ਸੁਪਰਡ&ਟ ਜੌਰਡਨ ਿਟੰ ਨੀ ਵਲ0 ਸੁਨ1ਹਾ
ਸਟਾਫ ਦੇ ਮ(ਬਰੋ, ਮਾਿਪਓ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮ(ਬਰੋ। 7 ਸਤੰ ਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ?ਣ ਦੇ ਨAੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮ( ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ?ਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੁੱਝ ਮੁਢਲੀਆਂ ਗੱਲK ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ
ਿਨਯਮK ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹK, ਤK ਿਕ ਜਦO ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤK ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲO 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ, 2020 ਦੇ Tੁਰੂ ਤO ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅਸU ਸਕੂਲK ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸ ਤਰ?K ਦੇਖKਗੇ, ਿਜਸ ਤਰ?K ਦੇ ਉਹ ਮਹKਮਾਰੀ ਤO ਪਿਹਲK ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲO ਿਸੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼K ਿਵੱਚO ਸਭ ਤO ਪYਤੱਖ ਿਦਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤK ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸKਝੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਸU ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹK।
ਇਹ ਸੁਨAਹਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲO ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮ( ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹK ਤK ਿਕ ਤੁਸU ਫਰਕK ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਅਸU ਅਜੇ ਵੀ ਮਹKਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹK, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤO
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪYਤੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮ(ਬਰK ਅਤੇ ਗਰੇਡ 4 ਅਤੇ ਉਸ ਤO ਉਪਰਲੇ ਗYੇਡK ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਕ ਥK ਤO ਦੂਸਰੀ ਥK `ਤੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠA ਹੋਣਾ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਸ ਤਰ?K ਿਦਖਾਈ ਦੇਣੀ
Tੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਤਰ?K ਦੀ ਇਹ 2019 ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।
ਐਲੀਮ(ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲK ਦੋਹK ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮKਸੂਚੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 2019 ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲK ਿਵੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ (ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ Tਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ) ਪੜ?ਾਈ
ਕਰੇਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲK ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਿਸਸਟਮ Tੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੈਸਟਰK ਨੂੰ
ਦੁਬਾਰਾ Tੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤK ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕ]ਿਕ ਹੁਣ ਸਮੂਹK ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰT ਨਹU ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਗਰੁੱਪK ਿਵੱਚ ਇਕੱਠA ਹੋਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ Tਰਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸU ਅਜੇ ਵੀ ਲੋ ਕK
ਨੂੰ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਥK ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹKਗੇ ਅਤੇ ਅਸU ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰKਗੇ। ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨੀ ਸੰ ਭਵ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼K
ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰ ਗK ਨਾਲ ਤੁਸU ਉਸ ਤਰ?K ਦੇ ਇਕੱਠK ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਿਜਸ ਤਰ?K ਦੇ ਇਕੱਠ ਪਿਹਲK ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਿਪਛਲੇ
ਸਾਲ ਅਸU ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤO ^ਚੀ ਅਤੇ ਸਪTਟ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸਤK ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕੰ ਨਾ ਲੋ ਚਦੇ
ਸਨ। ਇਹਨK ਬੰ ਦTK ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਾ_ਡK ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲK ਿਵੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਤ ਵKਗ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁTੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ
TਰਤK ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਿਜਵ` ਿਸਹਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜKਚ, ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ। ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੇ
ਿਕ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤK ਤੁਸU ਅਪੁਆਇੰ ਟਮ(ਟ ਬਣਾਉ। ਅਸU ਮਹKਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸੇਧK ਅਧੀਨ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ

ਿਵਜ਼ਟਰK ਲਈ ਇਸ ਿਨੱਤਨAਮ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹK, ਪਰ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮ(ਬਰK ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲK ਿਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਨaਿਟਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸU ਘਰK ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰK ਹੀ ਨaਿਟਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨA ਇਸ
ਪਾਰਦਰTਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ?ੇਪਣ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿ਼ਜਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨA ਉਨ?K ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨaਿਟਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹU ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਅਮਲ ਿਕਸ ਤਰ?K ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ, ਸਾਡਾ ਿਵTਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੇਠK ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ:
•

ਅਸU ਅਜੇ ਵੀ ਿਵTਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹK ਿਕ ਇਕKਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਨaਿਟਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇTK ਵKਗ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮਾ
ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕK ਨੂੰ ਕਦO ਅਤੇ ਿਕਵ` ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

•

ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪYੈਸ ਸੰ ਮੇਲਨ ਿਵੱਚ, ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ, ਡਾ਼ ਹੈਨਰੀ ਨA ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਾਰੇ ਨaਿਟਸ ਨਹU ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਊਟਬYੇਕ ਹੋਵੇ ਜK ਿਕਸੇ ਗਰੁੱਪ ਿਵੱਚ ਲੋ ਕK ਦਾ ਵਾਇਰਸ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਵੇ ਤK ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•

ਉਨ?K ਨA ਸਕੂਲK ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ "ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ" ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ "ਿਕਸੇ ਗਰੁੱਪ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਹਰ ਕੇਸ ਜK ਆਊਟਬYੇਕ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ"।

ਅਸU ਨaਿਟਸK ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅੰ ਿਤਮ ਿਵਸਥਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹK, ਅਤੇ ਜਦO ਇਹ ਿਵਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤK ਅਸU ਉਸ ਨੂੰ ਲੋ ਕK
ਨਾਲ ਸKਝਾ ਕਰKਗੇ, ਤK ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠA ਹੋਣ ਦੇ ਿਨਯਮK ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਟਾਫ ਮ(ਬਰK ਨੂੰ ਪYਭਾਿਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਕ
ਉਹਨK ਨA ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ?K ਿਮਲਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ 50 ਲੋ ਕK ਤੱਕ ਜK ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ 50% ਤੱਕ
ਇਕੱਠA ਹੋਣ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਸU ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪK ਿਵੱਚ ਇਕੱਠA ਹੋ ਸਕKਗੇ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮ( ਕਿਹਣਾ ਚਾਹKਗਾ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ?ੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਮਹKਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਣ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ?K ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ( ਆਸ ਕਰਦਾ ਹK ਿਕ ਅਸU
ਇਨ?K ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਣਾਵKਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਲੋ ਕK ਦੇ ਮਹKਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮK ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲO ਿਜੰ ਮ ਿਵੱਚ ਸ(ਕੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠA ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮK
ਲੱਗੇ, ਭਾਵ` ਿਕ ਿਨਯਮ ਇਸ ਦੀ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤO ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਮ( ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ?K ਨA ਜੋ ਕੁੱਝ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਿਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰ ਗ ਨਹU ਹੈ। ਅਗKਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਦਆਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹK ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਿਕੰ ਤੂ ਨਹU ਹੈ ਿਕ ਮਹKਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵK ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰਤਾ
ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਸੰ ਤ ਰੁੱਤ
ਿਵੱਚ ਜਦO ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤK ਸਕੂਲK ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸK ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ

ਡੈਲਟਾ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੱਤਝੜ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲK ਿਵੱਚ ਕੇਸK ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ
ਰਹੇਗਾ।
7 ਸਤੰ ਬਰ ਨੂੰ 75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲK ਦੀਆਂ ਦਿਹਲੀਜ਼K ਲੰਘਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਸਾਲ ਦੀ Tੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤK ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ, ਕਲੱਬK ਿਵੱਚ Tਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਟੀਮK ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ Tਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਢੁਕਵ` ਿਨਯਮK ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਿਦਆਂ, ਅਸU ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰ ਬਲੀ ਿਵੱਚ
ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕKਗੇ ਅਤੇ ਉਨ?K ਦੀ ਪੜ?ਾਈ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਿਟYੱਪK `ਤੇ ਿਲਜਾ ਸਕKਗੇ। ਇਸ
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹU ਹੈ ਿਕ ਮਹKਮਾਰੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹU ਹੋਈ, ਇਸ ਪੱਤਝੜ ਰੁੱਤੇ ਅਸU ਇਕ ਨਵK ਮੋੜ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਤਰ?K ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹK, ਿਜਸ ਤਰ?K ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ 2020 ਤO ਪਿਹਲK ਸੀ।
ਅਸU ਰਲਕੇ ਇਸ ਸਫਰ `ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹK।

