ਹੈਲੋ ਮਾਿਪਓ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰੋ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ,
ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਪਿਹਲੀ ਜੂਨ ! ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ& ! ਸਕੂ ਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ
ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ !ੁਰ ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਕੀਤੀ$ ਜਾਣ ਵਾਲੀ% ਸਾਰੀ% ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼$ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਹਫਿਤ% ਦੀ# ਸਿਥਤੀ& ! ਯਾਦ ਕਰਕੇ !ੁਰ ੂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹ$ਗਾ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਲੜ#ਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ! ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ! ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ
ਸਾਡੇ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ# ਤੋਂ ਪੜ#ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂ ਲ ਖੁੱਲ%ੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ% ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਕਾਿਮ% (ਐਿਸੰਿ%ਅਲ ਸਰਿਵਸ ਵਰਕਰਜ਼) ਦੇ ਬੱਿਚ% ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋੜ$ ਵਾਲੇ ਥੋੜ$ੇ ਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਸਨ।
ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ"ਬੰਧ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਢਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ, ਟੀਚਰ
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ" ਦੂਰ ਤੋਂ ਿਸੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਿਫਰ, 15 ਮਈ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦ$%
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ" ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ
ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆਉਣ !ੁਰ ੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ! ਖੋਲ$ਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਿਬਲਿਡੰਗ' ਿਵੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ"।
ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥ$ਵ$ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਪ"ਭਾਵ ਦੇਣਗੀ& ਿਕ
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹ#ਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹ" ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ! ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ$$ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂ ਲ !
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ" ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ% ਕਲਾਸ%, ਿਬਲਿਡੰਗ' ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ
ਦੇ ਿਨਯਮ% ਿਵੱਚ ਨਾਟਕੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਕੋਿਵਡ 19 ! ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਟੀਚਰ% ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਵਾਿਲ% ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ ਜ" ਦੂਰੋਂ ਿਸੱਖਣ ਦਾ
ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ#ਾਈ ਦਾ ਕੁ ੱਝ ਿਹੱਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸ% ਿਵੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੂਅਲ ਪ"ੋਗਰਾਮ
ਮੁੱਖ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ$ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ
ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਬਾਈ ਸੇਧ$ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ% ! ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੁ ੱਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦਾ
50% ਿਹੱਸਾ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ"ੇਡ 5 ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ,
ਤ" ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 2 ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਜ" 7 ਗ"ੇਡ ਿਵੱਚ ਹੋ ਤ",
ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ।
ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਸਾ# ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦਾ 20% ਿਹੱਸਾ ਸਕੂ ਲ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਗ"ੇਡ 8-12 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਰਚੂਅਲ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ% ! ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ& ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ, ਪਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ%
ਇਕ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ# ਿਹਦਾਇਤ' ਿਮਲਣਗੀ'।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ! ਿਜ਼ਲ$ੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ% ! ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ
ਿਦਨ ਵੱਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ#$ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ 2 ਿਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ#ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਫਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿਦਨ
ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਬਾਕੀ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਪੜ#ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ# ਮੁੱਖ ਪਿਹਲ% ਿਵੱਚੋਂ ਇਕ ਪਿਹਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ% ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮ% (ਐਿਸੰਿ%ਅਲ ਸਰਿਵਸਜ਼
ਵਰਕਰਜ਼) ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋੜ$ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚ% ਸਮੇਤ ਉਹ ਬੱਚੇ !ਾਮਲ ਸਨ ਿਜਹਨ% ! ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ' ! !ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ% ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮ% ਦੀ ਪ"ੀਭਾ&ਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋੜ$ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚ% ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵ' ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ#$ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ

ਬੱਿਚ% ਦੀ ਪ"ੀਭਾ&ਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਲੋੜ$ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜ" ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ'
ਜ" ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ% ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮ% ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 5 ਿਦਨ ਸਕੂ ਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ
ਛੋਟੇ ਗੁ ਰੱਪ& ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ#$ ! ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ#ਾਈ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਇਨ#$ ਪਿਰਵਾਰ& ! ਉਨ#$ ਦੇ ਸਿਮ$ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਖਾਸ ਲੋੜ$ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ' ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤ" ਹਫਤੇ ਦੇ 5 ਿਦਨ ਹੀ ਸਕੂ ਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? !ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀ& ਦੋ ਚੀਜ਼$ ਦੀ:
* ਪਿਹਲੀ- ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਲਈ ਟਾਇਮਟੇਬਲ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਲਈ !ਾਇਦ ਸੋਮਵਾਰ/ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ
ਵੀਰਵਾਰ/!ੁੱਕਰਵਾਰ ! ਇਕ ਿਦਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ% ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ
ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ !ੁੱਕਰਵਾਰ ! ਿਸੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ।
* ਦੂਜੀ- ਇਕ ਸਰਵੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ% ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂ ਲ
ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾ# ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ% ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ", ਅਤੇ ਜੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂ ਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤ" ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪ"ੋਗਰਾਮ( (ਸੇਫ ਅਰਾਈਵਲ
ਪ"ੋਗਰਾਮਜ਼) ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ#ਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂ ਲ ਆਉਣਗੇ ਤ" ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੱਸ$ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਟਕ ਕੇ ਚੱਲ$ਗੇ, ਅਸੀਂ !ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ$ਗੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਟੀਚਰ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਬਲਕੁ ਲ ਨਵੀਂ ਤਰ#$ ਦੇ ਸਕੂ ਲ% ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਉਣਗੇ, ਤ" ਉਹਨ$ ਦਾ ਵੀ
ਨਵੇਂ ਿਨੱਤਨੇਮ' ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਾ# ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ% ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ#$
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹ"। ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ! ਸਤੰਬਰ ਦੇ !ੁਰ ੂ ਵ"ਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹ", ਸਾ# ਨਵੇਂ ਿਨੱਤਨੇਮ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾ# ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਇਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਿਕੰਨੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾ# ਨਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਤ% ਿਵੱਚ !ੁਰ ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਆਪਣੀ% ਿਬਲਿਡੰਗ' ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤ"ਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। ਇਹ
ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਤੰਬਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਿਕਸ ਤਰ#$ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ
ਮਹ#ਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹ", ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹ", ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹ" ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ !ਥੇ ਪਹੁੰਚ
ਜਾਵ$ਗੇ।
ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ% ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਓ। ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ
ਰੱਿਖਓ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ।

