
 

 

 

15 ਮਈ, 2020  

ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ/ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀੳ 

ਪਿਸਾ: ਕੋਪਿਡ 19￼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਪਿਪਿਨ  
 

ਅੱਜ ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਸੂਬੇ ਿੱਿੋਂ  ਐਿਾਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਆਿਣੇ ਪਡਸਪਿਿਕਿ ਿੱਿੋਂ  ਭੀ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਿਬੁਾਰਾ ਕਿਾਸ ਪਿੱਚ ਪਸੱਪਿਆ ਸੰਬੰਧੀ 

ਪਨਰਿੇਸ ਪਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀ ੀਂ ਇਹ ਗੱਿ ਪਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਪਹਣਾ￼ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹਾੀਂ ਪਕ ਪਸੱਪਿਆ ਪਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਤਬਿੀਿੀ ਨੰੂ 

ਅਿਣਾਉਣਾ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿਈ ਉਹਨਾੀਂ ਿੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਿਿਿਾਨ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਕਾਪਮਆੀਂ ਿੇ ਬੱਪਚਆੀਂ ਿੀ ਸੰਭਾਲ਼ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਤੀ ਜਾੀਂਿੀ (ਪਰਮੋਿ) ਪਸੱਪਿਆ ਿਪਹਿਾੀਂ ਿਾੀਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀ ੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸੱਪਿਆ ਮਪਹਕਮੇ ਅਤੇ 

ਸੂਬਾਈ ਪਸਹਤ ਅਫਸਰ ਿਾਸੋਂ ਪਿਸਾ ਪਨਰਿੇਸ ਿਗਾਤਾਰ ਿਿਾਿਤ ਕਰਿੇ ਰਹਾੀਂਗੇ। ਹਮੇਸਾੀਂ ਿੀ ਤਰਾੀਂ ਅਸੀ ੀਂ ਆਿਣੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ, ਸਿਾਫ਼ 

ਅਤੇ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਆ ਿਈ ਿਚਨਬੱਧ ਰਹਾੀਂਗੇ। ਪਿਛਿੇ ਿੋ ਮਹੀਪਨਆੀਂ ਿੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਅੱਗੋਂ ਭੀ ਅਸੀ ੀਂ ਡਾਕਿਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ 

ਅਤੇ ਿਰਕ ਸੇਫ਼ ਬੀ ਸੀ ਿੱਿੋਂ  ਪਿੱਤੇ ਜਾੀਂਿੇ ਪਿਸਾ ਪਨਰਿੇਸਾੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਿਧੀ ਿੀ ਿਾਿਣਾ ਕਰਿੇ ਰਹਾੀਂਗੇ। ਆਉਣ ਿਾਿੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਪਤਆੀਂ 

ਿੌਰਾਨ ਅਸੀ ੀਂ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਾਗੂ ਕਰਨ ਿਈ ਸਕੂਿ ਸਿਾਫ਼ ਨਾਿ ਪਮਿਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾੀਂਗੇ। ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਸਤਾਰ ਿੂਰਿਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਇੱਥ ੇ(Here) ਿਿਾਿਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।  
 

ਅਸੀ ੀਂ ਸਾਪਰਆ ਨੇ ਇਹ ਿੇਪਿਆੀਂ ਹੈ ਪਕ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪਿੱਚ ਕੋਪਿਡ 19 ਨਾਿ ਸੰਘਰਸ ਿੀ ਸਪਥਤੀ￼ ਪਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿਈ 

ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਪਕ ਕਿਾਸਾੀਂ ਪਿੱਚ ਿੜਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾੀਂ ਕਰਕੇ ਿਬੁਾਰਾ ਸੁਰ ੂਹੋ ਰਹੀ ਹੈ:  

⁃ ਕੇਸਾੀਂ ਿੀ ਪਗਣਤੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਿੇ ਪਸਹਤ ਿਿਬੰਧ ਉਿੱਰ ਿੈਣ ਿਾਿੇ ਅਸਰ ਪਿੱਚ ਕਮੀ  

 - ਕਮਜੋ਼ਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਿਭਾਪਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਸਕੂਿ ਿੋਿੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰਰੂੀ  

-ਬੀ ਸੀ ਨੰੂ ਿਬੁਾਰਾ ਿੋਿੇ ਜਾਣ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਚ ਸਕੂਿਾੀਂ ਿੀ ਇੱਕ ਅਪਹਮ ਭੂਪਮਕਾ ⁃ ਸਕੂਿਾੀਂ ਿਾ ਹਣੁ ਿੁੱਿ੍ਣਾ ਸਤੰਬਰ ਪਿੱਚ ਸਕੂਿ ਿੋਿ੍ਣ 

ਿਈ ਪਿਸਾ ਪਨਰਧਾਰਕ 
 

ਅਸੀ ੀਂ ਜਾਣਿੇ ਹਾੀਂ ਪਕ ਆਉਣ ਿਾਿੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ, ਸਿਾਫ਼, ਅਤੇ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿਈ ਹੋਰ ਭੀ ਚਣੁੌਤੀਿੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀ ੀਂ ਇਹ 

ਸਮਝਿੇ ਹਾੀਂ ਪਕ ਸਕੂਿਾੀਂ ਪਿੱਚ ਅੰਪਸਕ ਰਿੂ ਪਿੱਚ ਿਾਿਸੀ ਿੀ ਇਹ ਤਬਿੀਿੀ ਪਜਿੇ ਭਰ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਪਿੱਚ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਤਣਾਉ 

ਉਤਿੰਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਿੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਨੰੂ ਘਰ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਅਸੀ ੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਿ ਸੁਣਿੇ ਹਾੀਂ। ਅਸੀ ੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿੇ ਹਾੀਂ। ਅਸੀ ੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਿ ੇਹਾੀਂ ਪਕ ਜਿੋਂ ਭੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਰਿਾਰ ਪਤਆਰ ਹੋਿੇ ਇਹ ਪਿਿਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਮੌਜੂਿ 

ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਾਫ਼ ਪਿਛਿੇ ਕਈ ਹਫ਼ਪਤਆੀਂ ਤੋਂ ਸਕੂਿਾੀਂ ਪਿੱਚ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਿੀ ਕਾਰਜ ਪਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਨਯਮ 

ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਿੱਪਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ￼ ਜੋ ਿਿਬੰਧ ਿਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਕੂਿਾੀਂ ਪਿੱਚ ਭੀ ਸਫਿ ਪਸੱਧ 

ਹੋਿੇਗਾ। ਅਸੀ ੀਂ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਚੱਿਿ ੇਹੋਏ ਤੀਸਰੀ ਸਿੇਜ ਪਿੱਚ ਿਾਿਪਿ ਹੋਿਾੀਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਿਾ ਸਕੂਿਾੀਂ ਪਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿੜਾਈ 

ਸੁਰ ੂਕਰਨ ਿਈ ਉਹਨਾੀਂ ਿਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਿਈ ਪਤਆਰ ਰਹੋ। 
 

 ਤੀਸਰੀ ਸਿੇਜ ਿੇ ਪਨਰਧਾਰਕ ਅਸੂਿ  

 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਿਈ ਪਨਰਧਾਰਕ ਅਸੂਿਾੀਂ ਨੰੂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਿਾ ਹਾੀਂ।  

 1. ਸਾਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ, ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਿਈ ਇੱਕ ਪਸਹਤਮੰਿ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਿਾਤਾਿਰਨ ਿਿਿਾਨ ਕਰਨਾ  

2. ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਿਿਿਾਨ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਕਾਪਮਆੀਂ ਿੇ ਬੱਪਚਆ ਿੀ ਸਾੀਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਪਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ  

3. ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਿਈ ਪਿਸੇਸ ਸਹਾਇਤਾ  

4. ਸਾਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਿਈ ਪਸੱਪਿਆ ਨੰੂ ਪਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ 

 

 ਤੀਸਰੀ ਸਿੇਜ ਿੀਆੀਂ ਉਮੀਿਾੀਂ  

ਗਰੇਡ ਿੈਿਿ               ਕੱੁਿ ਪਿਨ                    ਕੱੁਿ ਿਿਤੀਸਤ 

K - ਗਰੇਡ 5.          2-3 ਪਿਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ         50%ਗਰੇਡ  

6-7.                    ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਨ.        20% 

ਗਰੇਡ 8- 12.         ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਨ.        20% 
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 ਤੀਸਰੀ ਸਿੇਜ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ 

ਅਗਿੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਡਸਪਿਿਕਿ ਿੱਿੋਂ  ਤੀਸਰੀ ਸਿੇਜ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਪਡਸਪਿਿਕਿ ਿੱਿੋਂ  

ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਨਾਿ ਇਹ ਜਾਨਣ ਿਈ ਸੰਿਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਪਕ ਪਕੰਨੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਕਿਾਸ ਪਿੱਚ ਿੜਨ ਿਈ ਿਾਪਿਸ 

ਿਰਤਣਗੇ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਨਸਪਚਤ ਸਮਾੀਂ ਸੀਮਾ (ਡੱੈਡਿਾਈਨ) ਸਮਾਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਿਾੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇ। ਸਾਰੇ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਿੇ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿੀ ਪਸਹਤ, ਸੁਰੱਪਿਆ ਅਤੇ ਪਸੱਪਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਿੋੜਾੀਂ ਨੰੂ ਿਗਾਤਾਰ ਿੂਪਰਆੀਂ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਨੰੂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਹਯੋਗ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ।  

ਅਸੀ ੀਂ ਪਨਰੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿਾਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਿੇ ਰਹਾੀਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿੇਜ ਨੰੂ ਿਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਿਾੀਂ 

ਅਸੀ ੀਂ 22 ਮਈ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾੀਂਝੀ ਕਰਾੀਂਗੇ। ਅਸੀ ੀਂ ਜਾਣਿੇ ਹਾੀਂ ਪਕ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਿੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਪਿੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸੁਆਿ 

ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀ ੀਂ ਇਹਨਾੀਂ ਿੇ ਉਤੱਰ ਿੱਭਣ ਿਈ ਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੇ ਹਾੀਂ।  

 
 

ਚੌਥੀ ਸਿੇਜ ਿੀ ਪਨਰੰਤਰਤਾ 

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਡਸਪਿਿਕਿ ਨੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਿਿਿਾਨ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਕਾਪਮਆੀਂ ਿੇ ਿਧੇਰੇ ਬੱਪਚਆੀਂ ਿਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਣੁ ਅਸੀ ੀਂ ਪਜਿੇ 

ਭਰ ਪਿੱਚ 400 ਿੇ ਕਰੀਬ ਬੱਪਚਆ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ। ਇਸ ਸਪਹਜ ਿਪਰਿਰਤਨ ਿਈ ਅਸੀ ੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ,ਉਹਨਾੀਂ ਿੇ 

ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਸਿਾਫ਼ ਿਾ ਧੰਨਿਾਿ ਕਰਿੇ ਹਾੀਂ। ਅਗਿੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀ ੀਂ ਪਭੰਨ ਪਭੰਨ ਿੋੜਾੀਂ ਿਾਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆੀਂ ਿਈ ਪਿਅਕਤੀਗਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਿਿਿਾਨ ਕਰਾੀਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਪਧਆਿਕ ਅਤੇ ਸਿਾਫ਼ ਿਰੂ ਤੋਂ ਿਿਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਿੀ(ਪਰਮੋਿ) ਪਸੱਪਿਆ ਅਤੇ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਆ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਿਿਾਨ ਕਰਿੇ ਰਪਹਣਗੇ।  

 
 

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਿਾਿੇ ਿੌਂਗ ਿੀਕਐੀਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾੀਂ ਆਿਣੇ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਨਾਿ ਪਬਤਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਹਯੋਗ ਿਈ ਧੰਨਿਾਿ। 

ਤੰਿਰਸੁਤ ਅਤੇ ਚੜਿੀ ਕਿਾ ਪਿੱਚ ਰਪਹਣਾ￼  

 

Sincerely, 
 

 

 

 

Gord Stewart 

Superintendent of Schools 

 


