
ਮਾਪਿਉ, ਸਰਿਰਸਤੋ ਅਤੇ 2025 ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! 

ਮੈਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹ ੈਪਕ ਇਹ ਸੂੰਵਾਦ-ਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਪਗਆਂ ਿਾਵੇਗਾ. ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਿਪਹਲਾ ਹੋਣ ਦੀ 

ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਪਦਉ. ਅਸੀ ਂਬਹਤੁ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਪਕਉਪਂਕ ਹਾਈ 

ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਉਸਦਾ ਿੜ੍ਹਾਈ-ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ. Hopkins School Community ਪਵਚ ਸੂੰਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 

ਸਕ ਲ-ਸਾਲ ਪਵਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਵਾਦ ਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜ੍ੀ ਪਵਚ ਇਹ ਿਪਹਲਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੂੰਸਕਰਣ, “ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਸੇਵ ਕਰ”ੋ Freshman 

Orientation program ਲਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਂਾ ਹੈ ਲ਼ੇਪਕਨ, ਕੋਪਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਸਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਪਖਆ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ Freshman Orientation Program ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 

ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂਵੂੰਪਡਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਿਪਹਲੀ ਗਤੀਪਵਧੀ ਪਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਈ ਸਕੁਲ ਕੈਂਿਸ ਦੇ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਟ ਰ ਅਤੇ 

ਪਸਰਫ ਪਵਪਦਆਰਥੀਅਂ ਲਈ ਹੀ ਅਗਸਤ 16 ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ Grade 9 Administrative Team ਨਾਲ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ. ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਪਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ Hopkins Building ਪਵਖੇ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਰਵਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰ 2 ਰਾਹੀ ਂਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ [ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਦੀਆ 

ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਸਪਮਆਂ ਅਤੇ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਕੁਲਾਕਾਤ ਨ ੂੰ  ਪਕਵੇਂ ਸ ਚੀਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਸੂੰਵਾਦ-ਿੱਤਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ.ੋ ਦ ਜੀ ਗਤੀਪਵਧੀ ਹਵੋੇਗੀ ਇਕ ਿੋਸਟਡ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਜੱਥੇ ਪਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ. 

ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਗੀ ਸਕ ਲ-ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਬਾਬਤ ਅਪਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਜਹੜ੍ੀ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੂੰ  

ਆਸਾਨ ਕਰੇਗੀ. 

 

ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ  1 ਸਤੂੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਸਕ ਲ਼ ਦੇ ਵੈੱਬ-ਿੇਜ਼ ਤੇ ਿੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਪੋਕ ਇਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਥੱੇ ਰਹੇਗਾ. ਪਕਰਿਾ 

ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਕੈਲੂੰਡਰ ਤੇ ਆਿਣੇ ਪਮੱਥ ੇਹੋਏ ਟ ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਕ ਕਰ.ੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 

ਮੈਂਨ ੂੰ  ਸੂੰਿਰਕ ਕਰਨ ਪਵਚ ਨਾ ਪਿਜਕ.ੋ ਇਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤੇ ਖਸ਼ੁੀਨੁਮਾ ਗਰਮੀ ਮਾਣੋ. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ!!” 

 

16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਪਮੱਥ ੇਹੋਏ Freshman Orientation Program ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਦਲੋਂ  ਸੱਦਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਿਣੀ 

ਪਮੱਥੀ ਹੋਈ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਬਤ ਸਾਇਨ-ਅੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਦੇ ਵੈੱਬ-ਿੇਜ਼ 

www.burltwpsch.org/hs/ ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ News & Announcements banner ਤਪਹਤ ਆੱਨ-ਲਾਈਨ Freshman Orientation Program 

Appointment Selection Google ਫਾਰਮ ਿ ਰਾ ਕਰ.ੋ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਸਰਫ 50 ਸਲਾੱਟ ਹੀ ਉਿੱਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰ ੋਸਲਾੱਟ ਸੀਮਤ ਹਨ. ਫਾਰਮ 11 ਅਗਸਤ ਪਦਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨ ੂੰ  8.00 ਵਜ ੇਸਵੇਰੇ ਪਡਸਏਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਫਾਰਮ ਬਾਬਤ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਮਤੀ Leeds ਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂtleeds@burltwpsch.org ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੁੂੰ ਬਰ 609-387-

3774,ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 2001ਤੇ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰ.ੋ ਟ ਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਸਪਮਂਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ.ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਨਵਾਦ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿੜ੍ਹੋ - Freshman Orientation Program ਲਈ ਪਹਦਾਇਤਾਂ: 

● ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀ Hopkins Building ਪਵਖੇ ਪਮਲਣਗੇ. 

● ਆਿਣੇ ਟ ਰ ਵਾਲੇ ਪਦਨ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀ ਪਮੱਥੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ 10 ਪਮੂੰਟ ਿਪਹਲਾਂ ਿਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ. 

● ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ Performing Arts Parking Lot ਪਵਚ ਿਾਰਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਪਸਰਫ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹੀ Hopkins building ਤੱਕ ਚਲਕੇ ਜਾਣਗੇ. 

ਮਾਿੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈੂੰਿਸ ਪਵਚ ਰਪਹਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਬਲਪਡੂੰਗ ਪਵਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ 

● ਮਾਿ ੇਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  Performing Arts Parking Lot ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਮੱਥੇ ਹੋਏ ਟ ਰ ਤੋਂ 1 ਘੂੰਟਾ 15 ਪਮੂੰਟ ਬਾਅਦ ਪਿੱਕ-ਅੱਿ 

ਕਰਨ. 

● ਪਵਪਦਆਰਥੀ Hopkins Building ਪਵਚ ਦਰਵਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰ 2 ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ. 

● ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਪਵਡ 19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂਪਕਸ ੇਅਪਜਹ ੇਪਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਿਰਕ ਪਵਚ ਆਏ ਹ ੋਪਜਸਨ ੂੰ  ਕੋਪਵਡ 19 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਕਰਿਾ 

ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਪਮੱਥੇ ਹੋਏ ਟ ਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਉ. ਆਿਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਮਤੀ Leeds 

ਨਾਲ(tleeds@burltwpsch.org) ਤੇ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰ.ੋ 

● ਪਬਲਪਡੂੰਗ ਪਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਚਹਰਾ-ਕਵਪਰੂੰਗ ਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਪਜਹੜ੍ੀ ਪਕ ਨੱਕ ਤ ੇ 

● ਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ  ਿ ਰੀ ਤਰਾਂ ਢਕੱ ਸਕੇ. ਪਚਹਰਾ-ਕਵਪਰੂੰਗ ਸਕ ਲ ਪਬਲਪਡੂੰਗ ਪਵਚ ਰਪਹਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਿਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੋਰ, ਅਸੀ ਂਸਾਰ ੇ

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਪਹੂੰਦ ੇਹਾਂ ਪਕ ਉਹ ਸਕ ਲ਼ ਪਬਲਪਡੂੰਗ ਪਵਚ ਰਪਹਣ ਦੌਰਾਨ ਉਪਚੱਤ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਵਰਤਣ. 

● ਟ ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰ ੇਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੈਂਿਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 

 


