	
  
	
  
	
  
	
  
ਗੁ ੱਡ ਮੌਰਿਨੰਗ, ਏ- ਸਵੇਇਲ (!ੁਭ ਿਦਨ), ਅੱਜ 17 ਮਈ ਸੋਮਵਾਰ ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ# ਕੁ ੱਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲ$ ਅਤੇ ਮਾਿਪ% ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹ"।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਟੱਪਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 13 ਅਪ#ੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਖੋ
ਤ" ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸੱਤ$ ਿਦਨ$ ਦੀ ਔਸਤ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਪ#ੈਲ 13 ! ਕੇਸ$ ਦੀ ਹਰ ਿਦਨ
ਦੀ ਔਸਤ ਿਗਣਤੀ 1130 ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 13 ! ਇਹ 568 ਸੀ। ਇਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ#$ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਕੇਸ$ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਿਟੱਲੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਗਰਾਵਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ
ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ' ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਹਲ% ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ
ਖੁ#ਿਕਸਮਤ ਹ" ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਉਪ#ੋਕਤ ਤਰ#$ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ। ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ& ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਟੈ ੱਸਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 10 ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਬਾਲਗ
ਲੋਕ$ ਨੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ#$ ਦੇ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਈ ਿਗਆਰ% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਸਰਫ ਦੋ ਬਾਲਗ% ਦੇ ਟੈ ੱਸਟ
ਹੀ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਿਦਨ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਿਜਨ$% ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਟੈ ੱਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ
ਲਈ ਸਾਫ ਹੈ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨ' ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਰੂ ਹੀ ਖਬਰ$ ਿਵੱਚ
ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚ% ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਗੇ। ਮਾਿਪਓ ਅਤੇ ਬੱਿਚਉ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਫਤੇ
ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਓ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚ% ! ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ#$ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਿਨ#ਾਨਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ
ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਿਰ% ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਜੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਵੱਜੋਂ, ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਿਸਰਫ ਨਾਰਮਲ ਵਰਗੀ% ਗਰਮੀ% ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਪੱਤਝੜ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਇਹ ਪਿਹਲ% ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੀ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਕਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ", ਿਜਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਲਗ% ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ" ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚਲੇ ਬਾਲਗ% ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਮਾਿਪ% ! ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ `ਤੇ ਿਨਗ$% ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹ" ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁ ੰਨ
ਜੁਆਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ !ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ।
ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ। ਹਾਇਚਕੇ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗ"ੀਿਟੰਗਜ਼)। ਤੁਹਾਡਾ
ਹਫਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇ।

