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ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ/ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਓ,
ਂ ੀਰੀਊਜ਼ ਨੇ
ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਿਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਕ ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਦੁਿਪਹਰ ਨੰ ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਿਰੀਮੀਅਰ, ਡੈਨੀਅਲ ਐਡ
ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰਮ 3 ਦੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦਾ ਪਵਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਅਿੇ ਪਤਆਰ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਹੀ ਇਹ
ਉਿਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੀ।
ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਿੇਿ ਪਵਿੱ ਚ:


ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਸਕਲ ਦੀਆਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਵਾਧ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਹਨ।



ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰਮ 3 ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ 20 ਿੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗੀ (ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਪਕ ਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਚਕੀਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ)



ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨੰ ਸੋਮਵਾਰ 13 ਿੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਵਾਿਸ ਆਉਣਾ ਿਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ:

-

ਸੋਮਵਾਰ 20 ਿੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਚਕੀਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਪਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ

-

ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਿਰੋਗਰਾਮ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਮਾਿੇ/ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਪਨਸ਼ਚਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਵਘਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਫਰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਪਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਪਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੰ ਅਪਹਮ ਉਿਾਵਾਂ ਵਿੋਂ ਿਛਾਪਣਆ ਪਗਆ ਹੈ।
ਸਕਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਨਿੱਿੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਿਸ
ਪਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹਨਾਂ ਿਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਪਹਤ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਨੰ ਆਉਂਦੇ ਪਦਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਿਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੀ।
ਸਨਮਾਨ ਸਪਹਤ
ਪਨਿੱਕੀ ਵਾਕਰ
ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ
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“Many Cultures One Community”

