ਸੰ ਦੀਪ, ਇੱ ਕ ਕੇਅਰਟੇਕਰ

ਭਾਰਤੀ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਵੱ ਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ(Covid-19) ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱ ਪ

ਸੰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਇੰ ਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰ ਘ
ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨ ਹਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਬੇਮਤਲਬ ਫਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ
ਨਹ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱ ਥੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਲਗਾਕੇ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਬਜ਼
ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਮਚਲਾਉ ਤਕਨੀਕ ਹਨ। ਸੰ ਦੀਪ ਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ:
“ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੇ ਸਮ ਿਵਚ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ
ਜ ਨਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ । ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਾਇਕ ਹੋਵ ਗੇ ਿਕ ਿਕੰ ਨ
ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵਚ ਤਾਪਮਾਨ ਿਕੰ ਨਾ ਵਿਧਆ "। ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਮਨ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਛੇੜ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ ਹਰ ਸਮ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਵ ਬਹੁਤ
ਵੱ ਡੀ ਤੀਸ ਖਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੰ ਦੀਪ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰ ਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ।
ਸੰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੇ "ਕੋਰੋਨਾ" ਨੂੰ ਲਵਾ
ਬੈਠਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਿਜ਼ਦਗੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰ ਦੀਪ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਹਰਮਨ ਦੀ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ
ਮੁ ਕਲ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ
ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਛੇ ਜਿਣਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਘਰ ਿਵਚ

ਰਿਹਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵੱ ਲ,
ਇਕ ਰਸੋਈ ਿਪੱ ਛੇ, ਇ ਨਾਨਘਰ ਅਤੇ ਕੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਜਗਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਟਾਇਲਟ ਹੈ।
ਗਲੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਤਕ ਪੂਰਾ ਘਰ ਛੋਟੀ ਜ ਪਾ ਿਵੱ ਚ ਿਸਮਿਟਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ
ਿਪੱ ਛੇ ਜੋ ਨਿਹਰ ਸੀ ਉਹ ਨਿਹਰ ਘੱ ਟ ਤੇ ਚੋਅ ਿਜਆਦਾ ਬੱ ਣ ਗਈ ਸੀ। ਖੱ ੜੇ ਪਾਣੀ
ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਉਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਛਰ ਪਣਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰ ਦੀਪ ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਇਲਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਸ ਝੀ ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਚਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਜਿਣਆਂ ਦਾ ਿਢੱ ਡ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਿਗਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ
ਲਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਤ ਉਹੀ ਲੋ ਕ ਜਾਣਦੇ ਿਜਹਨ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ
ਲੱਿਗਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਂ ੂਲਸ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿਕਵ ਜਾਣਗੇ? ਲੋ ਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਐਬ
ਂ ੂਲਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕ ਲਈ
ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਿਕ, ਕੀ ਐਬ
ਆਉਣਗੀਆਂ? ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ?) ਦੀ ਇੱ ਕ ਬਜੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਚੰ ਤਤ ਹੈ;

ਂ ੂਲਸ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਹੀ। ਭਾਵ ਿਕ ਬਾਬਾ ਐਬ
ਂ ੂਲਸ ਿਵਚ ਜ ਦਾ
ਯਕੀਨਨ ਐਬ
ਹੈ, ਪਰ ਬੱ ਸ ਨਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰ ਦੀਪ ਉਸ ਲਈ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇੰ ਨੀ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਿਕਵ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ
ਭੋਜਨ ਿਮਲੇ ਗਾ? ਜੋ ਉਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵੱ ਚ
ਿਵ ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ੁਕਰ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਸਦੀ ਸੱ ਸ ਨਹ ਹੈ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਹੈ,
ਉਹ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੰ ਟੀਨ ਤ ਦਾ
ਖਾਣਾ ਖਾਵੇਗੀ।
ਸੰ ਦੀਪ ਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕੱ ਡੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਅਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੰ ਘ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਦੇ ਆ। ਬੁਖਾਰ ਵੀ
100 ਤ ਥੋੜਾ ਵੱ ਧ ਹੈ। ਉਹ ਡਾ. ਕੰ ਗ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਕੰ ਗ
ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੋਿਵਡ (ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮ) ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਆਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ,
ਉਹ ਇਕ ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਕੰ ਗ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਚੀਜ਼
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਿਕਸਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਸੋ, ਅਤੇ
ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਤ ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ, ਇਕੱ ਲਤਾ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।
ਸੰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕੱ ਲਤਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ
ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੱ ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਇਕ
ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਿਨਰਦੇ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਦੀਪ ਇਨ ਿਨਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸੱ ਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਇਨ ਿਨਰਦੇ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਝੇਗੀ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤ ਚੇਚਕ ਦੀਆਂ
ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਯਾਦ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਪੀੜਤ ਪਿਰਵਾਰ ਨ ਇਸ ਛੂਤ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਦੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਸੱ ਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱ ਕ, ਸੰ ਦੀਪ ਘਰ ਦੇ
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਬਰ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਨਹ ਲੈ ਸਕਦੀ! ਹਰਮਨ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਿਖਰਕਾਰ ਉਹ ਉਸਦਾ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਅਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸੰ ਦੀਪ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਬਦਲ ਿਦੰ ਦੀ
ਹੈ।
1. ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਹਰਮਨ ਅਤੇ
ਰਮਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਸਾਬਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਘੜਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਹ ਪੂੰ ਝਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਗੱ ਲਾ ਕੱ ਪੜਾ ਛੋਟੇ
ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਰਮਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹਰਮਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਕੂਹਣੀਆਂ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹਰਮਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦੁਆਰਾ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਗਾ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂੰ ਝਦਾ ਹੈ।
2. ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨ ਤ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰ
ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਚਾਕ

ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਿਖੱ ਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱ ਕਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਹੋਰ ਮਬਰ ਖੜੇ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਦੀਪ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਾਈਨ ਿਸਰਫ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱ ਕ
ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਜਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਿਦਨ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ।
ਿਪਤਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਹਰਮਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਅਮਨ ਦਾ।
3. ਹਰਮਨ ਿਝਜਿਕਆ ਪਰ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ
ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਨ ਛੂਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲ ਉਹਨ ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸਾਫ਼
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹ ਪੂੰ ਝਦਾ ਹੈ।
4. ਹਰਮਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਲਆ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਉਸ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਬਰਤਨ ਧੋਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤ ਬਾਅਦ ਉਨ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਘੜੇ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰਮਨ ਉਹਨ ਦੇ ਚੱ ਮਚ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟ ਨੂੰ
ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਦਾ ਹੈ।
5. ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਿਹਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹੈ। ਗੁਆਂਡ ਦੀ
ਹਰਲੀਨ ਆਈ, ਪਰ ਸੰ ਦੀਪ ਨ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਬਾਹਰ ਆਈ।
ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੂਰੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ:
1. ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਸਤਹ ਪੂੰ ਝਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਗੱ ਲੇ
ਕੱ ਪੜੇ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘੜਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਰਮਨ ਦੀ ਹੈ.

2. ਬਾਲਟੀ ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਡੈਟਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰ ਦ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ
ਦੋ ਵਾਰ ਅਮਨ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ ਅਤੇ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
3. ਉਨ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੌਲੀਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੁੱ ਪ ਿਵਚ ਸੁੱ ਕਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਸੰ ਦੀਪ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕਪੜੇ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4. ਅਮਨ ਨ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਕਈ ਤਿਹਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ
ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਦੀਪ ਨ ਇਕ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਿਲਆ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੰ ਗੀ ਤਰ
ਿਤਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਤ ਉਹ ਚੰ ਗੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਿਨ ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੌਖ ਹੋ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਤੱ ਥ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਘੋਖ ਲਵੋ।

