
ਇੱਕ ਪ੍ਾਚੀਨ ਮੁੜ
ਸੁਣਾਈ ਗਈ

ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਿਸਰਲੇਖ ਿਵੱਚ
ਿਕਊ (Q)

ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਿਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ
ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ

ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਪੌਡਕਾਸਟ
ਨੂੰ ਸੁਣੋ

ਿਬੱਲੀ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ,
ਠੰਢੀ ਪੜ੍ੋ

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਤ
ਅਿਧਕਾਰ

ਵਟਕਾੱਮ ਰੀਡਸ ਦਾ
ਇੱਕ ਿਸਰਲੇਖ

ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਜਾਓ ਜਾਦੂਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ

ਿਫਲਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਲਪਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵ

ਇਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ! 

ਕੋਈ ਵੀ 
ਵਰਗ (square) 
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ

ਬਦਲੋ।

ਇਸ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜ ਿਬੰਗੋ ਵਰਗਾਂ (squares) ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਨਾਮ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ। ਪੜ੍ਨਾ,
ਿਲਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖਣਾ - ਇਹ ਸਭ ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! 

ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ bellinghampubliclibrary.org 
ਜਾਂ wcls.org ਤੇ ਜਾਓ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਨਾਮ ਦੇ ਡਰਾਅਵਾਂ ਿਵੱਚ 
ਿਕਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ

1 ਜੂਨ ਤੋਂ 
30 ਸਤੰਬਰ
2020 ਤੱਕ

ਨਾਮ 

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਪਆਰੇ ਇਿਤਹਾਸ,
ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੋ।

ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ,ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੋਕ
ਿਕਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਲੱਖਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਿਵੱਖ

ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਜੀ
ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਜਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਪੀੜ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਸਰਫ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ 
ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਭਾਵ ਿਪਆ ਹੈ। ਬਿੈਲੰਗਮ ਪਬਿਲਕ 
ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਅਤੇ ਵਟਕਾਮ ਕਾਉਂਟੀ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਿਸਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਸ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੌਖਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਭਿਵੱਖ 
ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੱਠੀ ਜੋ ਵੀ ਰੂਪ ਲਵੇ, ਅਮੀਰੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 
ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ 
ਦੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ 
ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ 
ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ 
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ 
ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੱਠੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੱਠੀ ਿਨੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ 
ਲਈ ਰੱਖੋ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਸਾਡੀ ਕਿਮਯੁਿਨਟੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਲੇਖ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਉਂਟੀ ਿਵਆਪੀ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੱਠੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਚੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਿਚੱਠੀ ਭੇਜੋ:
Bellingham Public Library
c/o Dear History project / Rebecca Judd
210 Central Avenue
Bellingham, WA 98225
ਈ-ਮੇਲ:
To (ਟੂ): libraryadmin@cob.org 

Dear History Projectਿਵਸ਼ਾ ਲਾਇਨ: 
wcls.org/covidperspectives ਤੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

(ਸੱਮਰ ਰੀਿਡੰਗ ਇਨਾਮ ਕੱਢਣ ਲਈ)


