
	  
	  
	  

ਸਾਿਰ% ! ਹੈਲੋ, ਏ-ਸਵੇਇਲ (!ੁਭ ਿਦਨ), 

ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ !ੁਕਰਗਜ਼ਾਰ ਹ", ਿਜਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ !ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 
ਕੁੱਝ ਿਮੰਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਿਖਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹ", ਪਰ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼$ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ$ਗਾ:  

1.  ਨੈ#ਨਲ ਇਨਿਡਜਿਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੇਅ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 

2. ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 

3. ਗਰਮੀ% ਅਤੇ ਪੱਤਝੜ ਲਈ !ੁਕਰਾਨੇ ਅਤੇ ਆਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। 

ਅੱਜ ਸੈਮੀਆਮੂ, ਕੈਟਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਵ#ਟਲਨ ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਦੀ ਅਣਸੌਂਪੀ (ਅਨਸੀਿਡਡ) ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 
ਮੈ# ਖੁ#ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ$ਾ ਉਹਨ$ ਦੀ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹਮੇ$% ਲਈ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ 
ਨੈ#ਨਲ ਇਨਿਡਜਿਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੇਅ `ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼, ਇਨੁਇਟ ਅਤੇ ਮੇਟੀਜ਼ ਲੋਕ$ ਦੀ# ਵੰਨਸੁਵੰਨੀ 
ਿਵਰਾਸਤ', ਸਿਭਆਚਾਰ( ਅਤੇ ਪ"ਾਪਤੀ& ਦਾ ਜ"ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ 25ਵੀਂ ਵਰ#ੇਗੰਢ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਦਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀ ਿਵੱਚ ਇਨਿਡਜਿਨਸ ਭਾਈਚਾਿਰ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ! ਮਾਣ ਿਦੰਿਦ$, ਮੈਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂ'ੀਅਲ ਸਕੂਲ 
ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸ"ਝਾ ਿਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਿਰਜਨਲ ਐਜੂਕੇ&ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 
ਹ"। ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਸਰੀ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ"ਝੀਦਾਰ" ਅਤੇ ਇਨਿਡਜਿਨਸ ਲੀਡਰ% ਦੀ# ਅਵਾਜ਼% !ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਦੇ ਸੁਿਹਰਦ 
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ"ਝੀਦਾਰੀ ਲਈ !ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ"।    

ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਜ"ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਫਰੇਜ਼ਰ ਰੀਜਨਲ ਅਬਿਰਜਨਲ ਫਰੈਂਡਿ਼ਸੱਪ ਸੈਂਟਰ ਐਸੋਸੀਏ&ਨ ਅਤੇ 
ਿਸਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਕੈਟਜ਼ੀ, ਕਵ#ਟਲਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਆਮੂ ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸਰੀ ਭਰ 
ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਿਮਲ ਕੇ ਇਨਿਡਜਿਨਸ ਅਗਵਾਈ, ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ! ਸ"ਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ#$ ਦਾ ਜ"ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ।   

ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੋਿਵਡ ਅਤੇ ਪੱਤਝੜ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ"ਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰ#$ 
ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ"। 

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜ#ਾਈ ਦੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਵ' ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਿਵ' ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨ ਿਵੱਚ 4 ਕਦਮ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਕਦਮ ਿਵੱਚ 60% ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੀ ਸੀ ਭਰ ਿਵੱਚ ਬੰਿਦ%& ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀ& ਗਈ# ਹਨ।  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਿਦਨ 
ਦੀ# ਪਾਰਟੀ& ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ$ ਨਾਲ ਇਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ 
ਿਵੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਹ" ਅਤੇ ਮੈ# ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਿਵੱਚ  ਫਰਕ ! ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। 

1 ਜੁਲਾਈ ! ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ$ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵ$ਗੇ। 
ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਿਵੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਨੱਜੀ ਇਕੱਠ% ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ 
ਪਰਤ$ਗੇ। ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵ"ਗ ਿਕਸੇ ਿਫਟਨੈ ੱਸ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ 



	  
	  
	  

!ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਸਪ#ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਰਮਲ ਵ"ਗ ਿਦਸਣੀ !ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ' ਜਨਤਕ ਥ"ਵ" `ਤੇ 
ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ& ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਹੈ, ਵਰਗੀ% ਚੀਜ਼$ ਦੇਖ$ਗੇ।  

ਿਫਰ ਜੇ ਕੋਿਵਡ ਕੇਸ$ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘੱਟ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤ" ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ 
ਅਖੀਰਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਤਰੀਕ 7 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ%ਣ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਿਨੱਜੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਦਸੂਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਹਤੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ !ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੋਿਵਡ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ# ਪਲੈਨ% ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀ&, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ' ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ% ਵਰਗੀ% ਚੀਜ਼$ 
ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਿਦਖੇਗੀ। ਮੈ# ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। 

ਇੱਥੇ ਮਾਿਪ% ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਾ# ਸਕੂਲ% ਲਈ ਸੇਧ$ 
ਿਮਲਣੀ& ਹਨ, ਪਰ ਸਪ#ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਉਸ ਤਰ#$ ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ#$ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਮੇ$% ਤੋਂ 
ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇ-12 ਦੀ ਪੜ#ਾਈ ਦੀ ਪਲੈਨ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ! ਖਤਮ ਕਰਿਦ% ਅਤੇ ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਿਦ&, ਅਸੀਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਿਨਯਮ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ$ਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹ"।  

ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ% ਲਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਨਵੀਂ% ਸੇਧ$ ਸਾ# ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ 
ਿਵਚਕਾਰ  ਿਮਲਣਗੀ'। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਮਲਣਗੀ', ਪੱਤਝੜ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀ& ਚੀਜ਼$ ਹੋਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:    

• ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ& ਅਤੇ ਸਮੂਹ% ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਰਮਲ ਵ"ਗ ਿਮਲਣ-ਿਗਲਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 
 ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ; 

• ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੜ#ਾਈ 100% ਤੌਰ `ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਹੋਵੇਗੀ; 

• ਿਮ#ਰਤ (ਬਲੈਂਿਡਡ) ਜ" ਟ"#ਜੀ&ਨ (ਬਦਲੀ) ਦੇ ਕੋਈ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; 

• ਕਲੱਬ%, ਟੀਮ$ ਅਤੇ ਖੇਡ$ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮੀ& ਦੀ# ਹੋਰ ਗਤੀਵਧੀ& !ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਣਗੀ&; 

• ਖਾਣੇ ਦੀ# ਸੇਵਾਵ% ਦਬੁਾਰਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀ&; 

• ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ "ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ" ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ; 

• ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਨਯਮ ਘੱਟ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ;  

• ਫੀਲਡ ਿਟ#ਪ ਵਾਪਸ !ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਣਗੇ; 

• ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਿਨੱਜੀ ਚੈ ੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ;  

• ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ", ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨ 
 ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ! "ਇਕ ਿਨੱਜੀ ਚੋਣ" ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।  



	  
	  
	  

ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਉਪ#ੋਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਿਵਸਿਤ%ਤ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ% ਲਈ ਖਾਸ ਵੇਰਿਵ% 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਦੀ ਤਰ#$ ਦੀ ਸਕੂਲ 
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹ"।  

ਉਪ#ੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹਤੁ ਵੱਡੇ ਸ"ਝੇ ਯਤਨ$ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਿਦ% ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ 
ਿਧਆਨ ਿਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਕੇਸ$ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ"। ਿਪਛਲੇ 5 ਿਦਨ$ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 5 
ਨੋਿਟਸ (ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਜ਼) ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਿਵਅਕਤੀ' ! ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਇਕ#ਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ 
ਹੈ। ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪ#ੈਲ ਦਾ ਇਕ ਿਦਨ ਚੁਣਦਾ ਹ"। ਉਸ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ 
ਆਉਣ ਦੇ 17 ਨੋਿਟਸ (ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਜ਼) ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, 7 ਪੂਰੀ% ਕਲਾਸ% ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 11 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ& ਸਮੇਤ 57 
ਿਵਅਕਤੀ' ! ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਇਕ#ਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ"। ਇਹ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।     

ਹਣੁੇ ਿਜਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਇਕ ਬਲੌਗ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈ# ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਿਕਹਨ% !ਬਦ$ ਨਾਲ ਕਰ#। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕ$ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪ% ਦਾ ਬੱਿਚ% ! ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਡੇ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ& ਦਾ, 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ& ਦਾ, ਿਜਹੜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ, 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦਾ, ਿਜਹਨ% ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਸਣਾ, ਿਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਜ਼ਰਰੂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 
ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ$ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਰੂ ਹੀ, ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਿਜਸ ! ਅਸੀਂ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਿਜਹਾ 
ਸਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾ# ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਨੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ! ਿਕੰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਸਾ# ਉਸ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ! ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ%ਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ% 
! ਹਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਸੁਣ$ਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲੜ% ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਘੇਿਰ% ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਦੇ ਦੇਖ$ਗੇ, ਤ" 
ਬਹਤੁ ਕੁੱਝ ਜ"ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਜਮਾਤ ਰਲ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਤ" ਅਸੀਂ ਿਪਛ$ਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹ ਸਕ#ਗੇ ਿਕ 
ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। 

ਵਧਾਈ%, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਹਾ% ਸਾਿਰ% ! ਇਹਨ$ ਗਰਮੀ% ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਚੈਨ ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ 
ਹੋ। ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਿਮਲ$ਗੇ। 

ਹਾਇਚਕਾ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗ"ੀਿਟੰਗਜ਼) 


