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ਮਾਿਪਓ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰੋ,   

ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਚਾਈ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ !ੁਰਅੂਤ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ 
ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਣੁ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਹਣੁ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਜੂੇ ਹਫਤੇ 
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗ#ਹ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਬੱਿਚ% ! ਸਕੂਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ% ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ' ! ਿਮਲਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।   

ਸਾਡਾ ਪ"ਬੰਧ ਸਾਿਰ% ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਮੇਚ ਦਾ ਸੂਟ ਭਾਵ ਸਾਿਰ% ! ਇਕ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ#ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ"ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਬ#ਿਟ% 
ਕੋਲੰਬੀ' ਦੀ# ਮਜ਼ਬੂਤੀ' ਿਵੱਚੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ#ਾਈ ਦੇ ਵੱਖਰੀ& ਵੱਖਰੀ& ਰਫਤਾਰ% ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ 
ਦੇਖੋਗੇ।    

ਿਸਰਫ ਚਾਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲ% ਸਕੂਲ% ! ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਯੋਜਨਾ (ਪਲੈਨ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਇਕੱਠੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਵੇਂ 
ਸਾਧਨ% ! ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਵਸੀਿਲ& ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਤਰ#$ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਹਫਤਾ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਇਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ% ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ 
ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  

ਸਕੂਲ% ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢ"ਚੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ& ਕੀਤੀ$ ਹਨ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਵਰਚੁਅਲ 
(ਕੰਿਪਊਟਰ(, ਇੰਟਰਨੈ ੱਟ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ& ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਬੇ#ੱਕ ਕਈ ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਾਿਪ% ! ਕੁੱਝ ਅਗੇਤੀ& 
ਿਹਦਾਇਤ' ਦੇਣ ਲਈ ਉਤੇਜਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਮਾਿਪ% 'ਤੇ ਇਕਦਮ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਅਕ ਪ"ਬੰਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਖੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਇਕ ਅੰ# ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟਕ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੌੜ ਿਜੱਤਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ 
ਹੈ, ਿਫਰ ਪੜ#ਾਈ ਪੜਾਵ% ਿਵੱਚ !ੁਰ ੂਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ$ ਨਾਲ।      

ਇਨ#$ !ੁਰ ੂਦੇ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ। ਅਸੀਂ ਇਨ#$ !ੁਰ ੂਦੇ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ% ਵੱਲੋਂ ਿਮਲ ਕੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ! ਿਫਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸ"ਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ# ਕਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ% ਪ"ਭਾਵ&ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ' ਦੇਖੀ% 
ਹਨ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਦਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਆਏ, ਿਕਉਂਿਕ 
ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹ"।  

ਕਈ ਕੇਸ$ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ# ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ% ਅਤੇ ਨਵੀਂ% ਉਦਾਹਰਨ& ਦੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ! 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ% ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹ"। ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਨਵੇਂ ਢੰਗ$ ਦਾ ਜ"ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਉਨ#$ ਤੋਂ ਬਿਲਹਾਰੇ ਜ"ਦੇ ਹ", ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾ# ਇਹ 
ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ) ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਨ#$ ਦਾ/ਦੀ 
ਕਲਾਸਰਮੂ ਟੀਚਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹ", ਉਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਲੋਕ$ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਪਿਰਵਾਰ& ! ਇਹ 
ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ !ਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ#$ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਨ#$ ! ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ"ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਹਫਤਾ # 1 ਹੈ। 



ਮਾਿਪਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਨਵ# ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਣੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾ% ਿਮਲੀ 
ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕਤਾ, ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ- ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਫਕਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਅਿਨ$ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ% ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਨਿਵਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤ% ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮ# ਚੁਣੌਤੀ' ਭਰਪੂਰ ਹੈ।  

ਦਜੂੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪ% ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਸਕੂਲ% ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾ% ਪਾਠ (ਲੈਸਨ) ਿਮਲਣੇ !ੁਰ ੂਹੋ 
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾ% ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ% ਅਤੇ ਢੰਗ$ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਨ$% ਲਈ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ% ! ਪੜ#ਾਈ ਬਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟਕ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ" ਿਕ 
ਿਕਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਿਪ% 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ#$ ! ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮ# ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਚਾਈ ! ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘਰ# ਿਵੱਚ 
ਆਪਣੀ% ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ& ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ! ਵੀ ਪੜ#ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ#$ ਹੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹ", 
ਿਜਸ ਤਰ#$ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰ% ਮਾਪੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਥਤੀ ! ਸਮਝਦੇ ਹ"।  

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ#$ ਲੋਕ$ ਲਈ ਜੋ ਬਹਤੁ ਹੀ !ਘੀ ਕੌਮੀ !ਖਸੀਅਤ ਸਟੀਫਨ ਿਲਊਸ ! ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ! ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ 
ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇ#ਨਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਸਫੀਰ ਵੱਜੋਂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਟੀਫਨ ਸਾ# ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਫਰ$ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ 
ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਜਾਿਣਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ! ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ ਸਕੂਲ। ਮੇਰੇ 
ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਿਦਅਕ ਪ"ਬੰਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ! ਸਮਝ ਰਹੇ ਹ", ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ 
ਪੜ#ਾਈ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੁਣੌਤੀ' ਭਰਪੂਰ ਸਿਮ$ ਿਵੱਚ ਇਕ ਦਜੂੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੀ।  

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਜ਼ਲ$ਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ", ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ ਤਰ#$ 
ਦੀ# ਛੋਟੀ% ਛੋਟੀ% ਚੀਜ਼$ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ! 7:00 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸੜਕ$ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਿਮ% (ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 
ਵਰਕਰਜ਼) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਭ"ਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹ", ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਰੂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਿਸਰਾ ਦੇਖ$ਗੇ ਅਤੇ 
ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ#ੇ ਹਨ। 
 

ਜੌਰਡਨ ਿਟੰਨੀ, 
ਸਕੂਲ% ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ ਸੀ ਈ ਓ 


