	
  
	
  
	
  
ਸਾਿਰ% ! ਏ-ਸਵੇਇਲ (!ੁਭ ਿਦਨ)।
ਹੈਲੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ `ਤੇ ਜੀ ਆਇ# !,
ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ% ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ% ਸਾਰੀ% ਕਲਾਸ% ਦੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੜ#ਾਈ (ਰੀਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ) ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ !ੁਰ ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈ# ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹ", ਦੁਮੇਲ `ਤੇ ਇਕ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ$ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾ% ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਨਵੇਂ ਉਪਾਵ%, ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪਿਹਲ%, ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵ% ਬਾਰੇ। ਛੁੱਟੀ& ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਅਸੀਂ ਿਮੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਪਾਵ% ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ
ਉਪਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ! ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ !ੁਰ ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੰਟਰੋਲ' ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਗਰਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ
ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਪ"ਕਾਰ ਹਨ:
* ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
* ਟੀਚਰੋ -ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਢ"ਚੇ ! ਇਸ ਤਰ#$ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ
ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
* ਬਾਲਗੋ- ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ% ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨ$ ਨਾ ਿਮਲੋ। ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ% ਮੀਿਟੰਗ' ਵਰਚੁਅਲ ਕੀਤੀ$ ਜਾਣੀ% ਚਾਹੀਦੀ& ਹਨ।
* ਅਸੀਂ ਿ਼ਜਲ%ੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ# ਸਕੂ ਲ% ਦੀ# ਸਾਰੀ% ਫੇਰੀ% ! ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ", ਜੇ ਉਹਨ$ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ
ਵੱਲੋਂ ਪਿਹਲ% ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।
* ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ (ਦੇਖ-ਭਾਲ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੜ#ਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ" ਘੱਟ ਕੇਸ$ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"।
* ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ% ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ$ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ! ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ", ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਸਮੂਹ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵ#ੇ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ% `ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੀ#
ਕਲਾਸ% ! ਸ"ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ।
* ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਕੰਟਰੋਲ' ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦੀ ਬੱਿਚ% ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁ#ਟੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਨਯਮ% ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
* ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਜ਼ਟਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂ ਲ ! ਚਲਾਉਣ ਜ" ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ#ਾਈ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
* ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਖਤਮ ਹੋਣ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ।
* ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਢੰਗ ਵੱਜੋਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਾਿਕ& ਅਤੇ ਲੰਚ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਕਰ#ਗੇ।

	
  
	
  
	
  
* ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ& ! ਹਮੇ$% ਹੀ ਬ"ੇਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਤੋਂ ਿਬਨ" ਗੈਰਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ"।
* ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ `ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਤ" ਿਕ ਟੀਚਰ% ! ਿਤਆਰੀ ਲਈ
ਆਮ ਸਮ# ਿਮਲ ਸਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਚਰ% ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਿਬਲਿਡੰਗ' ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ% ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਢੰਗ ਵੱਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੌਂਗ-ਸਟਾਰਟ ਪ"ੋਗਰਾਮ ! ਆਨਲਾਈਨ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹ"।
* ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ! ਆਪਣੀ% ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ# ਯੋਜਨਾਵ' ਦਾ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਸਫਾਿਰ&' ਜ" ਤਬਦੀਲੀ& ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ# ਦੇਣ ਲਈ 3 ਿਦਨ$ ! ਪਿਹਲ% ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"; ਅਤੇ
* ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਵ# ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ#ਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਕੇ-12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
* ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਰੇਡ 4-12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਤੋਂ ਵੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
* ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 3 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਿਸਫਾਿਰ& ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ#$ ! ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ#ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਨਰਸੰਦੇਹ, ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਕੁ ੱਝ ਛੋਟ$ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟ$ ਇਸ ਪ"ਕਾਰ ਹਨ:
* ਜੇ ਲੋਕ ਿਸਹਤ ਜ" ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ;
* ਜੇ ਲੋਕ ਿਚਹਰੇ ! ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ! ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਿਬਨ$ ਪਾ ਜ" ਲਾਹ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ;
* ਜੇ ਟੀਚਰ ਜ" ਇਨਸਟਰਕਟਰ ਦੂਿਜ% ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਿਸੱਧੀ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣ;
* ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜ" ਪੀਣ ਸਮੇਂ; ਜ"
* ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਜਸ ! ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਮੁ#ਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਾਵ% ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਕਜ ਹੈ।
ਉਪਰਲੇ ਪੈਕਜ ਤੋਂ ਿਬਨ$ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ& ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤ#ਾਹ ਿਵੱਚ ਹ"। ਅਸੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਜ" ਆਈ ਟੀ ਜ" ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵਚਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ,
ਿਜਨ$% ! ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹ", ਅਤੇ ਡਾ: ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਕੇ-12 ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਪਿਹਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾ# ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ,
ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚਲੇ ਸਾਿਰ% ਿ਼ਜਿਲ੍ਹ' ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

	
  
	
  
	
  
ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ% ਬੱਚੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਵ#ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਬੱਿਚ% ! ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,
ਸਾਡੀ ਿਸਖਰਲੀ ਪਿਹਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ#ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ! ਪੜ#ਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਮੇਲਜੋਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਕੂ ਲ% ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ! ਿਦੱਤੀ& ਜ"ਦੀ% ਸਾਰੀ% ਸੇਵਾਵ% ਿਵੱਚਕਾਰ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ
ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਛੇਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ, ਤ" ਮੈ# ਕੋਈ !ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਸਭ ਕੁ ਝ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵ$ਗੇ।
ਸਪਿਰੰਗ ਬ"ੇਕ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਨੱਘੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀ& ਤੱਕ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁ ੱਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਇਹ ਉਸ ! ਨਿਵਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆ"ਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ# ਹੈ। ਇਹ ਆ"ਾ ਉਸ ਸਭ ਕੁ ਝ ! ਦੁੱਗਣਾ
ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾ# ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਲੋਕ$ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਆਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉ ਆਸ ਕਰੀਏ ਿਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਗਰਮੀ% ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕ#ਗੇ ਿਜਹੜੀ& ਥੋੜ$ੀ& ਿ਼ਜਆਦਾ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਣਗੀ& ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਸਤੰਬਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕ#ਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਿਵਡ ! ਇਕ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੇਖਣਾ !ੁਰ ੂ ਕਰ ਸਕ#ਗੇ।
ਹਾਈਚਕੇ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗ"ੀਿਟੰਗਜ਼)

