
ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ, ਮਾਿਪਓ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ, 
 

ਇਹ ਹਫਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਦ#ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖਬਰ$ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹਫਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ! ਸਾਡੀ ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ 
ਅਫਸਰ (ਪ"ੌਿਵੰਿ'ਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ) ਨੇ ਬੰਦ$% ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੇਧ$ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪ"ੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ! ਖੋਲ$ਣ 
ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ#ਾਈ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇਨਸਟ%ਕ'ਨ) 
ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵੀ !ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 
ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਦ#ਾ ਬਾਰੇ ਸਪ#ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ$ਗਾ।  
  

ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਆਓ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ !ੁਰ ੂਕਰੀਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾ: ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਸਮਾਨੀ ਦਰੂੀ, 
ਸੀਮਤ ਸਮਾਜਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਇਕੱਠ% ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% 'ਤੇ 
ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਨ#$ ਿਨਯਮ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦ% ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ 19 ! ਠੱਲ$ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜ"ਨ ਮਨਾਉਂਿਦ( 
ਪ"ੀਮੀਅਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇਅ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕ-ਇੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ$% ਹਟਾਈ% ਜਾਣਗੀ&। ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਕਟਾ 
ਸਕ#ਗੇ, ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਪਾਰਕ% ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕ#ਗੇ, ਟੈਿਨਸ ਖੇਡ ਸਕ#ਗੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ' ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕ#ਗੇ ਅਤੇ ਿਮਊਿਜ਼ਅਮ& ਿਵੱਚ ਜਾ 
ਸਕ#ਗੇ। ਪ"ੀਮੀਅਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ !ੁਰ ੂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 
ਿਰਹਰਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਂਗ ਵੀਕ-ਇੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਰਹੇ।" ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 19 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜ#ਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦਾ ਹ"।  
 

ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੁੱਝ !ਾਮਲ ਹੈ: 
 

• ਕੇ-5 ਗ"ੇਡ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਿਚ% ਲਈ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ#ਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਇਮ ਵਾਪਸੀ; 
 

• 6-12 ਗ"ੇਡ ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ#ਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਇਮ ਵਾਪਸੀ; ਅਤੇ 
 

• ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦਰੂੋਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਿਨੰਗ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ। 
   

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ% ਜਾ ਰਹੀ$ ਸੇਧ$ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ-5 ਗ"ੇਡ ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੀ ਇਕ ਿਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ#ਾਈ ਅਤੇ 6-12 
ਗ"ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਦਨ ਦੀ ਪੜ#ਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਇਨ#$ ਸੇਧ$ ਦੀ# 
ਹੱਦ$ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 

ਸੂਬਾਈ ਸੇਧ$ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਸੂਲ !ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਮਾਿਪ% ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ਦੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜ" 
ਆਨਲਾਈਨ/ਦਰੂੋਂ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਿਸੱਖਣ ! !ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, 
ਸਾਡੇ ਿਮ#ਰਤ (ਹਾਈਿਬ&ਡ) ਮਾਡਲ% ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਿਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜ" 
ਦਰੂੋਂ ਿਸੱਖਣਾ !ਾਮਲ ਹੈ।  
 

ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਹਫਤੇ ਪਿਹਲ% ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾ# ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮ# ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ 
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ !ੁਰ ੂਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟੱਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਿਖਆਲ 
ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ। ਹਣੁ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾ# ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਣੁ ਸਾ# ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੰਭਵ ਮਾਡਲ% ! ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾ# ਅਜੇ ਵੀ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿਨਯਮ% ਅਤੇ ਮਿਨਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ# ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  
 

ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ !ੁਰ ੂਕਰ#ਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ$ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਆੁਲੇ ਆਪਣਾ ਪ"ਬੰਧ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ 
!ੁਰ ੂਕਰ#ਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ#ਗੇ ਿਜਹੜਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ/ਦਰੂੋਂ ਿਸੱਖਣ 
ਿਵਚਕਾਰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਸਤੰਬਰ ਲਈ 
ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ" ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ! ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗ#ਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ। 



ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ"ਬੰਧਕ', ਟੀਚਰ% ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ"ਬੰਧ 
! ਦਬੁਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਹੀ ਮਾਹਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾ# ਹਣੁ ਉਸ ਮੁਹਾਰਤ ! ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਨਾਲ 
ਦਬੁਾਰਾ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣਾ !ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
 

ਸਾਡੇ ਫੌਰਨ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਵੀਕ-ਇੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹਤੁ !ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਗਰਮੀ% ਦਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕ-ਇੰਡ ਬਾਅਦ ਬੰਦ$% ! ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਅ ਨਾਲ 
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ" ਿਕ ਤੁਹਾ% ਸਾਿਰ% ! ਇਸ ਵੀਕ-ਇੰਡ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਇਸ 
ਐਤਵਾਰ ! ਮਦਰਜ਼ ਡੇਅ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। 
 


