
 
 

31 ਜੁਲਾਈ, 2020 (ਨਿਊ ਯਾਰਕ, NY) -- ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਟੇਟਾਂ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਪਬਨਲਕ 

ਜੀਿਿ ਿ ੂੰ  ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। ਇਸ ਹਫਿੇ ਿਕ, 4.3 ਨਮਲੀਅਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ 
COVID-19 ਦੇ ਟਸੈਟ ਪਾਨਿਨਟਿ ਆਏ ਹਿ, ਅਿੇ ਜਿਿਰੀ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਿੱਕ 150,000 ਿੋਂ ਿੱਧ ਮੌਿਾਂ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਿ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਚ COVID-19 ਦੇ ਿਾਧੇ ਅਿੇ ਨਿਰਾਿਟ ਦੇ ਨਹਸਾਬ ਿਾਲ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿ,ੇ ਲਿਭਿ 40 ਸਟੇਟਾਂ 
ਨਿੱਚ ਨਪਛਲੇ ਦੋ ਹਫਨਿਆਂ ਨਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਿਿੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨਿਚ ਮਹੱਿਿਪ ਰਿ ਿਾਧਾ ਦੇਨਖਆ ਨਿਆ ਹੈ। 
 

ਨਜਿੇਂ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਿਾਰਾਂ ਅਿੇ ਕੂੰਮਕਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਿ, ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ 

ਸਾਰੀਆਂ ਿ ੂੰ   ਿਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ COVID-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਿਾਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਸਹਿ ਲਈ ਜਾਰੀ 
ਹੋਈਆਂ ਨਹਦਾਇਿਾਂ ਅਿੇ ਸਲਾਹਾਂ ਿ ੂੰ  ਹਲਕੇ ਨਿਚ ਿਾ ਨਲਆ ਜਾਿ।ੇ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿੁਰਦਿਾਰੇ ਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਜੂੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋ, ਿਾਂ ਨਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਮੁਮਨਕਿ ਕਦਮ ਚੁਕੋ ਨਜਸ ਿਾਲ ਿੁਰਦਿਾਰੇ ਦੇ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਿੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ 

ਦੀਿਾਿ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਾ, ਿੱਡੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਿ ੂੰ  ਮੁਲਿਿੀ ਕਰਿਾ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਿਿਰ ਕੀਰਿਿ ਨਜਥੇ ਇਕੱਠ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ। ਲੋਕਲ 

ਸੂੰਿਿ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਆਿਲਾਈਿ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੂੰਿਿਾਮ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਡ ੂੰ ਿਾ ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ। 
 
ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਿੀ -- ਖਾਲਸਾ ਸਕ ਲਾਂ ਸਮੇਿ 

ਉਹਿੀਂ ਹੀ ਿਰ ਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਿੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਕ ਲਾਂ ਿ ੂੰ  ਆਿਲਾਈਿ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਿਕ 

ਸੀਮਿ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਾਲ ਹਿ ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਿ ੂੰ  ਦ ੱ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾਦਾਰਾਂ 
ਿਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਕ ਆਿਲਾਈਿ ਪਰੋਿਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਿ। ਜੇ ਿੁਹਾਡਾ ਿੁਰਦਿਾਰੇ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਿ ਨਿਅਕਿੀਿਿ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ, 
ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਿ ਿਾਂ ਇਹ ਬਹੁਿ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਨਕ ਖਾਲਸਾ ਸਕ ਲ ਹਰ ਿਰਾਂਹ ਦੀਆਂ 

ਸਾਿਧਾਿੀਆਂ ਿਰਿਣ।  
 
ਨਪਛਲੇ ਹਫ਼ਿੇ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਨਡਨਿਸ ਕੂੰਟਰੋਲ (CDC) ਿੇ ਸਕ ਲਾਂ ਅਿੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਿਾਲ ਸੂੰਭਨਧਿ ਿਿੀਆਂ ਨਹਦਾਇਿਾਂ ਜਾਰੀ 
ਨਕੱਨਿਆਂ ਹਿ। ਇਹਿਾਂ ਨਹਦਾਇਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਮੁੱ ਢ ਬਣਾਇਆ ਨਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਿਹਾਈਟ ਹਾਉਸ ਿੇ ਜਿਿਕ ਿੌਰ ਿੇ ਜਿਾਇਆ ਸੀ ਨਕ ਉਹ 

CDC ਿਲੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਕੱਨਿਆਂ ਿਈਆਂ ਨਹਦਾਇਿਾਂ ਿਾਲ ਖੁਸ਼ ਿਹੀਂ ਹਿ। 8 ਜੁਲਾਈ ਿ ੂੰ , ਪਰੈਸੀਡੈਂਟ ਟਰੂੰਪ ਿੇ ਟਿੀਟ ਨਕੱਿਾ 
ਸੀ ਨਕ ਉਹ CDC ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਕੱਨਿਆਂ ਪਨਹਲਾਂ ਿਾਨਲਆਂ ਨਹਦਾਇਿਾਂ ਿਾਲ ਸਨਹਮਿ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਿੇ ਉਹਿਾਂ ਨਹਦਾਇਿਾਂ ਿ ੂੰ  “ਔਖਾ 
ਅਿੇ ਮਨਹੂੰਿਾ” ਦੱਨਸਆ ਸੀ। ਪਰੈਸੀਡੈਂਟ ਟਰੂੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨਟੱਪਣੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਈਸ ਪਰੈਸੀਡੈਂਟ ਪੈਂਸ ਿੇ ਿਾਇਦਾ ਕੀਿਾ ਸੀ ਨਕ ਿਿੀਆਂ 

ਨਹਦਾਇਿਾਂ ਜਾਰੀ ਨਕੱਨਿਆਂ ਜਾਣ ਨਿਆਂ। ਮੁੱ ਢ ਬਣਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਇਹ ਨਹਦਾਇਿਾਂ CDC  ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਪਨਹਲੀਆਂ 

ਨਹਦਾਇਿਾਂ ਦੀ ਿਰਾਂਹ ਓਹਣੀਆਂ ਸਖ਼ਿ  ਿਹੀਂ ਹਿ, ਪਰ ਇਹਿਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੱਸੇ ਹੁਣ ਿੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕ ਲਾਂ ਦ ੇਸੇਿਾਦਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝਣ ਨਿਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਨਿਆਂ ਨਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਅਕਿੀਿਿ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲ ਨਕ ਨਦੱਕਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਅਿੇ 
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਸਕ ਲ ਿਿੈਰਾਹ ਨਿਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾ ਿ ੂੰ  ਨਕਿੇਂ ਰੋਨਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿੁਰਦਿਾਰਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਿੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਨਿਆ ਇਹ ਿੈਨਬਿਾਰ ਜਰ ਰ ਿੇਖੋ ਨਜਸ ਨਿਚ 

ਨਸੱਖ ਡਾਕਟਰ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਅਿੇ ਿੁਰਦਿਾਨਰਆਂ ਦੇ ਿੁਮਾਇੂੰਦੇ ਿੁਰਦਿਾਨਰਆਂ ਿ ੂੰ  ਸੁਰੱਨਖਅਿ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਨਖਅਕ 

ਨਹਦਾਇਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲਬਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਿੁਰਦਿਾਨਰਆਂ ਲਈ CDC ਦੀ ਨਕ ਨਹਦਾਇਿਾਂ ਹਿ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਿੁਸੀਂ ਅੂੰਿਰੇਿੀ ਅਿੇ 
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ਪੂੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। CDC ਿੇ ਧਾਰਨਮਕ ਕਨਮਊਨਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਲਾਹਾਂ ਿੀ ਨਦੱਿੀਆਂ ਹਿ। ਨਸੱਖ 

ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਿੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਨਲੂੰ ਕ ਿੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਾ ਜਾਰੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਾਂਹ ਹੋਰ ਿਰ ਰੀ ਸਰੋਿਾਂ 
ਅਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ। 
 

ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਡ ਹੈ ਨਕ CDC ਦੀਆਂ ਨਹਦਾਇਿਾਂ, ਸਟੇਟ ਅਿੇ ਲੋਕਲ ਸਲਾਹਾਂ, ਅਿੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਿਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡੀ ਸੂੰਿਿ 

ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਹਿ। ਇਸ ਿਾਲ ਸਾਿ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਨਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਿ ੂੰ  ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਿਾ ਨਮਲੇਿੀ ਿਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ 
ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਕਮਿੋਰ ਹਿ ਅਿੇ ਨਜਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਇਸ ਿੇਲੇ ਮਦਦ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਿੱਧ ਲੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਿ ਔਖਾ ਹੈ, 

ਅਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਨਖਆ ਿ ੂੰ  ਨਧਆਿ ਨਿਚ ਰੱਖਨਦਆਂ ਹੋਏ ਸਾਿ ੂੰ  ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਦੌਰ ਨਿਚੋਂ ਨਿੈੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਾਰਮਲ ਨਿੂੰਦਿੀਆਂ ਿੱਲ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕੀਏ।  
 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਾਂਹ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਿ ੂੰ  ਿਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਕਰੋ। 
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