁੱਲ%ਣ ਦਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਿਰ% ! ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਜੀ ਆਇ# ! ਕਿਹ ਕੇ
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ !ੁਰ ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਆਮ ਵ"ਗ ਅਸੀਂ 2021 ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ! ਦੇਖਿਦ% ਇਹ ਹਫਤਾ
ਕੁ ੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ !ੁਰ ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ"। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈ# ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ, ਿਜਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਾਣ
ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਰਦੀ% ਦੀ# ਛੁੱਟੀ& ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਹਫਿਤ% ਦੀ# ਛੁੱਟੀ& ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਲਈ ਸਾਹ
ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਨੱਤਨੇਮ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਜਗਹ
ਹ", ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ$ ਬਾਰੇ ਯਾਦ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ !ੁਰ ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ", ਿਜਹੜੀ ਛੁੱਟੀ& ਦੌਰਾਨ ਸਕੂ ਲ% ! ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 140 ਘਟਨਾਵ& ਨਾਲ ਿਨਪਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿਪ% ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ! ਿਦੱਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੋਿਟਸ& ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲ% ਭੇਜੀ% ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ% ਦੀ# ਛੁੱਟੀ& ਿਵੱਚ ਉਨ#$ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ
ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ#$ ਦੇ ਿਰਣੀ ਹ"। ਪਰ ਇਹ 140 ਘਟਨਾਵ& ਸਾ# ਇਹ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦੀ( ਹਨ ਿਕ ਕੋਿਵਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ% ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ' ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਿਤੰਨ ਅਿਜਹੀ& ਘਟਨਾਵ& ਹੋਈ$ ਹਨ, ਿਜਨ$% ਿਵੱਚ ਸਾ# ਉਨ#$ ਹਾਲਤ% ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ( ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਿਜਨ$% ਹਾਲਤ% ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ
ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਤਰ#$ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਾ# ਕੁ ੱਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲ$ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ
ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੂ ਲ% ਅਤੇ ਹਾਲ$ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਹਣ ਤੱਕ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਿਨੱਜੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜ"ਚ ਰੱਖਣ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ% ਵਰਗੇ ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ
ਕੰਟਰੋਲ' ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਨ#$ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਉਪਾਅ ! ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਦ ਹਨ।
• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
• ਕਲਾਸ% ਅਤੇ ਪੜ#ਾਈ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ% ਥ"ਵ" ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭੀੜ
ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨਾ
ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
• ਹਾਲ$ ਅਤੇ ਆਪਣੀ% ਕਲਾਸ% ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ& (ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪ&) ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵਿਹਣ: ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੂਿਜ% ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉ।
• ਿਨੱਜੀ ਸਫਾਈ: ਆਪਣੇ ਹੱਥ$ ! ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ! ਨਾ ਛੋਹੋ।
• ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜ" ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਆਪਣੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜ" ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਤ" ਉਸ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• !ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜ"ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ ਤ"
ਸਕੂ ਲ ਨਾ ਆਉ।

	
  
	
  
	
  
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ# ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮ$ ਸਮ# ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ#ੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਠੰਢ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ# ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾ# ਹਮੇ$% ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ
ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੜ#ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ& ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਡੇ ਿਨਯਮ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ! ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸਟਾਫ ! ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਬਲਿਡੰਗ' ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਹਰ
ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਅਿਧਆਪਕ ਹੋ ਜ" ਪ"ਬੰਧਕ, ਸਾਡੇ
ਸਕੂ ਲ% ਦਾ ਸਟਾਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਿਨਯਮ% ! ਅਸਰਦਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ& `ਤੇ ਅਸਰ ਿਪਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਿਦਆ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿ਼ਜਆਦਾ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹ" ਅਤੇ ਸਾ# ਉਨ#$ ਲੋਕ$ ਦਾ !ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ( ਿਵੱਚ ਿਨੱਤ ਿਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਿਜਨ$% ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹ"। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁ ੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ", ਉਹ ਕੁ ੱਝ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ$ਗੇ।
ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ, ਰਿਹਓ। ਹਾਇਚਕੇ।

