ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਸੰਬਰ !ੁਰ ੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਆਲ ਦੀ# ਛੁੱਟੀ& (ਿਵੰਟਰ ਬ"ੇਕ) ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਮੈਂ ਉਨ#$ ਚੀਜ਼$ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸਕੂ ਲ% ! ਖੁੱਲ%ੇ ਅਤੇ ਸੁਿਰੱਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। ਕੇਸ$ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹ" ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ% ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋਈਏ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ#$ ਗੱਲ$ ਬਾਰੇ ਹੈ ਿਜਹੜੀ& ਅਸੀਂ ਮਾਿਪ% ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ$ ! ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ"।
ਮਾਿਪਓ:

* ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ !ਥੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰੋ
* ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ! ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉ, ਤ" ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ
* ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲੱਛਣ% ਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ
* ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ - ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾ# ਦੂਜੇ ਬੱਿਚ% ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੱਿਚ% ਨਾਲ
ਇਕ ਹੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ (ਕਾਰਪੂਿਲੰਗ) ਵਰਗੀ% ਚੀਜ਼$ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ:

* ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ ਅੱਧੇ (1/2) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਚੈ ੱਕ (ਹੈਲਥ ਚੈ ੱਕਸ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕ ਿਤਹਾਈ (1/3) ਨੇ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਚੈ ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ" ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ- ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
* ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲ$ ਿਵੱਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਿਜਸਮਾਨੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ - ਸਾ# ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕ ਿਤਹਾਈ (1/3) ਨੇ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਜਸਮਾਨੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾ# ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗ"ੇਡ 10-12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਿਵੱਚ 99.8% ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜ" ਤ" ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ" ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਉ- ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ
ਪਾਉ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਿਪ% ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ"। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਿਜ਼ਲ$ਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਕੁ ੱਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਚੈ ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਨਯਮ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ(
ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਇਸ ਤਰ#$ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ# ਮੀਿਟੰਗ' ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ
ਸਿਮ$ ਦੀ# ਿਮਲਣੀ& 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤਬਦੀਲੀ& ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ"।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਸਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹਾਟ ਸਪਾਟ (ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕੇਸ$ ਦਾ ਕੇਂਦਰ) ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ੇ ਅਿਧਐਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਦੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ# ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ" 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਤੰਨ
ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਜ (ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਿਟਸ) ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਥ" ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 220 ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਜ਼ (ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਿਟਸ) ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਿਕ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕ&ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹਨ$ 220 ਨੋਿਟਸ& ਿਵੱਚੋਂ 4 ਕੇਸ$ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ% ਦੀ# ਪੂਰੀ% ਕਲਾਸ% ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਹ", ਵਾਇਰਸ ਫੈਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ#$ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 200 ਨੋਿਟਸ& ਿਵੱਚੋਂ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ
ਫੈਲਣ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ( ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸ% ਲਗਦੀ% ਹਨ। ਸਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਿਟਸ) ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਂਬਿਰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਿਵਖੇ ਆਊਟਬ%ੇਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂ ਲ 2 ਹਫਿਤ% ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਸ ਤਰ#$ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ$ਗੇ ਜੋ ਕੁ ੱਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ% ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ"।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਡਗਲਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵਖੇ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲ% ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਉਤ#ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸਕੂ ਲ ਖੁੱਲ%ਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਬੱਿਚ% ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ& ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤ"
ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂ ਲ ਦੀ# ਗਰਾਊਡ& ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਿਫਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਕੂ ਲ ! ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਿਖਰ ! ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ
ਖੁੱਲ"ਣ ਕਾਰਨ ਚਾਅ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਕ-ਇੰਡ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈ# ਗਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ (ਦਾਦੇ/ਦਾਦੀ$-ਨਾਨੇ/ਨਾਨੀ$) ਨੇ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹਨ$ ਦੇ ਪੋਤੇ/ਪੋਤੀ%-ਦੋਹਤੇ/ਦੋਹਤੀ& ਦਾ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਿਕੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਬੱਕਸ ਤੋਂ ਚਾਹ ਲੈਣ ਿਗਆ
ਤ" ਇਕ ਬਰੀਸਤਾ (ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ) ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸਭ ਕੁ ਝ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਕੁ ੱਝ ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਖੁੱਲ%ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"।
ਸਕੂ ਲ% ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹ", ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ% ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁ ੱਝ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ", ਜੋ ਕੁ ੱਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ"। ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਸਿਰ& ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣਾ, ਉਸ
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਿਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕ$ ਿਮਲਣਾ ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚ% ! ਲੋੜ ਹੈ, ਗ"ੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਫਿਨ& ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ" ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਖੁੱਲ%ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਿਚ% ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹ" ਜਦੋਂ ਉਨ#$ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਕੁ ਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਵੱਖਰੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਤ ਟੀਚਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਅਤੇ !ਪ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਬੱਿਚ% ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਲਈ !ਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੇ#ੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹ", ਿਜਹਨ% ਦੇ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼$ ਕਰਨੀ% ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਓ, ਿਜਨ$% ਦੀ ਸਾਡੇ
ਸਕੂ ਲ% ! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ%ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

