
ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਓ, 
 
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਅਤ ੇਆਿਣੇ ਸਕ ਲ ਬਾਰ ੇਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। 
 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮ ੁੱ ਖ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਤ ਿਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ 
ਵਾਸਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿਾਂ। 
 

ਮੈਂ ਤ ਿਾਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਯਕੀਨ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਹਖਆ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 
ਤਰਜੀਿ ਿੈ, ਅਤ ੇਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦ ੇਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਸਕਲੂ ਦੇ 
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ ਰੁੱ ਹਖਅਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰ ਸਤ ਿਨ, ਅਸੀਂ ਹਸਿਤ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਭਾਗ (DHHS) ਅਤੇ 
ਹਸੁੱ ਹਖਆ ਤੇ ਹਸਖਲਾਈ ਦੇ ਹਵਭਾਗ ਨਾਲ ਨੇਹਿਓਂ ਰਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। 
 

ਸਕੂਲ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜੂਨ ਦ ੇਸ਼ ਰੂ ਹਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਿੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, DHHS ਨੇ ਆਿਣੀ 
ਤਫਤੀਸ਼ ਿ ਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਆਦੇਸ਼ ਪਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਕ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਜ ਨ ਤੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਲਈ 
ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਜ ਨ ਤੋਂ ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਸਾਰੇ 
ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ। 
 

ਹਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਵਧਾਈ ਿੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਥਾਂ ਹਸਰ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਹਿੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਹਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਹਦਨ ਸਾਫ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਿਆਦਾ ਛੂਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰਕੇ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ 
ਸਬੰਹਧਤ ਿੋਰ ਚੀਿਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਟੁੱਬ ਅਤ ੇਜਗਹਾਵਾਂ, ਅਤ ੇਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ। 
 

ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਸਨੇਿੀ ਅਤ ੇਸਹਿਯੋਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਿੋਣ ਉਪਰ ਮਨੰੂੈ ਮਾਣ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚ ਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 
ਹਵੁੱ ਚ ਮੈਂ ਤ ਿਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤ ਿਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿਾਂ। 
 

ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਈ ਿੋਰ ਸਵਾਲ ਿੋਣ ਤਾਂ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਹਵਚਾਰਨ ਲਈ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰਾਿੀਂ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਝਜਕੋ। 
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