
 

 

ਸਾਿਰ% ! ਹੈਲੋ 

ਏ-ਸਵੇਇਲ, 

ਕੱਲ$ ! ਪਿਹਲੀ ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਅਤੇ ਅਗ#ਹ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਪਿਹਲ% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਸ$ ਦੀ ਵੱਡੀ 

ਿਗਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕ ਸਖਤ ਹਫਤਾ ਸੀ। ਸਪ#ਟ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਦਜੂੀ ਲਿਹਰ (ਵੇਵ) ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚੜ#ਤ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ 

ਸਾਡੇ 2 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਬਿਰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦਬੁਾਰਾ ਖੁੱਲ%ਣ 'ਤੇ ਬਹਤੁ ਖੁ# ਹ", ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾ# ਿਨਊਟਨ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ! ਦੋ ਹਫਿਤ% ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਨ#$ ਦੋਹ$ ਸਕੂਲ% ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ# ਦੇ ਲੋਕ$ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋ ਹਫਿਤ% ਲਈ ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ 

ਰਿਹਣਾ ਬਹਤੁ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ# ਇਸ ਤਰ#$ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ# ਆਪਣੇ ਯਤਨ$ ! ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ, 

ਆਪਣੀ% ਕੋਿ$$% ! ਨਿਵਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮੁੇਲ 'ਤੇ ਿਦਸਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਤ"ਘ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।   

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਨਯਮ% ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਕਰ ਰਹੇ ਹ", ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੀ ਇਕ 

ਟੀਮ ਨੇ ਿਮਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ%ਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾ# ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ? ਇਸ ਨੇ ਸਾ# ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤ 

ਦੇ ਿਨਯਮ ਿਕੰਨੇ ਿਵਸਿਤ%ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ#$ ! ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਿਰ% ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਮੁੱਲ%ਕਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 

ਸ"ਝੇ ਥੀਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾ# ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਯਮ ਸਾਥੋਂ ਸਾਿਰ% ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ#$ ਮੁੱਲ%ਕਣ% ਿਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ$ ਚੀਜ਼$ ਸਾ# ਹੇਠ$ ਿਦੱਤੀ& ਗੱਲ$ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ( ਹਨ:  

• ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ, ਬ"ੇਕ% ਅਤੇ ਲੰਚ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ  

• ਸਟਾਫ ਰਮੂ$ ਅਤੇ ਲੰਚ ਰਮੂ$ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ  

• ਹਾਲ$ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜ" ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਰੂੀ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰੱਖਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ   

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ! ਚੈ ੱਕ ਕਰੋ   

• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ" ਸਕੂਲ ! ਨਾ ਜਾਉ   

• ਗਾਈਡਲਾਈਨ' ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਾਲ$ ਅਤੇ ਸ"ਝੀ% ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 

ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਜਸਮਾਨੀ ਦਰੂੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਜ" ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 

(ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ   

• ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਇਸ ਤਰ#$ ਬਣਾਉ ਿਕ ਉਨ#$ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।  

ਮੇਰਾ ਿਵ#ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ! ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ" ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 

ਸਕੂਲ% ! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾ# ਸਾਿਰ% ! ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਕਦਮ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ  ਸਾਰੀ% ਚੀਜ਼$ 

ਕਰਨੀ% ਪੈਣਗੀ&।  

ਅਸੀਂ !ੁਰ ੂਤੋਂ ਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 

ਆਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲ !ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ !ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ% ਨੰ 323 ਿਚੱਠੀ& ਭੇਜੀ% ਹਨ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ 



 

 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ! 138 ਿਵਿਦਅਕ ਥ"ਵ" ਹਨ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਨ#$ ਿਵੱਚ 81 ! ਇਕ ਜ" ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਰ ਨੋਿਟਸ 

ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਸਕੂਲ% ! ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਿਟਸ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਿਨ& ਦੋਰਾਨ 138 ਥ"ਵ" 'ਤੇ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ !ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕਈ ਸਕੂਲ% ! ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਕੂਲ% ! ਦੋ ਹਫਿਤ% ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਸਾ# ਚੁਣੌਤੀ' ਭਰਪੂਰ ਸਿਮ$ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਡਾ: ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਖਤਰੇ ! ਇਨਾਮ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਿਚ% ਦਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ।   

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮੁੇਲ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮੀਦ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾ# ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਖਬਰ$ ਿਮਲ ਰਹੀ$ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਅਜੇ 

ਕਾਫੀ ਦਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਸਪ#ਟ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 ਹਫਿਤ% ਤੋਂ ਸਕੂਲ% ਿਵੱਚ ਹ"। 3 ਹੋਰ ਹਫਿਤ% ਿਵੱਚ 

ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ% ਦੀ# ਛੁੱਟੀ& ਿਵੱਚ ਹੋਵ$ਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾ# ਦੋ ਹਫਿਤ% ਦੀ# ਛੁੱਟੀ& ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ 

ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵ#ਗੇ, ਤ" ਜਨਵਰੀ !ੁਰ ੂਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ 

ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ !ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਬਸੰਤ ਚੁਣੌਤੀ' ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੂਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ% ਿਵੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ !ਥੇ ਪਹੁੰਚ&ਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ" ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਬਦਿਲਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ !ਥੇ ਪਹੁੰਚ&ਗੇ। ਸਾ# ਸਾਵਧਾਨ, !"ਤ, ਿਦਆਲੂ  ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ# 

ਹਮੇ$% ਵ"ਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ, ਤੰਦਰਸੁਤ ਰਿਹਓ, 

 

ਹਾਈਚਕੇ। 


