
ਹੈਲੋ ਮਾਿਪਓ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ, 
 

ਅੱਜ ਪ"ੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਅਗ#ਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸਪ#ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਹਣੁ 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਚਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ' ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ 
ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਨੇਿਹ' ਦੀ# ਮੁੱਖ ਗੱਲ$ ! ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ% ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 
ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ$ ਸੁਣੀ%: 

 

- ਬੱਿਚ% ਲਈ ਸਕੂਲ 1 ਜੂਨ ! ਖੁੱਲ%ਣਗੇ। 
- ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ! ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ" ਉਸ ਦੇ ਟੀਚਰ% ਵੱਲੋਂ ਉਸ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ/ਦਰੂੋਂ ਪੜ#ਾਈ ਦਾ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
- ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ% ਲਈ ਕਈ ਨਵੀ$ !ਰਤ$ ਰੱਖੀ% ਗਈ# ਹਨ। 
- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ"ੇਡ 5 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 2 ਜ" 3 ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ 
ਹੈ। 
- 6-12 ਗ"ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 1 ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ।  
 

ਉਹ ਮਾਪੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ! ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖ' ਦੀ# ਸੇਧ$ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀ& ਚੀਜ਼$ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
 

- ਬਹਤੁ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ# ਕਲਾਸ%। 
- ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀਮਤ ਆਉਣ ਜਾਣ। 
- ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਿਨਯਮ; ਅਤੇ 
- ਇਕ ਦਜੂੇ ਤੋਂ ਦਰੂੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸਰਮੂ ਿਵੱਚਲੇ ਕੰਮ$ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰ#$ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਿਜਵੇਂ ਿਕ 
ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰ#$ ਦੇ ਪ"ਬੰਧ ਅਤੇ ਚੀਜ਼$ (ਸਪਲਾਈ&) ਦੀ ਸ"ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ।   
 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ% ਚੀਜ਼$ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼$ ਨਵੀਂ% ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ#$ ਤੋਂ ਿਬਨ$ ਵੀ ਬਹਤੁ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਾ# ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਿਫਕਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤ" ਸਾ# ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ# ਗੱਲ$ ਸੁਣਨ ! ਿਮਲ ਰਹੀ$ 
ਹਨ: 

 

- ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇਕ ਦਜੂੇ ਤੋਂ ਦਰੂੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ! ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁ#ਿਕਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹਤੁ ਛੋਟੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ; 
- ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਥੋੜ$ੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਅਤੇ ਉਨ#$ 
ਦੇ ਤੁਰਨ ਿਫਰਨ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਕਰ#ਗੇ; 
- ਸਕੂਲ ਇਨ#$ ਨਵੇਂ ਿਮਆਰ% ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਗੇ; 
- ਟੀਚਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ#$ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ#ਾਉਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;  
-  ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ"ਬੰਧ ਜ" ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ& ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ! ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ;  
- ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ! ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ 
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰ#$ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਤੁ ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ  
- ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹ" ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤ"ਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 



ਵੇਰਿਵ% ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਹਣੁ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਿਨਰਸੰਦੇਹ, ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ% 
ਹੀ ਯੋਜਨਾਵ' ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ ਵੇਰਿਵ% ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ& ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵ' ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ$ਗੇ। ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ$ ਨਾਲ !ੁਰ ੂਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ 
ਕਰ#ਗੇ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ% ਪਿਹਲ% ਹੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੇਵਾਵ% ਦੇ ਕਾਿਮ% 
(ਐਿਸੰ%ਅਲ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼) ਦੇ ਬੱਿਚ% ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ 4 ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹ", ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਖਣ 
ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਿਕ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ% ਹੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ, 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜ"ਚ ਕਰਨ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਰੜੇ ਿਨਯਮ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਗੇਮ$ 
ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟੀਚਰ% ਦੇ ਿਨਰਦੇ& ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। 
 

ਇਨ#$ ਛੋਟੇ ਥ"ਵ" ਦੇ ਤਜਰਬੇ ! ਵੱਡੀ% ਥ"ਵ" ਿਵੱਚ ਿਲਜ$ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਹਲ% ਕੰਮ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਨਯਮ% ਵੱਲ 
ਬਹਤੁ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ% ਪ"ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ$ ! ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਨੱਗਰ ਚੋਣ$ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਚੋਣ$ ! ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ& ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ&ਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨ#$ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ! ਦੱਸ$ਗੇ, 
ਤ" ਿਕ ਮਾਿਪ% ! ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ 1 ਜੂਨ ! ਸਕੂਲ ਕੀ ਪ"ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ !ੁਰ ੂਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵ% ਬਾਰੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ! ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਂਦੇ 
ਰਿਹਣ ਿਦਉ। 
 

ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਿਵੱਚਲੀ' ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼$ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ-1 ਜੂਨ ! ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ%ਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਿਚ% ਕੋਲ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ#ਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਦਜੂੀ-ਆਉਣਾ 
ਜ" ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ% ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ% ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦਰੂੋਂ ਪੜ#ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ! ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
!ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ! ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਸਟਾਫ, ਟੀਚਰ% ਅਤੇ ਪ"ਬੰਧਕ' ਦਾ ਉਨ#$ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ"। 
 

#1 ਕੰਮ ਕੋਿਵਡ-19 ! ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕ ਸਮੇਂ 
ਇਕ ਿਦਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹ" ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹ"। ਲੌਂਗ ਵੀਕਇੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਡੀ 
ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪ"ਦਰ%ਨ ਵੱਜੋਂ, ਕਈ ਬੰਦ$% ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ& ਜਾਣਗੀ&। ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ! ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 
ਦੀ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। ਹਣੁ ਸਾ# ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ% ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਿਨਯਮ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ (ਟਾਈਮਲਾਈਨ) ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ 
ਅਸਚਰਜ ਲੋਕ$ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਣੁ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅੜਾਉਣੀ ! ਸੁਲਝਾਵ'ਗੇ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟੱਕ ਕੇ, ਤ" ਿਕ 1 ਜੂਨ ! ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ।   


