ਮਾਿਪਓ, ਿਵਿਦਆਰੀਥੀਓ ਅਤੇ ਸਟਾਫ,
ਏ ਸਵੇਇਲ- ਹਾਕੋਮਲਮ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੀ ਆਇ# !। ਮੈਂ ਇਹ ਤ" ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਸਰੀ ਕਵ#ਟਲਨ, ਸੈਮੀਆਹਮੂ ਅਤੇ ਕੈਟਜ਼ੀ ਫਸਟ ਨੇ#ਨ$ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਿਕ& ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ !ਾਨਦਾਰ
ਿਦਨ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨ$ ਲੋਕ$ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦੇ ਵਡੇਿਰ& ! ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹ ਕਰਦੇ ਹ"।
ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ$ ਵੱਲੋਂ ਿਵਸਾਖੀ, ਈਸਟਰ ਅਤੇ ਪਾਸਓਵਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾ% ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਸੰਤ ਿਨੱਘ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਿਨੱਘ ਸਾ# ਕਈ ਤਰ#$ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਦ% ਮੈਂ ਕੁ ੱਝ ਗੱਲ$ ਕਰਨੀ% ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹ#ਮਾਰੀ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ"ਬੰਧ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੜ#ਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ
'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ$ ਲਈ ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇ$% ਵ"ਗ ਸਾਡੀ ਉਨ#$ ਲੋਕ$
ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ$% ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਪਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ" ਿਜਨ$% ਦੇ ਲੋਕ$ ! ਇਨਫੈਕ&ਨ ਹੈ।
ਪਿਹਲ% ਸਾਡੇ ਮਾਿਪ% ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਕੁ ਝ !ਬਦ। ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ' ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ#ਾਈ ਦੀ
!ੁਰਆ
ੂ ਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ% ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾ% ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ% ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ"। ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹ", ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਟੀਚਰ ! ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਤ" ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜ" ਕੀ ਤੁਹਾ% ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਵੱਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਨ#$ ਪਿਰਵਾਰ& ! ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਪ"ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ", ਿਜਹਨ% ! ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਤ"
ਿਕ ਉਹ ਟੀਚਰ% ਵੱਲੋਂ ਪ"ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਕੁ ੱਝ !ਬਦ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ% ਲਈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਚੱਿਲਓ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ
ਥ" ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ% ! ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਭ"ਤ-ਸੁਭ$ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ$ ਕੋਲ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈ# ! ਬੋਲੀ ਦੀ# ਸਮੱਿਸਆਵ'
ਹੋਣਗੀ&, ਕਈ# ! ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜ" ਉਨ#$ ਦਾ
ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਿਜਹੇ ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜ" ਉਹ ਆਰਥਕ ਅਿਨ$ਚਿਤਤਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ#$ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਖਾਣਾ
ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੜ#ਾਈ ਹੇਠਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ% ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਿਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ&
ਦੀ# ਲੋੜ$ ! ਿਕਸ ਤਰ#$ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਿਨੱਗਰ ਪੇ#ਾਵਰ ਸੂਝ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹ"।
ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ, ਸਾ# ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ#ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ"ਬੰਧ& ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ
ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ% ਅਤੇ ਫੋਨ$ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਨਤਾਣੇ ਪਿਰਵਾਰ& ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ
ਲਈ ਟੀਚਰ% ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੀ% ਯੋਜਨਾਵ' ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਿਹੱਸਾ ਹੈ।
ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਿਪ#ੰਸੀਪਲ( ਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ% ਦੇ ਕਾਿਮ% (ਐਿਸੰਿ%ਅਲ ਸਰਿਵਸ ਵਰਕਰਜ਼) ਲਈ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਦੇ
ਮੌਕੇ ਪ"ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰ& ! ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਭੇਜਣ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ% ਲਈ ਪੜ#ਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪ"ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ$ ! ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਗੁ ੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਕਰਨ
ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਸਾਰਿ% ! ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ"। ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਆਮ ਤਰ# ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ
ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਿਹਲ% ਿਜੰਨੀ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ#ਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਿਹਲ% ਵ"ਗ
ਹੀ ਮੁੱਲ%ਕਣ ਅਤੇ ਗ"ੇਿਡੰਗ ਹੋਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ& ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਿਜੰਨੀ&
ਉਮੀਦ% ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਵ"ਗ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 4-5 ਘੰਿਟ% ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ
ਦੂਰ ਦੀ ਪੜ#ਾਈ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਟੀਚਰ% ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਹਾਇਕ& ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪੜ#ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ% (ਨੌਨ
ਇਨਰੋਿਲੰਗ ਟੀਚਰ%) ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਜ"ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਥ" ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ#ਾਈ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ$ ! ਵੱਖ ਵੱਖ
ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ", !ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ"ਿਤਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨੱਤ ਦੇ ਅਮਲ$ ! ਉਸ ਤਰ#$
ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਜਸ ਤਰ#$ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੇ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ
ਿਦਸੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾ# ਸਾਿਰ% ! ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਿਵਿ#$ ਦੇ ਟੀਚਰ% ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਰਾਮਾ, ਸੰਗੀਤ, ਖਾਿਣ%, ਲੱਕੜ ਦੇ
ਕੰਮ, ਮੈਟਲਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਿਵਿ#$ ਦੇ ਟੀਚਰ% ਲਈ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਮੈ# ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵ#ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਕੁ ਆਲਟੀ ਭਰਪੂਰ ਪੜ#ਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ% ਚੀਜ਼$
ਵਾਪਰਨਗੀ(। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਪੇ#ਵਾਰ (ਪ"ੋਫੈ&ਨਲ) ਹਨ, ਿਜਨ$% ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬੱਿਚ% ਅਤੇ ਿਵਿਦਆ ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾ# ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪ"ਬੰਧ ! ਿਸਰ ਭਾਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਸਰਫ ਦਸਵ$ ਿਦਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ#$ ਦਸ# ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ"
ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸਕੂ ਲ ! ਯਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਉ ਿਕ
ਇਹ ਸਮ# ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁ ੱਝ ਉਤ#ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜੇ ਵੀ
ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ#$ ਮੈਂ ਪਿਹਲ% ਿਕਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ
ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ,
ਹਾਇਚਕਾ
ਜੌਰਡਨ

