
ਹੈਲੋ ਮਾਿਪਓ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ,  
 

ਮਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਣੁ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ$% 
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ# ਸੰਭਾਵਨਾਵ' ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹ"। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 
ਦੀ ਖਾਿਹ% ਦੀ ਸੇਧ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਕੂਲ ਆਰਿਥਕਤਾ ! ਦੋਬਾਰਾ ਖੜੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ 
ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਿਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ$ ! ਕੰਮ$ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ 
ਖੁੱਲ%ਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ$$ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਿਤ& ! ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਕੋਈ ਿਸੱਧੇ ਸਪ#ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹਨ: 
 

1.  ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ%ਣਗੇ? 
 

2.  ਸਕੂਲ% ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁੱਲ%ਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ? 
 

3.  ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁੱਲ%ਣਗੇ ਤ" ਿਕਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਗੇ? 
 

4.  ਜੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ%ਦੇ ਹਨ, ਤ" ਉਨ#$ ਮਾਿਪ% ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ& ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਕਵੇਂ ਕਰ#ਗੇ ਿਜਹੜੇ 
ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ?  

 

ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਕੋਿਵਡ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਥਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ" ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ$ ਿਹਦਾਇਤ' ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲ$ ਸਾਫ ਹੋ 
ਰਹੀ$ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕਤਾ ! ਦੋਬਾਰਾ ਖੋਲ$ਣ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ% ਦੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼$ !ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਾਿਹ% ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੀਜ਼$ ! ਦੋਬਾਰਾ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਖੋਲ$ਣਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖੋਲ$ਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।  
 

ਆਰਿਥਕਤਾ ! ਦੋਬਾਰਾ ਖੋਲ$ਣ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ$ਣ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ$ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ 
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ#$ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ% ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਹਿੁਤ& ਲਈ ਇਸ ਸੰਭਾਲ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਕੂਲ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਫੈਸਲੇ !ੁਰ ੂਦੇ ਸਾਲ$ ਦੇ ਬੱਿਚ% 'ਤੇ ਕੇਂਦਿਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਤ" ਿਕ ਉਨ#$ ਦੇ 
ਮਾਪੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦਰੂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਯੋਗ ਹਨ। 
  

ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ%ਗੇ ਅਤੇ ਿਕਸ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ%ਗੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ !ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ 
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ% ਸੇਧ$ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ% ਸੇਧ$ ਿਕਸੇ 
ਤਰ#$ ਦੀ# ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਯਮ% ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣਗੀ&। ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ 
ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਦਰੂੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰ#$ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਿਮੱਥਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ#$ ! ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ#$ ! ਅਪਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾ# ਇਕ ਦਜੂੇ ਤੋਂ ਦਰੂੀ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ% ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ% 
ਚੁਣੌਤੀ'  ! ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। 
 

ਬੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਿਚ% ਿਵੱਚ ਇਨਫੈਕ&ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਿਚ% ਤੋਂ ਬਾਲਗ% ! 
ਇਨਫੈਕ&ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਗ ਲੋਕ$ ! 
ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਸਮੇਂ, ਸਾ# ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਉਨ#$ ਲੋਕ$ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਨ$% ਦਾ 
ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ (ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪ"ਬੰਧ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜ" ਿਜਨ$% ਦੇ ਘਰ# ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ 
ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਿਜਨ$% ਦਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ! ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ  ਘਰ ਰਹੋ, ਇਕੱਠੇ 
ਨਾ ਹੋਵੋ, ਿਕਸੇ ! ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉ। ਇਸ ਕਰਕੇਂ ਸਾ#  ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦਜੂੇ ਲੋਕ$ ਦੇ ਨਾਲ ਜ" ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡਰ ਅਤੇ 
ਿਫਕਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ ਅਤੇ 
ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
   

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਹਲ% ਿਕਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ% ! ਦੋਬਾਰਾ ਖੋਲ$ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ% ! ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਖੋਲ$ਣਾ ਜ" ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ 



ਨਹੀਂ ਖੋਲ$ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਸਕੂਲ% ! ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ#$ ਖੋਲ$ਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ 
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾ# ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਜੇ ਸਕੂਲ 
ਖੋਲ$ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤ", ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ! 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਣੁ ਤੱਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਕਾਿਮ% ਦੇ ਸਮਰਥਨ, ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ) ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ% ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਿ$$% ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ# ਪ"ਮੁੱਖ ਪਿਹਲ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਤਰ#$ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰ' ! ਖੁੱਲ% ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਉਨ#$ ਲਈ ਿਕਹੜੀ 
ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ% ! ਦੋਬਾਰਾ ਖੋਲ$ਣ ਦੀ# ਜਿਟਲਤਾਵ( ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੈ# ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸ"ਝੀ% 
ਕੀਮਤ% ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ", ਜੋ ਇਸ ਪ"ਕਾਰ ਹਨ: 

 

• ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹ" ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ"ਮੁੱਖ ਪਿਹਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;  
 

• ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਿਵੱਚ ਰਹੇ; 
 

• ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਸੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ; 
 

• ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਸਾਡੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਭਾਰੇ ਆਵੇ; ਅਤੇ 
 

• ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। 
 

 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ#$ ਸ"ਝੀ% ਕੀਮਤ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਤ" ਬੇ#ੱਕ ਮੰਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ' ਭਰਪੂਰ 
ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਿ$$ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ", ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੋਬਾਰਾ ਿਮਲ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਵੱਲੋਂ 
ਸ"ਝੀ ਪ"ਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 


