ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ,
17 ਮਾਰਚ ! ਸਾਡੀ% ਿਵਿਦਅਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ' ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਇਕ ਅਣਿਚਤਿਵਆ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਮਾਤ% ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ! ਮੁਲਤਵੀ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ, 23 ਮਾਰਚ ! ਮੈਂ ਗ"ੇਡ 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁ ੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 14 ਵੀਡੀਓ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ$ ਅਤੇ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਦੀ ਇਕੱਿਠ& ਗੁ ਜ਼ਰਿਦ' ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਤਾਜ਼ੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ"। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਖਰੀ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"।
ਿਜੰਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ", ਉਸ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿ$$
ਕਰ#ਗਾ। ਸਾਡੇ ਿਕਊਪੀ (CUPE)	
   ਦੇ ਸਾਥੀ%, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ% ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟਰ$ਗ ਸਟਾਰਟ
ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਗ ਿਸਿਖਆਰਥੀ( ! ਪੜ#ਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਵਾਿਲ% ਤੱਕ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ 75000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ
ਗਲੋਬਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਵ% ਿਵੱਚ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ! ਿਸਿਖਅਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਨੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ' ਲਈ# ਹਨ, ਸਾਡੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ! ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਨੱਤਨੇਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੱਖ !
ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਾ# ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ਿਕ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਿਵਉਂਤ& ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸੁਨੇਹੇ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ% ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਿਲਖਤ%, ਅਨੁਵਾਦ' ਸਮੇਤ,
ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਵੈ ੱਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵਚਲੇ ਉਨ#$ ਸਾਰੇ ਲੋਕ$ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ",
ਿਜਨ$% ਨੇ ਇਨ#$ ਜਿਟਲ ਸਿਮ$ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਿਕਸੇ ਤਰ#$ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਿਤਆਰ ਹ",
ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ% ਸਿਥਤੀ& ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ", ਅਤੇ ਿਵ#ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਗਰਮੀ% ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਧੀਆ
ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹ"।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ"ਬੰਧ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਗਰਮੀ% ਦੀ! ਛੁੱਟੀ& ਲੈਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਨ$% ਛੁੱਟੀ& ਦੀ ਤੁਹਾ% ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ(, ਮਾਿਪ% ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਮੂਿਹਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ
ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ਾ ਖੁਦ ਗਰਮੀ% ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਗਰਾਉਂਡ' ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ"ੋਜੈਕਟ, ਿਵਤੀ ਿਵਉਂਤ& (ਫਾਈਨੈਂਿ(ਅਲ
ਪਲੈਿਨੰਗ), ਸਮਰ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁ ਝ, ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂ ਲ% ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਸਾਿਰ% ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ"
ਿਜਨ$% ਲਈ ਗਰਮੀ% ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀ% ਹੋਣਗੀ& ਿਕਉਂਿਕ ਸਕੂ ਲ% ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈ#ਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਬਨ$ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਅਤੇ ਮਾਿਪ% ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ !ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹ"। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ#ਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨ& ਦੇ
ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਤਬਦੀਲੀ& ਕਰਨ ਲਈ ਸਾ# ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ#$ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਿਨੱਤਨੇਮ' ! ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ$ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ& ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁ#ਿਕਲ ਸਨ। ਸਾਡੇ
ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾ# ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਢੰਗ$ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹ" ਨਵੇਂ ਢੰਗ$, ਨਵੇਂ ਸੰਦ$ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿਨੱਤਨੇਮ' ! ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਿਰਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਅਤੇ !ਪ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਸਾਿਹਬਾਨ- ਲੀਡਰਿ&ੱਪ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਿ&ੱਪ
ਅਤੇ ਪ"ਤੀਬੱਧਤਾ ਅਸਧਾਰਣ ਸੀ। ਿਸਸਟਮ ! ਚਲਦਾ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ !ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪ"ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਆਾਫ ਐਜੂਕੇ&ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ$ ਨਾਲ
ਆਮ ਢੰਗ$ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਿਦ&, ਆਨਲਾਈਨ ਪ"ਬੰਧ ਕਰਿਦ% ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼$ ! ਆਮ ਵ"ਗ ਿਨਭਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ
ਇਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਨਵ# ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਿਦ%, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਉ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ#$ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਿਤਆਰ ਹ", ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਾ# ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੱਤਝੜ ਵੱਲ ਜ"ਿਦ%
ਸਾ# ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜ਼ਲ$ੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ
ਗਰਮੀ% ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ% ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤ"ਘਦੇ ਹ"।

