
 

 

 
6 ਸਤੰਬਰ, 2022 
 

ਰਰਚਮੰਡ ਦੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਰਿਆਰੇ ਮਾਰਿਓ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਰਲਓ ਅਤੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀਓ, 
 

ਰਿਹੜੇ ਿਰਰਿਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਰਹਲੀ ਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਰਚਮੰਡ ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਰਿਕਰ ਰਿਚ ਸਆੁਗਤ ਹੈ! 
ਰਿਹੜੇ ਿਰਰਿਾਰ ਿਾਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਾਿਸ ਆਉਣ `ਤੇ ਸਆੁਗਤ ਹੈ! ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਰਿਚ 
ਆਿਣ ੇਨੇੜਰਲਆਂ ਨਾਲ ਿੁੜਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਰਿਹੜਾ ਰਕ ਲੇਰ ਆਇਆ ਸੀ, 
ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਰਮਲੇ ਸਨ।  
 

ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਿਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਹੜਾ ਰਕ ਸਾਡੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਿੜਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਤਿਰਰਬਆਂ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇਗਾ। ਰਿਿੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ 
ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਾਫ ਅਤ ੇਿਰਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ‘ਆਮ’ ਅਨੁਭਿ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਨਾਲ 
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਿਛਲੇ ਦ ੋਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਿੋ ਰਕ ਹੁਣ ਿਾਿਸ ਆ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ 
ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਰਿਕਰ, ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੇਫਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਿਚ ਸਬੂੇ ਦੇ ਅਤ ੇਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਦ ੇਅਰਿਕਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ 
ਰਦੱਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੂਬ ੇਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹਣੁੇ ਸਬੂੇ ਦੀਆਂ  ਕੇ-12 ਸਕੂਲ ਸਰੈਰੰਗਜ਼ 
ਰਿਚ ਛਤੂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਡੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਮਤੁਾਬਕ, ਸਕੂਲ 
ਛੂਤ ਦੀਆ ਂਬੀਮਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਰਰੋਲ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਿਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੇਫਰੀ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਤਰਿੀਹ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਰਆਂ ਿਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਲੇੇ ਮਨ ਰਿਚ ਰੱਖਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹਨ: 

• ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਭੇਿਣ ਤੋਂ ਿਰਹਲਾਂ, ਮਾਰਿਆ ਂਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਰਸਹਤ ਚੈੈੱਕ 
ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਾਫ ਤੋਂ ਿੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਿੇ ਰਕਸੇ 
ਰਿਚ ਨਿੀਂਆਂ ਿਾਂ ਿਿ ਰਹੀਆਂ ਰਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਣੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਬੀ ਸੀ ਸੈਂਰਰ ਫਾਰ ਰਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਰਰਲੋ ਿਲੋਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ  ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਕੰਮ `ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

•  

• ਮਾਸਕ ਿਾਉਣਾ ਰਨੈੱਿੀ ਚਣੋ ਹੋਣਾ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। ਰਡਸਰਰਿਕਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਉਿਲਬਿ ਕਰਿਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਰਿਹੜ ੇਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।  

• ਿੈਂਰੀਲੇਸ਼ਨ (ਹਿਾਦਾਰੀ) ਰਸਸਰਮ ਹਰ ਸਕੂਲ ਰਿਚ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਰਚਮੰਡ ਬੋਰਡ ਔਫ 
ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਕਲੂਾਂ ਰਿਚ ਿੈਂਰੀਲੇਸ਼ਨ ਰਸਸਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 12 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਣੇ ਦਾ ਿਚਨ ਰਦੱਤਾ ਹੈ 
ਰਿਨਹ ਾਂ ਰਿਚ ਇਸ ਿੇਲੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਿੈਂਰੀਲੇਸ਼ਨ ਰਸਸਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

• ਆਮ ਹੀ ਹੱਥ ਿੋਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਦੱਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 
• ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਿੱਲ ਰਿਆਨ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  

 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidelines.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidelines.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms


 
 

 
ਿਕੂਲ ਨੂੂੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਜ਼ਟਰ 

ਸਿਰਰੰਗ ਰਿਚ, ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਰਖਆ, ਸਕਲੂਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਰਲਆਂ ਿਰਗੇ ਰਿਜ਼ਰਰਾਂ ਲਈ ਆਿਣ ੇਦਰਿਾਜੇ਼ ਦਬੁਾਰਾ ਖਲੋਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਰਾਂ ਦਾ 
ਆਿਣ ੇਸਕੂਲਾਂ ਰਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਸਆੁਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹੜੇ ਰਕ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹਣੋਗੇ ਰਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਇਹ 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿਰਹਲਾਂ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਰਦਨਾਂ ਰਿਚ, ਸਕੂਲ ਰਿਜ਼ਰਰਾਂ ਦਾ ਸਆੁਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ 
ਤਰੀਰਕਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਤਰੀਰਕਆ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ। 
 

ਿਟੂਡੈਂਟ ਐਡਂ ਫਸੈਿਲੀ ਅਫੋਰਡੇਸਬਲਟੀ ਫੂੰ ਡ 
ਤੁਸੀਂ ਸਰਡੂੈਂਰ ਐਡਂ ਫੈਰਮਲੀ ਅਫਰੋਡੇਰਬਲਰੀ ਫੰਡ  ਬਾਰ ੇਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਬਾਰ ੇਸੁਰਣਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਫੰਡ ਉਨਹ ਾਂ 
ਿਰਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ ੈਰਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਕਲੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਖਰਰਚਆਂ ਰਿਚ ਰਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸਾਂ, ਿਰਕਬੁੱ ਕਾਂ, ਸਿੈਸ਼ਲ ਸਿਲਾਈਆਂ, ਫੀਲਡ ਰਰਿਿਸ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 
ਹੋਰ ਚਾਰਿ ਰਿਨਹ ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਕਸਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰਿਚ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਿੂ ਫੰਡਾਂ ਰਿਚ ਸਕੂਲ ਦ ੇਖਾਰਣਆਂ ਦੇ 
ਿਿੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ। 
 

ਆਉਂਦੇ ਹਫਰਤਆਂ ਰਿਚ, ਸਕੂਲ ਉਨਹ ਾਂ ਿਰਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰ ਨਾਲ ਿਹੰੁਚ ਕਰਨਗੇ ਰਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਿੂ 
ਮਦਦ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿੇ ਿਿੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿਕੂਲ ਿਪਲਾਈਆਂ, ਫੀਿਾਂ ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿੂੰ ਬੂੰ ਸਿਤ ਹੋਰ 
ਖਰਸਿਆਂ ਸਵਿ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਸਪਰੂੰ ਿੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਜਕ ੋਨਾ। ਸਦਾ 
ਿਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਨਾਲ ਆਦਰ ਿਾਲਾ ਿਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਭੇਤਦਾਰੀ ਦਾ ਰਖਆਲ ਰੱਰਖਆ ਿਾਿੇਗਾ। 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਿਰਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀਆਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਰਚਆਂ ਕਲੋ 
ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਕਲੂ ਰਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ 
ਤਾਂ ਰਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰਝਿਕ ਗੱਲ ਕਰੋ।  
 

ਿਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰੱਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 

ਛਰਨਚਰਿਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਰਿਚ ਰਮਊਂਰਨਸਿਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਣੋਗੀਆਂ ਰਿਸ ਰਿਚ ਰਰਚਮੰਡ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਉਸ 
ਸਮੇਂ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਰੱਸਰੀ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ ਚਣੁੇ ਿਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਰਚਮੰਡ ਰਿਚ ਰਰੱਸਰੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਅਤ ੇਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿੋਰ ਦਾ ਆਿਣਾ ਹੱਕ ਿਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਾਜ਼ ਮਹੱਤਿ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ ਰਕ ਸਾਡਾ ਸਕਲੂ ਬੋਰਡ ਸਾਡੀ ਰਰਚਮੰਡ ਕਰਮਊਨਰੀ 
ਦੀਆ ਂਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਰਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਕ ਿੋਰ ਰਕਿੇਂ ਿਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਕਰਿਾ ਕਰਕੇ  ਰਸਰੀ ਔਫ 
ਰਰਚਮੰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਰਿਰਸਜ਼  ਦੇ ਿੈੈੱਬਿੇਿ ਉੱਿਰ ਿਾਉ। 
 

ਰਣਨੀਤਕ ਪਲੈਨ 2020-2025 
ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਰਿਕਰ ਰਰਚਮੰਡ ਬੋਰਡ ਔਫ ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 2020-2025 ਰਣਨੀਤਕ ਿਲੈਨ  ਉੱਿਰ ਆਿਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਿਸੀਲੇ 
ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਾਫ ਅਤੇ ਰਹੱਤ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆ ਂਰਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਚਾਰਾਂ `ਤ ੇ
ਆਿਾਰਰਤ, ਇਹ ਿਲੈਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਡਸਰਰਿਕਰ ਲਈ ਰੋਡਮੈਿ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਿਲੈਨ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ 
ਆਿਣ ੇਕੁਝ ਿੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਿਨਹ ਾਂ ਉੱਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ  
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ਰਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਲੂ ਦਾ ਿੈੈੱਬਸਾਈਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਰਡਸਰਰਿਕਰ 
ਿੈੈੱਬਸਾਈਰ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਅਿਡੇਰਸ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਸਕੂਲਾਂ ਰਿਚ ਿਾਿਰ 
ਰਹੀਆਂ ਹੈਰਾਨਕਨੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਜ਼ਸ਼ਨਾਂ  ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹਨ! 
 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼, ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ 2022-2023 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! 
 

ਤਰਹ ਰਦਲੋਂ, 

 
 
ਸਕੌਰ ਰੌਬਨਸਨ 

ਸੁਿਰਇਨਰਨੈਡੈਂਰ ਔਫ ਸਕੂਲਜ਼ 
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