Punjabi
ਪੰ ਜਾਬੀ
ਪਪਆਰੇ ਮਾਪਪਓ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਓ
ਟਰਮ 3 ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਹਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪਕਸੇ ਵੀ ਅਪਜਹੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਪਵਿੱ ਚ ਪਪਿੱ ਛੇ ਹੈ।
ਟਰਮ 4 ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਧਆਪਕ ਹਰ ਪਕਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਲੀ
ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਂਵੇਂ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਸਿੱ ਿ ਪਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਵਿੱ ਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਰੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਵਿੱ ਲ
ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਟਰਮ 4: ਸਕੂਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ
ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ, ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਵਿੱ ਿਰੇ ਸਪਮਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ
ਜਾਣਗੇ।
8 ੀਂ ਤੋਂ 10 ੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀ
ਸੋਮਵਾਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੋਮਵਾਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ
ਪਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ।

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ
ਜਦ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਅਤੇ ਪਸਹਤਮੰ ਦ ਰਿੱ ਿਣ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ
ਸਮੇਂ, ਮਾਪਪਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਦੂਸਪਰਆਂ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਿੱ ਿੋ।
ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਿੱ ਸਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਿੱਪਗਆਂ ਇਹ ਯਾਦ ਪਦਵਾਓ:
•
•
•
•

1

ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਪਭਆਸ ਕਰਨ, ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਸਪਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ
ਪਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਪਹਨਣ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀ)

ਜੇ ਉਹ ਪਬਮਾਰ ਹਨ, ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਹਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ।

ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਟਰਮ 4 ਪਵਿੱ ਚ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਤੰ ਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਪਹਣਗੀਆਂ ਭਾਂਵੇਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ
ਪਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਣ ਤਰਜੀਹ ਹਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਨਤਾਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
ਸਿਿੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਹਯੋਗ ਪਦਆਂਗ,ੇ ਪਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਪਿੱ ਛੇ ਰਪਹ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪਜੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਸਿਵਿਤਨ
ਅਸੀਂ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਵਾੜ੍ੀ ਤੋਂ ਪਰੈੈੱਪ, 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਰੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ
ਅਤੇ ਪਸਿਲਾਈ ਪਵਿੱ ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਕੁਝ ਪਪਰਵਾਰ ਪਚੰ ਤਤ ਹਨ, ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੱਗਭਿੱ ਗ ਹਰੇਕ ਬਿੱ ਚੇ
ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਵਕਲਪ ਹੈ, ਪਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਪਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਣ। ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਿੱ ਿਣ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਧਆਪਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗਾ, ਪਕਉਂਪਕ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਅਤੇ 2021
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱ ਲ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ।
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