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8 ਅਕਤੂਬਰ 2020 

 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ, 

 

ਜਵਾਬ: ਛੋਟਾ ਹਫਤਾ 

 

ਸਟੈਨਲੇ ਰੋਡ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿੀਐਮਐਮਏਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਾਂ ਨੇ 25 

ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ theਾਾਾਾਂਚੇ ਪਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਵਿੱਚ 

ਮਾਪਿਆਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ. 

ਇਸ ਿਰਸਤਾਪਵਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਿਿੱਛੇ ਤਰਕ ਿਾਠਾਾਂ ਪਵਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ 

ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਨਲੇ ਰੋਡ ਪਵਖੇ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਨੰੂ 

ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਪਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਿੱਚ ਿਿੱਧਰੀ ਪਸਿੱਪਖਆ ਪਵਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ. 

ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਦਾ ਸ਼਼ੁਿੱਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹ਼ੁੰਦਾ ਪਕ 

ਸ਼਼ੁਿੱਕਰਵਾਰ ਦ਼ੁਿਪਹਰ ਅਪਧਆਿਕਾਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸਖਲਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਿੀਿੀਏ ਪਡ dutiesਟੀਆਾਂ ਿੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਵਰ ਪਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 

ਪਸਖਲਾਈ ਟੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਪਸਖਲਾਈ ਪਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ. ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੰੂ 

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁਿੱਕਰਵਾਰ (1.15) ਦੇ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਪਗਆ 

ਸੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਬਿੱਪਚਆਾਂ ਨੰੂ ਪਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਾਂ ਗ਼ੁਆ ਨਾ ਜਾਵੇ. 

 

ਸਟੈਨਲੇ ਰੋਡ ਪਵਖੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 

ਦੇ ਪਵਚਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹਿੱਤਵਿੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਾਨੰੂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਹ਼ੁੰਗਾਰੇ ਪਮਲੇ 
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ਹਨ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ 

ਹੈ. ਕ਼ੁਝ ਫੀਡਬੈਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਇੰਝ ਨਹੀ ਾਂ. 

ਿੀਐਮਐਮਏਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਹੈਡਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਾਲਾਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 

ਸਥਾਨਕ ਕਪਮ communityਪਨਟੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਪਟਿਣੀਆਾਂ, 

ਸ਼ੁਝਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਪਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਪਹ੍ਆ ਅਤੇ ਪਵਚਾਪਰਆ ਹੈ. ਅਸੀ ਾਂ 

ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਪਵਡ -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਵਿੱਚ ਆਿਣੇ ਿਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ 

ਵੀ ਪਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਚੰਤਾ ਅਤੇ ਪਵਘਨ 

ਸਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਟਰਿੱਸਟ, 

ਗਵਰਨਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਟੀਚਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਰਸਤਾਵ ਨੰੂ 

ਅਿੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਮਾਪਿਆਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਚੰਤਾਵਾਾਂ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਪਚਤ ਚੈਨਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. 

 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਦਲੋ 

 

  

ਪਫਪਲਿ ਜਾਨਸਨ 

ਗਵਰਨਰਾਾਂ ਦੀ ਕ਼ੁਰਸੀ 

(ਿੂਰੀ ਿਰਬੰਧਕ ਸਭਾ, ਡੇਪਵਡ ਬਰਾ Brownਨਸਵਰਡ ਅਤੇ ਿੀਐਮਐਮਏਟੀ 

ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ)  
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