ਮਾਿਪਓ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ,
ਏ-ਸਵੇਇਲ (ਹੈਲੋ),
ਸਕੂ ਲ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ$ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ 26 ਜੂਨ ਵੱਲ ਜ"ਿਦ% ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ" ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ ਲਈ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂ ਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਿਕ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਤੰਬਰ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ$ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਿਕ ਅਗ#ਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆ ਮੰਤਰਾਲੇ
(ਐਜੂਕੇ&ਨ ਮਿਨਸਟਰੀ) ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਿਜਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ
ਿਜ਼ਲ$ਾ ਉਸ ! ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 5 ਸੰਭਾਵੀ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ
ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਪੜ#ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁ ਲ ਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ& ਵੱਖਰੀ&
ਪੱਧਰ% ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹ" ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਪੜ#ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ#$ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ#$ ਦੇ ਢੰਗ$ ਨਾਲ -ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜ" ਦੂਰ ਤੋਂ - ਪੜ#ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ" ਅਸੀਂ
ਇਸ ! ਿਮ#ਰਤ ਮਾਡਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹ" ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿਮ#ਰਨ
ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕ&ਨ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਸਾ# ਕਈ ਤਰ#$ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵ' ਬਣਾਉਣੀ& ਪੈਣਗੀ&, ਇਕ ਇਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਟਾਇਮ ਵਾਪਸ
ਆਵ#ਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਆਮ ਵ"ਗ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਾ# ਿਮ#ਰਤ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਿਵਿਦਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ (ਪ"ੌਿਵੰਿ'ਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ) ਜੂਨ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਮ#ਰਤ ਜ" ਰਲੇ ਿਮਲੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸ
ਆਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾ# ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ !ੁਰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ
ਬਣਾਈ% ਜਾ ਰਹੀ$ ਯੋਜਨਾਵ' ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ", ਤ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ% ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ !ੁਰ ੂ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਤੰਬਰ
ਬਾਰੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾ# ਕੁ ਝ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲ$ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾ# ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ
ਸਾ# ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵੱਖਰੀ ਿਵ#ੇ#ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਕੂ ਲ ! ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵ#ਵਾਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਤ" ਸਕੂ ਲ !
ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਿਕ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਗ"ੇਡ ਤੱਕ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 2 ਿਦਨ ਸਕੂ ਲ ਆਉਣਗੇ। 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਗ"ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਦਨ ਸਕੂ ਲ
ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਦਨ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਵੱਡੀ
ਿਗਣਤੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜ" ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੜ#ਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਿਮ#ਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ।

ਮਰਜ਼ੀ-ਰਿਹਤ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ% ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ"ਿਦ%, ਖਾਸ ਲੋੜ$ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ% ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ' ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 5 ਿਦਨ ਸਕੂ ਲ ਆਉਣਗੇ।
ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ$ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਤ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ! ਅਗ#ਹ ਤੋਰ
ਸਕੀਏ। ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ", ਪਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁ#ਿਕਸਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਬੂ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਬੰਦ$% ਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ, ਤ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਈਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪੱਤਝੜ
ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ% ! ਨਾਰਮਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ !ੁਰ ੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ 100% ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ
ਿਮ#ਰਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਿਰਹਾ, ਤ" ਸਾ# ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ! ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਿਵਿਦਅਕ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਗੱਲ$ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ
ਿਸੱਖੀ& ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਿਮ#ਰਤ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਕੁ ੱਝ ਤਬਦੀਲੀ& ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ 100% ਦੀ
ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਗਰਮੀ% ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ !
ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦ&, ਸਾ# ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁ ਝ ਪੱਕੀ% ਸੇਧ$ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ', ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਪ"ਬੰਧਕ' ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ !ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸੋਚੋ ਿਕ ਉਨ#$ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ"ਬੰਧ ! 3 ਮਹੀਿਨ& ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਵਆਇਆ ਹੈ, ਤ" ਇਹ ਇਕ ਹੈਰਾਨਕੁ ਨ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚਲੀ' ਸੰਭਾਵਨਾਵ' ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ", ਤ" ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਿਸੱਖੀ& ਗਈ# ਗੱਲ$ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਣ, ਉਨ#$ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ% ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਧ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕਣ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮ# ਿਦੰਦੇ
ਹ"। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵ$ਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤ" ਿਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ! ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ% ਿਵੱਚ ਜ"ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ
ਰਹੇ ਹ"। ਇਸ ਤਰ#$, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ% ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ# ਲੈ ਰਹੇ ਹ", ਉਦੋਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ !ੁਰ ੂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇ$% ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟੱਕ ਕੇ ਚਲਿਦ% ਅਸੀਂ ਮੰਿਜ਼ਲ 'ਤੇ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ$ਗੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਸਤੰਬਰ ਵੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹ" ਤ" ਿਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟੱਕ ਕੇ ਚਲਿਦ%
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪੱਤਝੜ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱਖੀ& ਚੀਜ਼$ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ& ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਏ।
ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ$ਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ,
ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਓ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ,

ਹਾਇਚਕੇ

