ਸਾਿਰ% ! ਹੈਲੋ,
ਏ- ਸਵੇਇਲ (!ੁਭ ਿਦਨ)।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹ", ਇਹ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਿਤ% ! ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ !ੁਰ ੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ
ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁ ੱਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲ$ ਕਰਨੀ% ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"।
•

ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ";

•

ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ, ਿਜਵੇਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਦੀ#
ਮੀਿਟੰਗ' ਬਾਰੇ;

•

ਸਕੂ ਲ% ਲਈ ਟੈ ੱਸਟ ਿਕੱਟ% ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ;

•

50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਵਾਲੇ 2 ਜਿਣਆ ਸਮੇਤ ਲੰਮੀ ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 107 ਲੋਕ$ ਬਾਰੇ

•

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ

•

ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ% ਚੀਜ਼$ ਬਾਰੇ

ਵੈਕਸੀਨ' ਬਾਰੇ- ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ& ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ", ਿਜਹਨ% ਦੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਟੈ ੱਸਟ%
ਦੀ# ਿਰਪੋਰਟ& ਪੌਜ਼ੀਿਟਵ ਆ ਰਹੀ$ ਹਨ। ਅਪ#ੈਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਪੌਜ਼ੀਿਟਵ ਕੇਸ$ ਿਵੱਚੋਂ
35% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਬਾਲਗ% ਦੇ ਸਨ। ਪਿਹਲੀ ਮਈ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪ"ਤੀ%ੱਤ 7% ਹੈ। ਮਈ ਦੇ !ੁਰ ੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਪੌਜ਼ੀਟਵ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ% ਦੀ ਿਗਣਤੀ 1 ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾ# ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁ#ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ& ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ
ਲੱਗਣਗੇ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ& ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਦੇ, ਹਰ ਇਕ ਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚ% ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ% ਗੱਲ$ ਅਤੇ
ਖਬਰ$ ਸੁਣਨ ! ਿਮਲ ਰਹੀ$ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੁਮੇਲ `ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਮੱਧਮ ਚਮਕ ਤੋਂ ਕੁ ਝ ਵੱਧ ਿਦਖਾਈ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 30 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਵੱਖਰੀ ਥ" `ਤੇ ਹੋਵ$ਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਬਰ$ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਿਸਹਤ ਦੀ# ਸੇਧ$
ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸਕ% ਤੋਂ ਿਬਨ$ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੀਹ `ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾ# ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ$ਾ
ਿਚਰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਟੈ ੱਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ% ਿਕੱਟ%। ਸਾਡੀ% ਿਕੱਟ% ਲਈ ਸਾ# ਉਦੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਦ ਿਮਿਲਆ ਜਦੋਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰਕੇ
ਸਵੈ-ਟੈ ੱਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ% ਿਕੱਟ% (ਸੈਲਫ-ਟੈ ੱਸਟ ਗਾਰਗਲ ਿਕੱਟ%) ਸਕੂ ਲ% ! ਭੇਜੀ% ਗਈ#। ਇਹ ਿਕੱਟ% ਉਨ#$ ਬੱਿਚ% ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ& ਲਈ ਆਪ#ਨਲ ਹਨ, ਿਜਹਨ% ਬੱਿਚ% ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹੁੰਿਦ& ਹੋਇ$ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਿਕੱਟ ! ਘਰ ਿਲਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਬੈਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ"
ਇਹ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਿਪ% ਲਈ ਘਰ ! ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਿਕੱਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪ"ਾਈਵੇਸੀ

ਿਵੱਚ ਗਰਾਰੇ ਵਾਲਾ ਟੈ ੱਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਦ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਿਚ% ਦੇ ਟੈ ੱਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ
ਚੋਣ।
ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਜ"ਨ ਹਨ ਿਜਹਨ% ! ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿਮ$ ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਿਜਨ$% ! ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹ"। ਮੈਂ ਉਹਨ$ ਅਸਚਰਜ ਲੋਕ$ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਜਹਨ% ਨੇ 25 -25 ਸਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 107
ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ! ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਉਨ#$ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ
ਿਸਰਫ ਉਨ#$ ! ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਅਤੇ ਉਨ#$ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ#$ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"।
ਜ"ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਕ ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਉਨ#$ ਚੀਜ਼$ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ", ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਪਨ ਕੀਤੀ$
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ#$ ! ਿਵਿਦਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਰੰਟਲਾਈਨ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ$ ! ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣ ਦੀ#
1500 ਿਚੱਠੀ& (ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਜ਼) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਤਿਰ% ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ% ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ
ਿਨਡਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਪੇ#ਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆ ਪ"ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ& ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ
ਕਲਰਕ$, ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਰ%, ਿਫਰਤੂ (ਇਟੀਿਨਰੈਂਟ) ਟੀਚਰ%, ਪ"ੈ ੱਪ ਟੀਚਰ%, ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਅਤੇ ਵੱਖ
ਵੱਖ ਿਬਲਿਡੰਗ' ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟੀ ਟੀ ਓ ਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਤੱਕ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਬਨ$ ਇਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੇ
ਹ"।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲ% ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਕੁ ੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੜ#ਾਈ ਇਕ ਆਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ#ਾਈ ਵ"ਗ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦੀ। ਟੀਚਰੋ, ਤੁਸੀਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨ#$ ਚੀਜ਼$ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣੀ%
ਚਾਹੀਦੀ& ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਹ" ਿਕ ਸਾ# ਤੁਹਾਡੇ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਅਤੇ ਪੇ#ਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ! ਵਰਤ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤ ਵੱਲ ! ਵੱਧਿਦ& ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਿਸੱਖਣ
ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ% ਚੀਜ਼$ ਿਵੱਚ !ਾਮਲ ਹਨ: ਹਰ ਰੋਜ਼
ਪ"ਗਟਾਈ ਜ"ਦੀ ਆਮ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਭਰੀ ਸਮਰੱਥਾ।
ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ ।
ਹਾਇਚਕੇ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗ"ੀਿਟੰਗਜ਼)

