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ਵਧੀਆ ਪਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦ ੇਹਨ 
ਈਵਾ WASNEY 
ਫਲੋਰਸ ਸਕਲੇਪ ਦਾ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਂਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. 
ਜਦ ਸਿਵਟਜ਼ਰਲਡ ਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਫਰਵਰੀ ਦ ੇਅਖੀਰ ਿਵਚ ਿਵਨੀਪੈਗ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ 
ਪੜਾਈ ਕਰਨ, ਨਵ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਿਵਚ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਲੁਏਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫਡ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤ ਿਕਰਾਏ ਦ ੇਅਪਾਰਟਮਟ 
ਿਵਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ. 
“ਅਸੀ ਂਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਸੀ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ। “ਇਹ ਅਸਲ ਸੀ; ਤੁਸੀ ਂਕਦ ੇਨਹੀ ਂਸੋਿਚਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ 
ਇਹ ਯੂਰਪ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ” 
ਸਕਲੂਪ 65 ਹਾਰਟਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਿਵਨੀਪੈਗ ਿਵਚ 
ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ stuck◌ੰਗ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ. 
ਹਾਰਟਲਡ, ਿਵਲੀਅਮ ਐਵੀਿਨ. ਿਵਖੇ ਇਕ ਿਨਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਕੂਲ , ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਮ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 
onlineਨਲਾਈਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪਧਾਨ ਗੈਰੀ ਗਰਵੇਸ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦ ੇਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ 
ਿਚੰਤਤ ਹਨ. 
ਗੈਰਵਾਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ ੋਇਸ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਰਹਾ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲ ਿਗਆ,” ਗੈਰਵਾਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ। 
"ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਰਰੂਤ, ਕਲਾਸਰਮੂਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ, ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਸ ੇ
ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ." 
ਹਾਰਟਲਡ ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 130 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ 
ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਪਵੀਨਤਾ ਟੈਸਟ ਚਲਾਉਦਂਾ ਹੈ - ਸਾਲ 2018 ਿਵੱਚ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਜ਼ੀਲ 
ਅਤੇ ਚੀਨ ਦ ੇਸਨ. 
ਿਵਨੀਪੱੈਗ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕ ਘਰ-ਰਿਹਣਾ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਠਿਹਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ 
ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ. ਗੈਰਵਾਇਸ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਰਟਲਡ ਦ ੇਸਾਰੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਿਥਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹਨ. 
ਜਦ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਲਗਭਗ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਗਰਾਮ ਦ ੇਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪੱਖ ਨੇ 
ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ. 
ਗੈਰਵਾਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀ ਂਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ 
ਿਵਨੀਪੈਗ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ। "ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂਤਬਦੀਲੀ ਿਵੱਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ." 
ਸਕੂਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਫਲਮ ਥੀਏਟਰਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਾੜੇ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ, ਹਾਰਟਲਡ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ worksਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾਉਣ 
ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਿਵਨੀਪੈਗ ਿਸੰਫਨੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਿਵਓਲਾ ਪਲੇਅਰ ਮੈਰੀ-ਏਲੀਸ 
ਿਬਡੋ ਨਾਲ ਇਕ ਿਨੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ. 
ਸਕਲੂਪ ਲਈ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲੱ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦ ੇਜਮਾਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. 
“ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਲਈ ਜਾਓ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ। 
"ਇਹ ਇਸ ਸਮ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਤੁ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ." 



ਸਕਲੂਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸਿਵਟਜ਼ਰਲਡ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਅਤੇ 900 ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 25,834 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ 
ਹਨ। 
“ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤ ਉਪੱਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਹੈ।” 
49 ਸਾਲਾ ਓਲੁਫੇਮੀ ਓਸ਼ੀਨੋਵੋ ਹਾਰਟਲਡ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਗੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਿਵਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤ 
ਿਵਨੀਪੈਗ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮ ਲਈ ਠਿਹਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ 
ਉਸਦਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਨਵ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਹਣੁ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਜਰਬਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. 
“ਮ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹਾਂ (ਜੋ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ। “ਪਰ 
ਇਸ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਸਥਾਨ ਜ ੋਮ ਅਸਲ ਿਵੱਚ 
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਹੈ.” 
ਓਸ਼ੀਨੋਵੋ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ 
323 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
“ਿਗਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ। “ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਜੰਦਰੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਿਕਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂਹੈ।” 
ਇਕੱਿਲਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਅਣਪਛਾਤੇ ਬਸੰਤ ਦ ੇਮੌਸਮ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਓਸ਼ੀਨੋਵੋ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 
ਨੰੂ ਿਵਨੀਪੈਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਭਾਵ ਸੀ. 
“ਲੋਕ ਇਥੇ ਿਪਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ। “ਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” 
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