
	  
	  
	  

ਸਾਿਰ% ! ਹੈਲੋ, 

ਏ-ਸਵੇਇਲ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਜੀ ਆਇ# !, 

ਸਪਿਰੰਗ ਬ"ੇਕ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਹਾ% ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ# ਿਮਲੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਕ 
ਤੁਹਾ% ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਅਤੇ ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਬਹਤੁੀ& ਖਬਰ$ ਕੋਿਵਡ ਦੀ# ਵੱਖਰੀ& ਿਕਸਮ% ਬਾਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹ", ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ `ਤੇ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?  ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ' ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ#ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ#$ 2000 ਲੋਕ$ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ", ਿਜਨ$% ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਭਿਰਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।   

ਪਿਹਲ% ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ। ਿਪਛਲੇ !ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾ# ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਿਫਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ 
ਸਕਦੇ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਰਝੁਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇ# ਹੈ। ਆਮ 
ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿ਼ਜਆਦਾ ਸਮ# ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ% 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ% ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ 
ਿਕਸਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾ% ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ", ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰ%ਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ", ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੀ 
ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਏਗਾ, ਤ" ਤੁਹਾ% ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ (ਲੋਦੇ) ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ  ਦਮੁੇਲ `ਤੇ ਰੌ#ਨੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ 
ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ#$ ਿਵਚਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਿਵਡ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਕਲਾਸ% ! ਖੁੱਦ ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ 
ਜ" ਆਪਣੇ ਆਪ `ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਿ਼ਜਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਹਾ% ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਤੋਂ ਆਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿ਼ਜਆਦਾ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੀਬਰ ਪ"ਤੀਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ! ਬਹਤੁ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿ਼ਜਆਦਾ ਕਲਾਸ% ਜ" ਲੋਕ$ ! ਖੁੱਦ ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ 
ਹਨ।  

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਬਹਤੁ ਿ਼ਜਆਦਾ ਦਹੁਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ, !ਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਦਰੂ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤ" ਮਾਸਕ ਪਾਉ।  

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ! ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉ। ਿਨੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ 
ਇਹ ਪਿਹਲ% ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਇਹ ਿਫਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਹ"।   

ਲੱਛਣ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਆਪ# ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਚੈ ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ" ਅਸੀਂ ਕੰਮ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ" ਿਕ ਆਪ# ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਮਰਪਤ ਹ" ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਵ"ਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, 
ਤ" ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। 



	  
	  
	  

ਉਹ "ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਲ" - ਸਾ# ਸਾਿਰ% ! ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਜਹੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ% ਨਾਲ ਬਿਹਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਕੌਫੀ !ਾਪ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਜ" ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ 
ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥ" ਲੱਭਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਤ" ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ 
ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ, ਤ" ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀ% ਨਾਲ 
ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬਿਹ ਕੇ ਕੌਫੀ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਿਦਨ ਦਮੁੇਲ `ਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮਾਸਕ। ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਇਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ' ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲ$ ਜਾਣਦੇ ਹ"। 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਿਚ% ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਜ" ਨਹੀਂ  ਇਹ ਉਨ#$ ਦੇ ਮਾਿਪ% ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ% ! ਇਕ ਥ" ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਥ" 
`ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।   

ਿਸਹਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਕ#ਾ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸਰੀ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ 20,000 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ।  ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ।    

ਕੰਟਰੋਲ' ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੱਕ, ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਕੁਮ% ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਜ"ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ% ਦਰੂ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਿਕ ਇਕ ਥ" ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਥ" `ਤੇ ਜ"ਦੇ ਵਕਤ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ% ਗਾਈਡਲਾਈਨ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ 
ਹ"।    

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪ% ! ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਿਚ%, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ"ੇਡ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚ%, ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿ਼ਜਲ%ੇ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸ& ਕਰ ਰਹੇ 
ਹ"। ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ%, ਿਜਨ$% ਦਾ ਉਹ ਬਹਤੁ ਿ਼ਜਆਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇ$ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।  

ਅਸੀਂ ਕੇਸ$ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ! ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਥ" ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਥ" `ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ" ਮਾਸਕ 
ਪਾਉ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ% ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿਜਸ ! ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਮ"ਵਰਾ ਬਹਤੁ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ%, ਗ"ੇਡ ਕੇ ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਦੇ, ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨ$ ! ਮਾਸਕ 
ਪਾਉਣਾ ਬਹਤੁ ਮੁ#ਿਕਲ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤ" ਉਨ#$ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਿਚਹਿਰ% ! ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ#$ ! 
ਮਦਦ ਲਈ ਬਾਲਗ% ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗ"ੇਡ 4 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਗ"ੇਡ% ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। 

ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਹਫਿਤ% ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ% 
ਕਹਾਣੀ& ਦੱਸਣ ਵਾਿਲ% ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ", ਿਜਨ$% ਿਵੱਚ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਰ !ਾਮਲ 
ਸਨ। ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪ#ਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਪ#ਟ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹਤੁ 
ਿ਼ਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਈ ਤਰ#$ ਨਾਲ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜ" ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ 
ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਤੁ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ' ਵਾਲੇ ਸਿਮ$ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ 
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜ" ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ" `ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ% ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁ#ਿਕਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾ# ਇਕ 



	  
	  
	  

ਦਸੂਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% `ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਿ਼ਜਆਦਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਇਹ 
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਮ ਸਿਮ$ ਵ"ਗ ਸਕੂਲ% ! ਆ-ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ 
ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਦਸੂਰੇ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਉ ਿਕ ਸਾ# ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਤੁ ਿ਼ਜਆਦਾ ਕਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ! ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚ% ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 
ਿਵ#ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹਤੁ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ, ਤੰਦਰਸੁਤ ਰਿਹਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਤੁ ਹੀ 
!ਾਨਦਾਰ ਹੋ। 

ਹਾਈਚਕੇ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗ"ੀਿਟੰਗਜ਼)। 

 


