Ministry of Education

Ministère de l'Éducation

Minister

Ministre

315 Front Street West
Toronto ON M7A 0B8

315, rue Front Ouest
Toronto ON M7A 0B8

30 ਜੁਲਾਈ, 2020
ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ –
ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਪਸਹਤਮਦ
ੰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਪਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖ
ੱ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਜਵੇਂ ਸੂਬਾ
ੁੱ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦਾ
ੱ
ਕੋਪਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਪਵਰਧ
ਹੈ।

ਅਜੇ ਇਸ ਗਲ
ੱ ਨੰ ੂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਧ
ੱ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਪਹਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰ ੂ ਬਦ
ੰ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਪਖਆ
ਕਰਨ ਦੇ ਪਜਥੇ ਉਹ ਰਪਹਦੇ
ੱ
ੰ ਅਤੇ ਕਮ
ੰ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਪਖਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਪਨਆਂ ਪਵਚ
ੱ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਪਗਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਪਕ,

ਇਕ ਪਨਰਤਰਤਾ
ੰ
ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੰ ੂ ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਰਖਣ
ੱ
ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱ ਟ
ਕੋਪ਼ਿ਼ਿ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਪਵਚ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਸਿ਼ਿਟ
ੱ
ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਪਕ ਹਾਲ ਦੇ

ਹਫ਼ਪਤਆਂ ਪਵਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਦ਼ਿਾ ਵਲ
ੱ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਪਵਡ-19 ਦੀ ਼ਿੁਰਆਤ
ੂ
ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ੱ
ੱ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਪਚਆਂ
ਨੰ ੂ ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਰਖਣ
ਦੇ ਮੂਲ ਪਸਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਦੇ਼ਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ੱ
ੱ ਮਹਤਵਿੂ
ੱ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਪਖਆ ਲਈ ਵੀ। ਸਿ਼ਿਟ
ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਪਰਆਂ ਦੀ ਇਕ
ਰਣ ਭੂਪਮਕਾ ਹੈ।

ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਪਜਸਨੰ ੂ ਅਸੀਂ ਅਜ
ੱ ਕੈਨੇ ਡਾ ਦੇ ਿਰਮੱ ਖ
ੁ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪਵਪਗਆਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੇਸ਼

ੱ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਔਪਫ਼ਸਰ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ, ਹੌਸਪਿਟਲ ਫੌਰ ਪਸਕ
ੱ ਪਚਲਡਰਨ, ਅਤੇ ਕੋਵੀਡ-19 ਕਮਾਂਡ ਟੇਬਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ - ਪਜਸ ਪਵਚ

ੰ
ੰ ਨਾਲ ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸਤਬਰ
ਪਵਚ ਕਲਾਸ ਪਵਚ ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਢਗ
ੱ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ:
ਪਦ਼ਿਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂਹ ਪਵਚ
●
●

ਸਾਰੇ ਿਬਪਲਕਲੀ ਫਡ
ੰ ਕੀਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰ ੂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਵਚ ਿਜ
ੰ ਪਦਨਾਂ ਲਈ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖੋਲਣ
ਹ ਾ;

ਬਹੁਤੇ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰ ੂ ਇਕ ਅਨਕੂ
ੁ ਪਲਤ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣਾ, ਘਟ
ੱ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ
ਕਪਮਊਪਨਟੀਆਂ ਪਵਚ ਹਫ਼ਤੇ ਪਵਚ ਿਜ
ੰ ਪਦਨ ਮੁੜ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ;

●

ਇਹ ਸੁਪਨ਼ਿਪਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ-ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਪਨਗ
ੰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰ ੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਵਸਰ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਿਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਸਾਨੰ ੂ ਦਸਦੀ
ੱ
ਹੈ ਪਕ ਸਾਨੰ ੂ ਆਿਣੇ ਬਪਚਆ
ੱ
ਂ ਨੰ ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵਚ ਵਾਿਸ
ਪਲਆਉਣ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਕੋਪਵਡ-19 ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਅਸਰ ਿਾਇਆ ਹੈ।
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-2ਇਸ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਅਜ,
ੱ ਿਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਪਚਆ
ੱ
ਂ ਨੰ ੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਵਚ ਅਪਵ਼ਿਵਾ਼ਿਯੋਗ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ
ੋ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਾਿਸ ਪਲਆਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ੂ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂਪਕ ਇਸ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਪਕ ਇਹ ਪਜਨ
ੰ ੇ ਸਭਵ
ੰ
ਹੋ ਸਕਣ ਉਨੇਂ
ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਤ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱ ਪਖਆ ਉਿਕਰਣਾਂ ਨੰ ੂ ਖਰੀਦਣ, ਨਵੀਆਂ ਟੀਪਚਗ
ੰ ਦੀਆਂ ਿੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਜੋੜਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ
ੱ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪਸਹਤ ਅਤੇ
ਬਸਾਂ
ਸੁਰੱ ਪਖਆ ਿੇ਼ਿਵਰ
ੇ
ਪਵਕਾਸ ਲਈ 300 ਪਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਨਟੈਰੀਓ 500 ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਟਵਰਕ
ੈ
ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਪਵਚ ਪਵਲਖਣ
ੱ

ਹੋਵੇਗਾ, ਪਜਹਨਾਂ ਨੰ ੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵਚ ਪਬਹਤਰ ਸਕਰੀਪਨਗ,
ੰ
ਟੈਸਪਟਗ
ੰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ

ੰ ਪਵਚ,
ੱ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਿਰਤੀਪਕਰਆ ਨੰ ੂ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਪਵਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ੂ ਪਬਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਏਪਸਿਟੋ
ੰ ਮੈਪਟਕ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਨਗਰਾਨੀ ਜਾਂਚ
ਕਰੇਗੀ।
ਅਜ
ੱ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੂਰੇ ਸੂਟ ਦੇ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਪਖਆ ਿਰੋਟੋਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇਸ
ੰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਪਚਤ ਹਨ, ਅਤੇ
ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਹਣਗੇ
ੋ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਭਰੋਸਾ ਪਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹਾਂ।

ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰ਼ਿਨ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿ਼ਿਟਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਰਖਗਾ:
ੱ ੇ
●
●
●
●

ਸਵੈ-ਸਕਰੀਪਨਗ;
ੰ

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਥਾਂ
ੱ ਦੀ ਸਵਛਤਾ;
ੱ
ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ 12 ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਪਕਗ;
ੰ

ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਿੀਿੀਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿੜੇ
ੱ
ਦੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪਰਜ਼ਰਵ, ਪਜਨਾਂਹ ਨੰ ੂ
ੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;
ਇਸਦੀ ਲੜ

●
●
●

ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਲਬਾਤ
ੱ
ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਦੜ
ਰ ਗਟਬਦੀ
ੁ ੰ (ਜਾਂ ਸਮੂਹੀਕਰਨ);
ਦੂਰੀ;

900 ਵਾਧੂ ਕਸਟੋਪਡਯਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਫਪਸਲਟੀਆਂ
ੈ
ਅਤੇ ਬਸਾਂ
ੱ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਰੋਗਾਣ-ਮੁ
ੂ ਕਤਤਾ;

●
●

ਪਵਪਜ਼ਟਰਾਂ ਤੇ ਿਾਬਦੀਆਂ
ੰ
;

ਪਨਯਤਪਰਤ
ੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਪਵਚ
ੱ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੂਰਵ-ਰਪਜਸਟਰ਼ਿ
ੇ ਨ।

ਅਸੀਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਪਵਚ ਪਨਵੇ਼ਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਾਂਗੇ
ੱ
, ਪਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹਤਵਿੂ
ੱ
ਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਉਹ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਿਰਕੋਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਪਨਆਂ ਦੀ

ੰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਾਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪਵਚ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਫਪਡਗ
ੰ ੰ ਪਵਚ 20
ਅਪਨ਼ਿਪਚਤਤਾ ਅਤੇ ਪਚਤਾ
ਪਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਨਵੇ਼ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਉਨਾਂਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਕਪਰਆ਼ਿੀਲ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦਾਨ ਕਰ
ਸਕਣ, ਪਜਨਾਂਹ ਨੰ ੂ ਉਨਾਂਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਤਕ
ੱ ਅਿੂਰਵ
ਿਹਚ
ੁੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਕਾਰਡ ਿਧਰ
ੱ
ਦਾ 50 ਪਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਨਵੇ਼ਿ ਕਰਾਂਗੇ।
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-3ਸਕੂਲ ਰੀਸਟਾਰਟ ਯੋਜਨਾ ਪਵ਼ਿੇ਼ਿ ਪਸਪਖਆ
ੱ
ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹਤਵਿਰਨ
ੱ
ੂ
ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਵੀ ਿਰਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਚ
ੱ ਇਕ
ੱ ਜ਼ਰਰਤ
ੂ
ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਪਵਚ
ੱ ਹਫ਼ਤੇ ਪਵਚ
ੱ 5 ਪਦਨ

ੱ ਹੋਣ। ਮਾਹਰ ਸਿ਼ਿਟ
ੱ
ੱ
ੱ
ਂ ਲਈ
ਕਲਾਸ ਪਵਚ
ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਮਹਤਵਿੂ
ਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂਹ ਬਪਚਆ
ਿਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗ।ੇ

ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਕਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਰਤੀ ਆਿਣੀ ਵਚਨਬਧਤਾ
ੱ
ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛੇ
ੱ ਨਹੀਂ

ਹਟਾਂਗੇ। ਇਕਠ
ੱ ੇ ਕਮ
ੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨ਼ਿਪਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹਨ, ਪਸਰਫ ਇਸ ਸਾਲ
ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਪਕ ਭਪਵਖ
ੱ ਪਵਚ
ੱ ਵੀ।

ਮੈਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੰ ੂ ਸਤਬਰ
ੰ
ਪਵਚ
ੱ ਸਕੂਲ ਪਵਚ
ੱ ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਵਾਿਸੀ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ
ੱ
ੰ
ੁੰ ਹਾਂ।
ਪਮਹਨਤ, ਇਨਿੁਟ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬਧਤਾ
ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨਵਾਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ
ਸੁਪਹਰਦ,

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

