ਹੈਲੋ ਮਾਿਪਓ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ,
ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਜੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਪੜ#ਾਈ !ੁਰ ੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲ%, ਮੈਂ ਕੁ ੱਝ ਆਖਰੀ ਛੋਟੀ% ਛੋਟੀ% ਚੀਜ਼$ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਅਤੇ ਕੁ ੱਝ ਗੱਲ$ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ(
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾ% ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸੋਮਵਾਰ ! ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ# ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਸਕੂ ਲ% ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਾਇਮਟੇਬਲ ਵੈ ੱਬ !ਤੇ ਪਾ
ਿਦੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਲਈ !ਮਵਾਰ ਸਮ# ਸੂਚੀ (ਸਟਰਕਚਰਡ ਟਾਇਮਟੇਬਲ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ", ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ"ੇਡ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਕੂ ਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇ
5 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ !ੁੱਕਰਵਾਰ !। ਇਨ#$ ਸਾਰੇ ਿਦਨ$ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ& ਿਵੱਚ
ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਨ#$ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ& ਿਵੱਚ
ਇਕ ਿਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂ ਲ ਆਉਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ !, ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਘਰ ਰਿਹਣਗੇ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਕੰਡਰਗਾਟਰਨ ਤੋਂ ਗ"ੇਡ 5 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਤ" ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ#ਾਈ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 2 ਿਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ"ੇਡ 6 ਜ" 7 ਿਵੱਚ ਹੋ ਤ"
ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ#ਾਈ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 1 ਿਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮ% (ਐਿਸੰਿ%ਅਲ ਸੁਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼) ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋੜ$ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਪ#ੋਕਤ ਿਨਯਮ% ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਨ#$ ਬੱਿਚ% ਕੋਲ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 5 ਿਦਨ ਸਕੂ ਲ
ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ! ਵੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਟਊਟਰ% ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹ"। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਕ ਿਮੱਥੇ ਹੋਏ
ਸਿਮ$ ਦੇ ਸਕੈਜੂਅਲ (ਸਮ# ਸੂਚੀ) ਲਈ ਨ" ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ% ਤੋਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਮਦਦ
ਪ"ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਿਦਨ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇ ਿਨੱਤਨੇਮ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
• ਕਲਾਸ% ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼
• ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠਣਾ
• ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਇਕ ਥ" ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥ" ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿਨੱਤਨੇਮ
• ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਿਸਹਤ ! ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈ ੱਕ ਕਰਨਾ
• ਕੁ ੱਝ ਚੀਜ਼$ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ& (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਟਫਡ ਿਖਡਾਉਣੇ ਅਤੇ ਪਲੇਡੌਅ)
• ਹਰ ਕੋਈ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਸੱਖ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
• ਬਾਲਗ% (ਮਾਿਪ%, ਿਵਜ਼ਟਰ&) ! ਆਮ ਵ"ਗ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮਾਿਪਓ, ਇਨ#$ ਸਾਰੀ% ਚੀਜ਼$ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਸਾਰੇ ਆਮ ਿਨੱਤਨੇਮ', ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟਰ$ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ% ਦਾ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤਰ#$ ਦੀ# ਚੀਜ਼$ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ Ôਨਵੇਂ ਨਾਰਮਲÕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ% ਚੀਜ਼$ ਿਜਹੜੀ& ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਨ#$ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਜ਼ਲ$ੇ ਲਈ ਸਾਰੀ% ਸੇਧ$ -ਖੋਲ$ਣ ਲਈ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁ ੱਝ ਿਹੱਸਾ ਖੋਲ$ਣ ਲਦੀ- ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ
ਅਫਸਰ (ਪ"ੋਿਵੰਿ'ਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ) ਅਤੇ ਐਜੂਕੇ&ਨ ਮਿਨਸਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੈ# ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ$ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂ ਲ ਿਕਉਂ ਖੋਲ$ ਰਹੇ ਹ"? ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਣੇ ਹਨ:
1. ਿਕਉਂਿਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ% ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹਨ$ ਕਦਮ$ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਿਵਡ19 ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ

ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"- ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ (ਪ"ੋਿਵੰਿ'ਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ) ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂ ਲ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ" ਹਨ;
2. ਿਕਉਂਿਕ ਬੱਿਚ% ! ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਵਰਚੂਅਲ ਪੜ#ਾਈ ਕਈ# ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਿਰ%
ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨ#$
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ% ! ਮਦਦ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਉਨ#$ ਦੀ ਪੜ#ਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।
3. ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹ", ਅਤੇ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਰਹ#ਗੇ ਅਤੇ ਸਾ# ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ !ੁਰਆ
ੂ ਤ
ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ" ਦੇ ਹਾਲ$ ਅਤੇ ਜਮਾਤ% ਦੇ ਕਮਿਰ% ਿਵੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ! ਸਕੂ ਲ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜ" ਤੁਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵ$ਗੇ। ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸਭ ਕੁ ਝ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ% ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ#$ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ
ਅਿਧਆਇ ! ਿਕਸ ਤਰ#$ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹ"।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾ# ਕੁ ੱਝ ਮੁ#ਿਕਲ" ਆਉਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾ# ਥੋੜ$ਾ ਿਜਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਟਟੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ% ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਘਾਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਕੁ ੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾ# ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕਉਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ$ਾ ਿਜਹਾ ਨਾਰਮਲ ਵ"ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਝੜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ
ਵਧਿਦ% ਨਵੇਂ ਿਨੱਤਨੇਮ' ! ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਧੀਆ !ੁਰਆ
ੂ ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲਈ ਸਕੂ ਲ% ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਹੇ। ਉਹ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ,
!ਮੂਲੀਅਤ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਿਹਲ ਪਿਹਲ ਭਰਪੂਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਸਰਜਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਰਿਹਣ, ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ% ਥ"ਵ" ਹਨ। ਪਾਠ$ਮ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਸਕੂ ਲ ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗ$ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇ$% ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟਕ ਕੇ ਚਲਿਦ% ਅਸੀਂ !ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ$ਗੇ। ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਿਕਸੇ
ਤਰ#$ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਿਚ% ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ#ਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਕਰ#ਗੇ,
ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ !ੁਗਲ, ਮੇਲ ਜੋਲ, ਹਾਿਸ%, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਲੋਕ$ !
ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਥ" ਬਣਨਾ !ੁਰ ੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਤ" ਅਸੀਂ !ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵ$ਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ
ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟਕ ਕੇ ਚਲਿਦ% ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵ# ਨਾਰਮਲ ਪੈਦਾ ਕਰ#ਗੇ ਿਜਹੜਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

