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ਸਤੰਬਰ 3, 2021 

ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ, 

ਸਾਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਪਵਿੱਚ ਪਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਿ ੇਪਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਾਿਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਸੀ ਂਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਧਆਿਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਵਧੇਰ ੇਸਧਾਰਨ ਪਸਿੱਪਖਆ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਿਲਾਸ ਪਵਿੱਚ ਵਾਿਸ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਿੇ ਉਤਸਾਪਹਤ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿ 

ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਪਸਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਪਸਹਤ, ਅਿਾਦਪਮਿ ਿਰਾਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱਚੀ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਲਈ 

ਪਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਿੇ ਪਸਿੱਪਖਆ ਹਾਸਲ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।  

ਸ ਬੇ ਦੇ ਪਸਹਤ ਬਾਰ ੇਮੁਿੱਖ ਮੈਡੀਿਲ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪਵਿਸਤ ਅਤੇ ਸ ਬਾਈ ਸਾਇੰਸ 

ਟੇਬਲ" ਪਰਿੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀ ਂਜ ੋਉਿਾਅ ਿਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਉਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿ ਲ ਅਦੰਰ 

ਹੁੰਪਦਆਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

2021-22 ਸਿ ਲੀ ਸਾਲ ਪਵਿੱਚ, ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ: 

• ਿ ਰ ੇਸਿ ਲੀ ਪਦਨ ਲਈ ਪਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਿ ੇਪਸਿੱਪਖਆ ਲਈ ਵਾਿਸ ਿਰਤਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਪਿ 

ਸਮਿਾਲੀ ਪਰਮੋਟ ਲਰਪਨੰਗ ਇਿੱਿ ਬਦਲ ਰਹੇਗਾ; 

• ਸਰੀਰਿ ਦ ਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਧੀਿ ਸਫਾਈ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਪਥਤ ਿਲਾਸਰ ਮਾਂ ਪਵਿੱਚ ਪਸਿੱਪਖਆ ਿਰਾਿਤ ਿਰਨਗੇ; 

• ਿਾਠਿਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ, ਿਲਿੱਬਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਿਲਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿ ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਅਤੇ ਿੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਸਿ ਲ ਖੇਡ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂਖੇਡਾਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਿ ਰੀ ਸਰੇਣੀ ਪਵਿੱਚ ਪਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਗੇ; ਅਤ ੇ

• ਪਬਹਤਰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਬਾਰ ੇਬੁਪਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦ ੇਅਿਗਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ, ਪਜਸ 

ਪਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਲਾਸਰ ਮਾਂ ਪਵਿੱਚ HEPA ਯ ਪਨਟਸ ਅਤੇ ਪਸਿੱਪਖਆ ਦ ੇਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਸਾਪਮਲ 

ਹਨ ਜੋ ਪਿ ਮਿੈਨੀਿਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂਜੜੁੇ ਹਨ। 

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਧੇਰ ੇਵੇਰਵ ੇਪਸਿੱਪਖਆ ਮਪਹਿਮੇ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਜਨਤਿ ਪਸਹਤ ਇਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਡੰ ਿਰਾਿਤ ਸਿ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ 

ਪਮਲ ਿ ੇਿੰਮ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ COVID-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਿ ਲਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸਵੈ-

ਇਿੱਛਿ ਟੀਿਾਿਰਣ ਿਲੀਪਨਿਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ। ਸਿ ਲ ਸੁਰ  ਹੋਣ 

ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਲ ਦੇ ਿਪਹਲੇ ਿੁਝ ਹਫਪਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਲੀਪਨਿਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਰੋਗਰਾਮ ਸ ਬੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਿਿੱਧਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਜਨਾਂ੍ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੱਿ ਵੈਿਸੀਨ ਦੀ 

ਿਪਹਲੀ ਜਾਂ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਿ ਨਹੀ ਂਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ 

ਿਤਝੜ ਰੁਿੱਤੇ ਸਿ ਲ ਵਾਿਸ ਿਰਤ ਰਹ ੇਅਪਧਆਿਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਲ ਦ ੇਸਟਾਫ ਲਈ ਸਵੈ -ਇਿੱਛਿ ਟੀਪਿਆਂ ਤਿੱਿ 

ਿਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਪਵਧਾਜਨਿ ਿਹੁੰਚ ਿਰਦਾਨ ਿਰਨਗੇ। 

https://www.ontario.ca/page/covid-19-keeping-schools-safe
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ਅਸੀ ਂਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $80 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਫੰਪਡੰਗ ਦ ੇਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 

ਪਿਛਲੀ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 2017-18 ਪਵਿੱਚ ਿੀਤ ੇਗਏ ਪਨਵੇਸਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿ ਲ ਪਵਿੱਚ ਵਾਿਸੀ ਨ ੰ  ਪਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੱਤਵਿ ਰਨ ਪਨਵੇਸਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਸਮਰਪਥਤ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਿੈਦਾ ਿੀਤ ੇਪਿਸੇ ਵੀ ਪਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਿਰਨ 

ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ COVID-19 ਲਈ $1.6 ਪਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਮਦਦ, ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਿਰਨ 

ਪਸਿੱਪਖਆ ਬਾਬਤ $85.5 ਪਮਲੀਅਨ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

ਸਿ ਲੀ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਨ ੰ  COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿ ਲਾਂ ਪਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਪਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਲਆਉਣਾ 

ਬਹਤੁ ਮਹਿੱਤਵਿ ਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਿਾਰਨ ਹੈ ਪਿ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਪਦਆਂ ਮਾਣ ਮਪਹਸ ਸ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਿ ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਨੇ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਪਵਪਗਆਨਿ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਿ ਲ ਦੀਆਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਰਣਾਲੀਆਂ ਪਵਿੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਲਈ $600 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਰਿਮ ਦਾ ਪਨਵਸੇ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 1.4 ਪਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 

ਫੰਪਡੰਗ ਦੇ ਪਸਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂਸਿ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨ ੰ  HVAC ਅਤੇ ਪਵੰਡੋਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਿ ਲ ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਦ ੇ

ਨਵੀਨੀਿਰਨ ਲਈ ਿਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿ ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਪਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਿੁਿੱਲ ਪਮਲਾ ਿੇ, ਅਸੀ ਂ

ਿਲਾਸਰ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 70,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ HEPA ਪਫਲਟਰਸੇਨ ਯ ਪਨਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਹਵਾਦਾਰੀ ਉਿਿਰਣ ਿਰਦਾਨ ਿਰਾਂਗੇ। 

ਮਿੈਨੀਿਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿ ਲਾਂ ਪਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਨ ੰ  ਪਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀ ਂਬੋਰਡਾਂ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ 

ਦੇ ਰਹ ੇਹਾਂ ਪਿ ਪਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਉਿੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਫਲਟਰ-MERV-13 ਵਰਤ ੇਜਾਣ-ਜੋ ਵਧੇਰ ੇਵਾਰੀ ਪਫਲਟਰ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਿਰਣਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਿ ਚਿੱਲਦਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿਰਵਾਹ 

ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਈ HVAC ਿਰਣਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੈਲੀਬਰੇਟ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜ ਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦ ੇ

ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਸਪਖਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਦੀ ਇਿੱਿ ਵਾਧ  ਿਰਤ ਦੇ ਰ ਿ ਪਵਿੱਚ ਸਿ ਲ ਅੰਦਰ ਮਿੈਨੀਿਲ 

ਵੈਂਟੀਲੇਸਨ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀ ਂਹੈ ਇਸ ਦੀ ਿਰਵਾਹ ਿੀਤ ੇਬਗੈਰ- ਅਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਿਲਾਸਰ ਮਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ HEPA 

ਪਫਲਟਰ ਲਗਾ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਿਾਰਦਰਸਤਾ ਖਾਤਰ, ਅਸੀ ਂਸਿ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨ ੰ  ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਿ ਿਰਮਾਪਣਤ 

ਜਨਤਿ ਪਰਿੋਰਪਟੰਗ ਟ ਲ ਿਰਦਾਨ ਿਰਾਂਗੇ। 

ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਪਸਿੱਪਖਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪਮਲ ਿੇ ਿਮੰ ਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ ਪਿ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ, ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਅਤੇ ਅਿਾਦਪਮਿ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ  ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ 

ਿੇਂਦਰ ਪਵਿੱਚ ਰਹ।ੇ ਉਸ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੇ ਪਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਸਹਤ ਬਾਰ ੇਮੁਿੱਖ ਮੈਡੀਿਲ ਅਫਸਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਥਾਨਿ 

ਜਨਤਿ ਪਸਹਤ ਇਿਾਈਆਂ  ਨ ੰ  COVID-19 ਦ ੇਮਾਮਪਲਆਂ, ਸੰਿਰਿਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਦ ੇਿਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ 

ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਹ।ੈ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਪਵਿੱਚ ਸਿ ਲ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਚ COVID-19 ਦ ੇਿਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਿੱਖ 

ਪਵਸੇ ਿਵਰ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਲਿੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਅਿਤੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਤ ਅਤੇ ਿਸੁਟੀ ਿੀਤੇ ਿੇਸਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਿੀ ਅਤੇ 

ਿੁਸਟੀ ਿੀਤੀ ਸੁਰ ਆਤ ਬਾਰ ੇਮਾਰਗਦਰਸਨ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_school_outbreak_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_school_outbreak_guidance.pdf
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ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਵਿੈਸੀਨ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ ਚਾਲ  ਹੈ। ਟੀਿੇ COVID-19 ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਰ ਿਾਂ ਦੇ ਪਵਰੁਿੱਧ ਸਾਡੀ ਸਰਬੋਤਮ 

ਰਿੱਪਖਆ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਨ ੰ  ਪਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਸਿੱਪਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਮੇਰੀ ਿਰਮੁਿੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸਾਂ ਸ ਬੇ ਦ ੇ

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਪਧਆਿਿਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਹੋਵੇਗੀ। I ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਪਰਆਂ ਦਾ ਉਸ 

ਸਬਰ ਅਤੇ ਲਚਿਤਾ ਲਈ ਧਨੰਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਪਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀ ਂਿੁਝ ਬਹਤੁ ਚਣੌੁਤੀਿ ਰਨ ਸਪਮਆਂ ਪਵਿੱਚ ਿਰਦਰਸਨ 

ਿੀਤਾ ਹ।ੈ ਆਓ ਆਿਣੀ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਗਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰਦ ੇ

ਰਹੀਏ ਪਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਰਪਹਣ, ਪਿਉਪਂਿ ਉਹ ਇਿੱਿ ਵਧੀਆ ਲਾਇਿ, ਵਧੇਰ ੇਸਧਾਰਨ ਸਿ ਲੀ ਸਾਲ ਦਾ 

ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਹਰੇਿ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸੀਆਂ ਭਰਿ ਰ ਸਿ ਲ ਿਰਤਣ ਦੀ ਿਾਮਨਾ ਿਰਪਦਆਂ। 

ਤਪਹ-ਪਦਲੋਂ , 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਟੀਫਨ ਲੀਸ (Stephen Lecce) 

ਪਸਿੱਪਖਆ ਮੰਤਰੀ 


	ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ



