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ਪਿਆਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ—

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ਪਿਖ ਪਰਹਾ ਹਾਂ ਪਿਉਂਪਿ ਅਸੀਂ ਸਾਿ 2019-2020 ਦੇ ਸਿ ਿ ਸਾਿ ਦੇ ਅਪਿਿਾਰਤ ਅਤ ਤੋਂ ਿੁਝ ਹੀ ਹਫਤ ਦ ਰ ਹਾਂ। ਿੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਿਰਿੋਿ
ਦੇ ਜਿਾਬ ਪਿਚ ਸਾਨ ਸਾਪਰਆ ਨ ਪਜਹੜੀਆ ਚੁਣਤੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਰੜਤਾ ਅਤ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ
ਿਰੇਪਰਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਿ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਿਰ ਪਿਛਿ ਿਈ ਮਹੀਪਨਆ ਪਿਚ ਆਿਣ ਬਪਚਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਦੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਚਨਬਿਤਾ ਿੁਨਰਿੁਸ਼ਟੀਿਰਣ ਿਾਿੀ, ਪਸਰਜਣਾਤਮਿ ਅਤ ਅਸਿਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ਬਪਚਆ ਦੀ
ਭਿਾਈ ਦੀ ਰਪਖਆ ਿਰਨਾ ਅਤ ਪਸਪਖਆ ਦੀ ਪਨਰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਾਂਗ। ਇਸ ਨ ਹਿੀਿਤ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤ
ਸਰਿਰਸਤ ਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭ ਪਮਿਾ ਮਹਤਿਿਰਣ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ਹਾਂ ਪਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਿ ਸਿਿੀ ਸਾਿ ਦੀ ਸ਼ਰ ਆਤ ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਪਦਖ ਜਾਂ ਮਪਹਸਸ ਹੋਿ, ਪਜਿ 10 ਮਹੀਨ ਿਪਹਿਾਂ ਸੀ।

ਅਜ, ਸਿ ਿਾਂ ਨ  ਸੁਰਪਖਅਤ ਢਗ ਨਾਿ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਿਹਣ ਿਈ ਮੈਂ ਆਿਣੀ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀਤੀ। ਹਾਿਾਂਪਿ ਓਨਟਰੀਓ ਸਿਸ਼ਟ ਤੌਰ
'ਤੇ ਿੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਿਰਿੋਿ ਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਿਰਤੀਪਿਰਆ ਦੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲ ਸਤਬਰ
ਨਵਚ ਨਸਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸਭਾਨਵਤ ਨਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰਨਿਅਤ ਢਗ ਨਾਲ ਨਤਆਰ ਹੋਵ। ਇਸ ਨ ਪਿਆਨ ਪਿਚ ਰਖਪਦਆ, ਮੈਂ ਸਾਰ ਸਿ ਿ
ਬੋਰਡਾਂ ਨ ਪਤਨ ਪਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਪਦਤ ਹਨ:

• ਪਸਹਤ ਅਤ ਸੁਰਪਖਆ ਦੀਆ ਜਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਿ, ਰਿਾਇਤੀ, ਪਨਯਪਮਤ ਿਿਾਸਰ ਮ ਪਸਪਖਆ 'ਤੇ ਿਾਿਸੀ,

• ਿਾਈਿ, ਪਸਿਰੋਨਸ ਔਨਿਾਈਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤ ਦੇ ਨਾਿ ਪਰਮੋਟ ਿਰਪਨਗ ਨ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ, ਅਤ;

• ਇਿ ਅਨੁਿ ਪਿਤ ਪਡਿੀਿਰੀ ਮਾਡਿ ਜੋ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਨ ਪਮਸ਼ਪਰਤ ਿਰਚੁਅਿ ਿਰਪਨਗ ਦੇ ਨਾਿ ਿਿਾਸ ਪਿਚ ਿਾਿਸ ਆਉਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਪਿਚ ਪਸਹਤ ਅਤ ਸੁਰਪਖਆ ਦੀਆ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਜੋ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਦੀ ਅਪਿਿਤਮ ਪਗਣਤੀ

ਨ ਿਰਤੀ ਿਿਾਸ 15 ਤਿ ਸੀਮਤ ਿਰਨਗੀਆ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਿਰਦ ਹਾਂ ਪਿ ਜਨਤਿ ਪਸਹਤ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਿਚ ਸਿਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਗਾ ਅਤ ਸਰਪਖਅਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿ ਿ ਬੋਰਡਾਂ ਨ ਇਿ ਰਿਾਇਤੀ
ਿਿਾਸਰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬ ਪਿਚ ਦਾਖਿ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਿਗਾ। ਸਥਾਨਿ ਅਤ ਖੇਤਰੀ ਪਸਹਤ ਅਪਿਿਾਰੀਆ ਨੇ - ਪਸਪਖਆ ਮਤਰਾਿ ਦੇ ਨਾਿ
ਪਮਿ ਿੇ, ਮਡੀਿਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਿ ਸਚੀ ਸਥਾਿਤ ਿੀਤੀ ਹੈ - ਜੋ ਅਗ ਿਿਣ ਦੇ ਢਾਂਚ ਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਪਿ ਇਹ
ਸਪਨਸ਼ਪਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਪਿ ਤਹਾਡ ਭਾਈਚਾਪਰਆ ਦੇ ਅਦਰਿੀਆ ਹਿੀਿਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਝਿਿਦੀਆ ਹਨ।

ਜਦ ਪਿ ਸਿ ਿ ਬੋਰਡ ਮਤਰਾਿ ਦੇ ਪਦਸ਼ਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਆਿਣੀਆ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨ ਪਿਿਪਸਤ ਿਰਨਗ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿੁਝ ਮ ਿ ਪਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ
ਿਰਗਟਾਿਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਜਹਨਾਂ ਦਾ ਉਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨ ਇਨਾਂ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਿਈ ਿੀਤਾ ਸੀ।
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ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲ਼ਾਂ, ਸਨਾ ੰ  ਉਹ ਨਵਕਲਪ੍ ਪ੍ਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਸਦੀ ਤੁਹਾ ਨੰ ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ ਵਿ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ਇਹ ਸਿਸ਼ਟ ਿਰ ਪਦ ਤ
ਹੈ, ਅਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਚੋਣ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਪਮਿ। ਇਨ-ਿਰਸਨ ਿਿਾਸ ਪਿਚ ਿੋਈ ਿੀ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਸਿਇਿੱ ਛੁਿ ਹੋਿੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਿਣ ਿਰਨ ਐਟ ਹੋਮ (Learn At Home) ਿਗਰਾਮ ੂੰਨ   ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਿਰਾਂਗ, ਿਿੇਰ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਿਈ ਤਿਨਾਿ ਜੀ ਦੀ 
ਿਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿ ਿ ਿਹਚ ਿਦਾਨ ਿਰਾਂਗ, ਅਤ ਪਨਯਮਤ, ਇਿ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਿਾਿੀ ਿਾਈਿ ਿ ਰਪਨਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਿਰਾਂਗ, ਜੋ ਸਿਸ਼ਟ ਤੌਰ  ਤੇ
ਤੁਹਾਡ ਬ ਚਨੇ ੂੰ  ਿਾਭ ਿਹਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ ਅਤ ਇਸ ਿਰਭਾਿਸ਼ਾਿੀ ਤਜ਼ਰਬ ਤੇ 
ਜ਼ੋਰ ਦੇਿੇਗੀ।

ਦ ਜਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡ ਬਿੱ ਚ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ਪ੍ਨਰਵਾਰ਼ਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰ ਨਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਨਹਲੀ ਤਰਿੀਹ ਿਜ ਪਿਿਸ
ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਿਰਿ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਸਿ ਿਾਂ ਦੀ ਸਰਿੱ ਪਖਆ ੂੰਨ   ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਸਤ ਬਰ ਮਹੀਨ ਪਿਚ ਿਾਿ  ਿਸਟੋਪਡਅਿ ਸਟਾਫ ਦੀ 
ਪਨਯੁਿਤੀ ਿਈ ਸਫਾਈ, ਸਫਾਈ ਿਰੋਟੋਿੋਿ ਅਤ ਪਿ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਨੈ ਟ ਨਿਾਂ ਫ ਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਿਾਨ ਿੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਈ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਚੀਫ
ਮੈਡੀਿਿ ਔਪਫਸਰ ਔਫ ਹੈਿਥ, ਿੋਪਿਡ-19 ਿਮਾਂਡ ਟੇਬਿ 'ਤੇ ਪਸਹਤ ਮਾਹਰਾਂ, ਹੌਸਪਿਟਿ ਫੌਰ ਪਸਿੱ ਿ ਪਚਿਡਰਨ ਦੇ ਮੈਡੀਿਿ ਮਾਹਰਾਂ, ਪਸਪਖ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਿਾਿਾਂ, ਫਰੂੰ ਟ-ਿਾਈਨ ਿਰਿਰਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਨਾਿ ਪਿਆਿਿ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਤੀਜਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਦੀ ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਈ ਇਿ ਪਰਿਾਰਡ ਿਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਪਨਿੇਸ਼ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ ਲ ਆਉਣ
ਵਾਲ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ 10 ਨਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵ ਵਾਧ  ਫ  ਡ਼ਾਂ ਦਾ ਨਨਵੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ਾਂ, ਪਜਸ ਨਾਿ ਸਿ ਿ ਬੋਰਡਾਂ ੂੰਨ  ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ ਤਪਚ
ਿਰਨ ਪਿਚ ਮਦਦ ਪਮਿ ਸਿ ਪਿ ਉਹ ਮਾਨਪਿਿ ਪਸਹਤ ਅਤ ਭਿਾਈ 'ਤੇ ਿੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਿਰਭਾਿ ੂੰਨ  ਦੇਖਦ ਹੋਏ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਦਾ ਿਰੇਪਰਤ ਢੂੰ ਗ
ਨਾਿ ਸਮਰਥਨ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਿ, ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਦੀ ਰੈਗ ਿਪਟਡ ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ ਿੇਸੇ਼ਿਰਾਂ ਤ ਿ ਅਿ ਰਿ ਪਸ ਿੀ ਿਹਚ ਹੋਿਗੀ,
ਪਿਉਂਪਿ ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਭਿਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪਿਚ 50 ਪਮਿੀਅਨ ਡਾਿਰ ਦਾ ਪਰਿਾਰਡ ਪਨਿੇਸ਼ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਿਿ ਮਾਹਰਾਂ   ਨੇ
ਸਿਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਹੈ ਪਿ ਿੋਪਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਿਈ ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ।ੈ ਇਸ ਫ ਪਡ ਗ ਦੀ ਿਰਤ ਸਿ ਿ ਬੋਰਡ
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੂੰ ਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ, ਉਡੀਿ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ਨਾਜ਼ੁਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱ ਿ ਿਹਚ ਪਿਚ ਸੁਿਾਰ ਿਰ
ਿਈ ਿਾਿ  ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪਨਯਿਤੀ ਿਈ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਜਸ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ਹਾਂ ਪਿ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ

ਹਿੱ ਿਦਾਰ ਹਨ।

ਸਿ ਿ ਰੀਸਟਾਰਟ ਯੋਜਨਾ ਪਿਸੇ਼ਸ਼ ਪਿਪਦਅਿ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਿਾਿ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ੂੰਨ   ਿੀ ਤਰਜੀਹ ਪਦੂੰ ਦੀ ਹ, ੈ ਪਜਸ ਪਿਿੱ ਚ ਸਿ ਿ ਪਿਿੱ ਚ
ਪਨਰਪਿਘਨ ਤਬਦੀਿੀ ਿਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹ, ੈ ਇੂੰ ਡੀਪਿਜ਼ ਅਿ ਐਜ ਿਸ਼ਨ ਿਿ ਨ (ਆਈਈਿੀ) ਅਤ ਆਈਡੈਂਟੀਪਫਿੇਸ਼ਨ, ਿਿਸਮੈਂਟ ਐਂ
ਪਰਪਿਊ ਿਪਮਟੀਜ਼ (ਆਈਿੀਆਰਸੀ) ਦੀ ਿਾਿਣਾ ਿੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹ,ੈ ਇਸਦ ਨਾਿ ਹੀ ਬੋਰਡਾਂ ੂੰਨ   ਬਹੁਤ ਮਹ ਤਿਿ ਰਨ ਿਿੱ ਿਰਾਂ ਤੇ ਿੜਾਂ ਿਾਿ
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਿਈ ਿ ਰਣ-ਿਾਪਿਿ ਇਨ-ਿਿਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਾਂ ੂੰਨ   ਬਿੱ ਪਚਆ ਦੇ ਇਿਾਜ ਿੇਂਦਰ
ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਿਈ ਿੀ ਿਪਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ੂੰਨ   ਉਸ ਸਮਰਥਨਾਂ ਤਿ ਿਹਚ ਿਰਾਿਤ ਹਿ ਪਜਸਦ
ਉਨਾਂਨ ੂੰ  ਸਫਿ ਹੋਣ ਿਈ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ।ੈ

ਚੌਥਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਪਖਆ ਪਿ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨੇ ਚਣੁੌਤੀ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਿੀਤਾ ਅਤ ਜਿਦੀ ਹੀ ਅਨੁਿ ਪਿਤ ਿੀਤਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਿਰਨ ਐਟ ਹੋਮ ਿਰੋਗਰਾਮ ਸੁ਼ਰ 
ਿੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿੀਂ ਔਨਿਾਈਨ ਿੋਰਸ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਅਤ ਪਡਜੀਟਿ ਸਾਿਨ ਿਰਦਾਨ ਿਰੇਗੀ, ਅਤ ਆਉਣ ਿਾਿ ਸਿ ਿ ਸਾਿ ਪਿਿੱ ਚ
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਿਈ ਪਨਰੂੰ ਤਰ ਪਸਖਿਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਈ ਅਪਿਆਿਿਾਂ ੂੰਨ   ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਿਰਦਾਨ ਿਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਜਾਣਦ ਹਾਂ ਪਿ ਸਾ ੂੰਨ 
ਿਿੇਰ ੇਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਜ ੋਸਾਰੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਂਿੋਿ ਤਿਨਾਿਜੋੀ ਦੀ ਿਿੇਰ ੇਿਹ ੂੰ ਚੁ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿ ਿਾਂ ਿੋਿ ਇ ੂੰ ਟਰਨੈ ਟ ਤਿਿੱ ਿ ਿਹ ੂੰ ਚੁ
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ਹੋਿ।

ਇਸ ਹਫਤ, ਮੈਂ ਨਡਵਾਈਸ਼ਾਂ ਿਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਡਿੀਟਲ ਯਗੁ ਨ ਅਗੇ ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਨਵਚ ਸਕ ਲ ਬੋਰਡ਼ਾਂ ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 15 ਨਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਿੀਂ ਫਪਡਗ ਨ 35,000 ਤਿ ਿਿਾਸਰ ਮ ਿਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਨ ਆਉਣ ਿਾਿ ਸਿ ਿ ਸਾਿ
ਪਿਚ ਸਫਿ ਹੋਣ ਿਈ ਉਿਿਰਣਾਂ ਨ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਪਨਰਦੇਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਿਜਿਾਂ, ਅਜ ਮੈਂ ਐਿਾਨ ਿੀਤਾ ਪਿ ਸਰਿਾਰ ਪਸਪਖਆ 'ਤੇ ਿਪਹਿਾਂ ਨਾਿ ਪਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਿਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਾਿ, ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਦੀਆ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ
ਿਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਿਚ ਪਰਿਾਰਡ 736 ਪਮਿੀਅਨ ਡਾਿਰ ਦਾ ਿਾਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਪਸਿ ਪਸਹਤ, ਪਿਸੇ਼ਸ਼ ਪਸਪਖਆ, ਟੈਿਨਿਜੀ ਪਿਚ ਪਰਿਾਰਡ
ਮਾਤਰਾ ਪਿਚ ਪਨਿੇਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤ ਸਮਚੇ ਰ ਿ ਪਿਚ  - ਹਰੇਕ ਸਕ ਲ ਬੋਰਡ ਨ ਫਡ਼ਾਂ ਨਵਚ ਵਾਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਮਲਗਾ - ਪਜਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ
ਿਾਿ ਸਾਿ ਿਈ ਪਤਆਰੀ ਿਰਦ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਿਤੀ - ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤ ਸੁਰਪਖਆ ਿਈ - ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸਖਿਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਿਰਨ ਿਈ - ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨ ਭਪਿਖ ਪਿਚ ਸਫਿਤਾ ਿਈ ਸਥਾਿਤ ਿਰਨ ਿਈ ਸਾਡੀ ਆਿਣੀ ਿਚਨਬਿਤਾ ਤੋਂ ਿਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਚਪਿਚਾਿਾਂਗ।

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ, ਨਸਨਿਆ ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਨਟੀਆਂ ਨ ਤਹਾਡ ਸਮਰਥਨ, ਪਿਚਾਰਾਂ ਅਤ ਸਾਡ ਸਿ ਿਾਂ ਦੀ ਸੁਰਪਖਆ ਅਤ
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਦੀ ਸਫਿਤਾ ਿਰਤੀ ਿਚਨਬਿਤਾ ਿਈ ਿਨਿਾਦ। 

ਤੁਹਾਡੀਆ ਗਰਮੀਆ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਹਣ,

ਮਾਣਯੋਗ ਸਟੀਫਨ ਿਚੇ ਪਸਪਖਆ ਮਤਰੀ
(The Honourable Stephen Lecce Minister of 
Education) 
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