
ਸੋਨੀਆ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਸੋਨੀਆ ਫੁਰਸਟੇਨੌ ਨਾਲ ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਮੇਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।

ਸੋਨੀਆ: ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ... ਕ੍ਿਰਸਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਿਮਿਲਆ? ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 

ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ... ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵੱਚ 

ਿਲਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਵਨੀਗਨ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ

ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਵਨੀਗਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਪਰ ਦੋ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ. ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਪਰਿਮਟ 

ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ - ਮੈਂ 2014 ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ 

ਖੇਤਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਾਂਗਾ - ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਿਦਆਲਤਾ, ਦਇਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ 

ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੜਆ, ਪਰ ਇਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ, ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ 

ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਮਟ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ... 

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਾਂ।

ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ: 1 ਫਰਵਰੀ, 2022

ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ. ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੀਗਨ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਬਤਾਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 4 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 

ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਹੈਲੋ ਸੋਨੀਆ। ਅੱਜ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਿਵੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 

ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਸੋਨੀਆ, ਅਸੀਂ ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਬੀਸੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 

ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਿਵਿਗਆਨ-ਅਧਾਿਰਤ ਅਿਭਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। . ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ (2022) ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਕਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੌਨੀਗਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਚਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ 

ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਦੋ, 

ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ੌਨੀਗਨ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 500 ਿਮਲੀਅਨ ਟਨ ਦੂਿਸ਼ਤ ਿਮੱਟੀ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ 

ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਿਵੱਚ ਡਰਾਫਟ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 

ਿਵੱਚ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੋੜ ਸੀ।
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ਸੋਨੀਆ: ਿਬਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਿਹਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ 

ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ 

ਸੂਚਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਰਣਾਇਕ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 14 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ... ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ 

ਿਕ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਨਰਭਰਤਾ 

ਿਲਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਏਜੰਸੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਨੀਗਨ 

ਿਵੱਚ ਖੋਿਜਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡਿਫਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਲਾਭ-ਵੰਡ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਿਚਆ, ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇਗੀ 

ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਠੀਕ ਸੀ.

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਰਣਾਇਕ ਜੋ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਿਹਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ.

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਮੇਰੇ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ… ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਥੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਗੱਲ 

'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣਾ। ਇਸ 

ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹੰਗਾ ਹੱਲ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ, ਇਸ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... 

ਹਰ ਘਰ ਿਵੱਚ n95s ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਇਸ 

ਸਮੇਂ ਹੈ - ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, n95s 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਿਵਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਉਸ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦਾ 

ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 

ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਫੈਸਲੇ ਿਕਵੇਂ ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ 

ਮਾਪ ਿਕਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ… ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ, ਡੇਟਾ 

ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੋ ਿਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ 

ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ 

ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ.
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ਸਾਡੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਈਪੈਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਇਸ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ… ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੇਰਿਹਮ ਹੈ।

ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ 

ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਜੋ 

ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ n95s ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ n95 ਨਾ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 

ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-ਪਲਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਛੇਕ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ 

ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ... ਉਹ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਸੀ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਪਰ ਬੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ.

ਇਹ ਬੇਰਿਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ।

ਮੇਲ: ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਿਬੰਦੂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਖੈਰ, ਅਤੇ n95s ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਓਿਮਕਰੋਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ Vitacore ਜਾਂ Canada Strong ਮਾਸਕ ਤੋਂ n95s ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 

ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ' ਤੇ. ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ. ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਲਈ.

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਸਹੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ… ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਦਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਿਟੱਪਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨੋਂ ਇਸ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, 

ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ।

ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮਖੌਟੇ ਦੇ 

ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਸਹੀ?

ਸੋਨੀਆ: ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਕ੍ਿਰਸਟਲ। ਇਹ ਿਦਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਕ ਹਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਰਨਆਊਟ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 

ਆਰਿਥਕਤਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਿਕ ਅਸੀਂ 

ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 

ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। BC ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 

ਿਵੱਚ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਬਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਸੋਿਚਆ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਹੱਲ ਕੀ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਿਫਰ ਿਕਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਦੁਬਾਰਾ, ਰਹੱਸਮਈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਿਬੰਦੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ 

ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਿਵਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਿਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਔਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹਨ? N95 ਮਾਸਕ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ। ਚੰਗੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਝ. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਕੱਥੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਕਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਨੰਬਰ ਿਤੰਨ, ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਿਚਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਿਵਿਗਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਵਜੋਂ ਿਜਸਨੇ ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ - ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ 

ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਜਨਤਕ 

ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ "ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਪੜਾਅ" 'ਤੇ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਧ ਡੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ 

ਸਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਿਖੱਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਿਸਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਸਮਾਜ ਸੀ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਸੋਨੀਆ: ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਇਸਦੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਿਸਹਤ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਹੁੰਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੜਾਅ 

ਿਵੱਚ ਹਾਂ ... ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ...

ਸੋਨੀਆ: ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਕ੍ਿਰਸਮਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਿਗਆ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 

ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਿਨਰੰਤਰ. ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ 

ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ, ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ, ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਅਤੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਿਕ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ - ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ 

ਹੈ।
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ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 

ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੰਕਰਿਮਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਖਤਮ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਵੱਚ 

ਕੋਈ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦ੍ਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਹਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ 

ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਮੂਿਹਕ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੇਲ: ਮੈਂ ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਤ ਹਾਂ।

ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਨਾਗਿਰਕ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ

ਸੋਨੀਆ: ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ-ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਧਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਿਹਕ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਤਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਿਸਰਫ ਸੀਨੀਅਰ 

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਕਈ ਵਾਰ. ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ 

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤੱਕ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 

ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਰੋਧੀ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤੇ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਜੱਠੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ -

ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਇਨ-ਗਰੁੱਪ/ਆਊਟ-ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸੀ 

ਦੁਆਰਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਿਕਉਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬ੍ਿਰਿਜੰਗ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 

ਿਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੋਨੀਆ: ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਿਸਰਲੇਖ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਿਰਸਟਲ ਵਾਂਗ, ਕਾਫ਼ੀ ਿਚੰਤਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਲ, ਮੈਂ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਵੇਂ 

ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ ਸੀ - ਮੈਂ ਿਮਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ - ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਰੀਮੇਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ 

ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਗਆਨ ਹੈ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਇਹ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, 

ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਿਰਆ 

ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਧੱਿਕਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ 

ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਿਧਐਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ 

ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ 1/3 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 23% ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਅਿਤਕਥਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
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ਿਸਸਟਮ, ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 2013 ਦੀਆਂ 

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਇੱਕ, 40% ਵੋਟ, 60% ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਨਕਲੇ... 24% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸੀਟਾਂ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੋਣ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਿਟੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਿਸਰਫ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ. ਇਹ ਉੱਚ 40 ਸੀ 

ਿਜਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਿਫਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਸੀ, ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵੱਚ 57/87 ਸੀਟਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 

ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 

ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਤੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਵੱਚ.

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ - ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ

ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ.
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ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਨੀਆ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਤੁਸੀਂ 

ਇਸਨੂੰ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਿਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਸਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ 

ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ 

ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੋਣ ਿਹੱਟ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ. ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਿਮਿਲਆ ਹੌਰਗਨ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਿਫਰ ਿਕਹਾ। ਇੱਥੋਂ 

ਤੱਕ ਿਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ. ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਮਲਤਾ ਦੀ ਹਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਗਆ ਸੀ... 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੌਰਗਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਦੱਖ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ. ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈ… ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। NDP ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹਾਂ - ਕੋਈ 

ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਿਲਖੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਇਸ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਿਵੱਚ ਸਮੂਿਹਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2020 ਿਵੱਚ ਦੇਖ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ 2021…

6

Machine Translated by Google



ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਸਰਕਾਰ ਵੀ... ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੌਰਗਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਿਦੱਤੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਬਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਨ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ, 

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 

'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਿਵਚ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹ ਲਓ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ… ਇਹ ਿਸਰਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ? ਮੈਨੂੰ 

ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਕ੍ਿਰਸਟਲ। ਇਹ… ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ. ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਸੋਨੀਆ: ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਓਵਰਲੈਿਪੰਗ ਸੰਕਟਾਂ ਿਵੱਚ 

ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਿਕਵੇਂ 

ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਸਿਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ... ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ. 

ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਹਮਦਰਦ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ, ਸੁਚੇਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਜਾਂ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਵੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲ-ਅੰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਿਵਊਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ BC ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ 

ਦਸੰਬਰ 2020 ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸੰਕਟ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ 

ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣ ਿਗਆ... ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ 

ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ 

ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕੋਿਵਡ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਿਹੱਟ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੈ, ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ 11 ਗੁਣਾ 

ਦਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਿਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ.

ਸੋਨੀਆ: ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਓਵਰਲੈਿਪੰਗ ਸੰਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ... ਇਹ ਹੁਣੇ 

ਕੋਿਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਕਟ ਹਨ...
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ਸੋਨੀਆ: ਿਬਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਗਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੈ.

ਬੇਿਮਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਪੈਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਤੋਂ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਰਤਾਂਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ 

ਿਕ ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਫੱਟ ਨਹੀਂ 

ਬੈਠਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਿਬਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਿਬਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ...

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਸੋਨੀਆ: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 

ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਉਸ ਬੋਝ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ... ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਗਆਨ ਟੇਬਲ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਬੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ 

ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ ਮਾਡਿਲੰਗ ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਗਆਨ ਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੋਿਵਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 

ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਗਆਨ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਿਪੰਗ ਸੰਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਉਸ ਿਬਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 

ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ 100-ਪੰਿਨਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਸਬੂਤ 

ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜਾਂ ਉੱਥੇ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ

ਸੋਨੀਆ: ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੂਨੋਿਟਕ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ 

ਿਕਵੇਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ। ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ੂਨੋਿਟਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਜੋਖਮ ਹੈ. HIV/AIDS. ਸਾਰਸ। ਈਬੋਲਾ. H1N1. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਉਭਰਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਦਰ, ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਰੋਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ, 

ਅਸੀਂ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਿਹਰ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਇਸ ਲਈ, ਿਵਿਗਆਨੀ, ਇੱਕ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਇੱਕ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਕ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਸੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
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ਮੇਲ: ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਾਂ?

ਸੋਨੀਆ: ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ 

ਬੈਕਅੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ - ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ - ਿਕ ਿਕਉਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ 

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ. ਅਤੇ 

ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਤਣਾਅ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਿਸੱਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾਂ?

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੈਰ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਡਾ. ਹੈਨਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ 

ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਿਵਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ 

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਥਾਂ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੱਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਿਕ ਅਰਥ ਿਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੂਜੇ 

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ 

ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸਰ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਪ੍ਰੈਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਓਏ 700 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, 60% ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ. ਪ੍ਰੈਸਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡੇਟਾ 

ਦੀ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ... ਉਸ ਖਾਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ 

ਿਮਆਦ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਆਪਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਭਲਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ 

ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ 

ਹਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ?

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਿਵਡ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਕਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਖੈਰ, 54% ਲੋਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 

ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ... ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਜੇ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ 

ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
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ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਸੋਨੀਆ: ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਾਂ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਸੰਭਵ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਕ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ 

ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਿਕ ਕੈਨੇਡਾ 

ਭਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਇਸ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ.

ਸੋਨੀਆ: ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ 

ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੀਂ, 

ਤਾਜ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ.

ਸੋਨੀਆ: ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਨੀਗਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ 

ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਵਨੀਗਨ ਝੀਲ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਸਮਝ ਰੱਖਾਂਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 

ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਿਵੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਲਘਰ ਿਵੱਚ 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ, ਸਖ਼ਤ ਜਤਨ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ 

ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਨਮਰਤਾ ਹੈ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਿਸਖਰ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ. ਅਤੇ 

ਇਹ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੇਿਮਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ. ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਸੋਨੀਆ: ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ... ਔਟਵਾ ਿਵੱਚ ਕਾਫਲਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ 

ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਿਖੱਿਚਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ. ਪਰ ਪੁਿਲਸ ਸਾਨੂੰ ਿਕਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ 

ਹੈ. ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਿਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਸਆਸੀ ਨੇਤਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਾਿਫਕ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਬੀ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਹਨ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 

ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ... ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 

ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 100% ਿਤਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-

ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ... ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਨੀਆ... 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰੋ. ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉੱਥੇ ਿਕੱਥੇ 

ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਿਸਰਫ਼ 

ਤੈਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਉਹ ਿਚੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ - ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 

ਹਾਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਰਟੀ-ਰਿਹਤ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਿਵਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਇਹ ਿਨਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ?

ਭੂਿਮਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ 

ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ 

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਿਕਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰਾਈਿਵੰਗ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸੋਨੀਆ: ਹਾਸੇ। ਅਤੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਧਾਰ. ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ. ਸਮਾਿਜਕ/ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ। ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼। ਇਹ ਚਲਦਾ ਹੈ. ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤਬਦੀਲੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ 

ਲਈ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 

ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਸਆਸੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਲਆ.

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਸੋਨੀਆ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ... ਿਕ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਿਕਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ BC ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਚਾਰ 

ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੀਵੰਤ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਈ.ਸੀ.ਈ. ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ. ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸੱਖਣ। ਇਕੁਇਟੀ. ਘੋਸ਼ਣਾ/ਆਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ। ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ।
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ਮੇਲ: ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਦਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਗੋਲਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਿਲਜਾਣਾ 

ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ.

ਮੇਲ: ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਿਵੱਚ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗੀ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮਾਂ 

ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਿਜਕ 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਦਭੁਤ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਹਾਿਕਆਂ ਦੇ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 

ਨੂੰ ਿਖੱਿਚਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਚ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਅਤੇ ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਿਰਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਿਡੱਠ 

ਕੀਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਵੱਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 

ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਨਿਜੱਠ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੇਲ: ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਦਲਣਾ. ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ 

ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਸੋਨੀਆ: ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਿਸਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਿਸਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੋ, ਿਫਰ, 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ 

ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ… ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? 

ਕੌਣ ਹਨ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਅਿਧਆਪਕ, ਲੋਕ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 

ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਸੋਨੀਆ: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੋਡ ਿਵੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ 

ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋੜਾਂ - ਆਸਰਾ, ਭੋਜਨ, ਮੁਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮੇਲ: ਹਾਲਾਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ.

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਖੋਜ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਣਾਅ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
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ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਹਾਣੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਪਛਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੇ 

ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਵਾਂ ਅਿਧਆਪਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ 

ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 

ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ... ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਧਕਾਲੀ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 

ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਲੇਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਵਅਸਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕੌਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆ 

ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਕ ਦੀ 

ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਟਿਵੱਟਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ… ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕ 

ਸਕੂਲ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਬਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 

ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪਲੇਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕੇ… ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ $20 ਦੀ ਲਾਗਤ 

ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬਿਚਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀਨੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 

ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਣ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ 

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ - ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ - ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਸੀ। ਇੱਕ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲ 

ਅਿਧਆਪਕ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਿਠਆ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਚੰਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, 

ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਿਬੰਬ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਲਜਬਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ. 

ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ... ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ 

ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੋਨੀਆ: ਪਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਿਚਆਂ 

ਨਾਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸ 11 ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ?
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ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ. ਨੁਕਸਾਨ. ਦਰਦ. ਦੁੱਖ. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ 

ਿਸਰਫ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਿਕ 20 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 

ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ 35 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ… ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ…ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…

ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਧ-ਿਵਅਰਥ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੋਨੀਆ: ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ... ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਅਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ ਸੀ। 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਮਸਟਰ ਮੈਕਨਾਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਵਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ 

ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਕ ਭੁੱਖੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ. ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਿਜਹੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ.

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 

ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਾਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਿਕਉਂਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ 

ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 

ਨਿਜੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੋਨੀਆ: ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਠੀਕ? ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਿਥਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਿਧਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ… ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਲਈ 

ਉਸ ਅਣਵੰਡੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਸੱਖਣਾ... ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੇਲੋਨਾ ਯੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੇਰੀ 

ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ ਬਣੋ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ 11 ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ 12 ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ, ਿਮਸਟਰ ਿਲੰਡਸੇ ਿਗਬਸਨ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ 

ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਤਕਾਰ ਿਦਖਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ. ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੈੱਫ ਬਣਨ 

ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਿਤੰਨ ਿਡਗਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ 

ਵਾਂਝੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਜੱਥੇ 

ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ। ਇਹ 

ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਸੰਸਕਰਣ ਹਨ.

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ
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ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਕੈਲੋਨਾ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ ਟੈਟੂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ $300k ਿਮਲ ਿਗਆ, ਕੋਈ 

ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ 8 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਸੋਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 

ਬਾਰੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 

ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਿਦਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚਾਈ 

ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਹੋ।

ਮੇਲ: ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 35 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ $570k ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਵੱਧ $570k। ਕੋਈ ਵੀ 

ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ 

ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਬਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਿਡੱਠ ਕੀਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਨ ਇੱਕ nth ਿਡਗਰੀ 

ਤੱਕ। ਿਕੱਥੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੁਣ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈ. ਚਲੋ ਉਸ ਸਧਾਰਣ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਕਰੀਏ

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਮਿਹੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ... ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ... ਉੱਥੇ ਬੁਿਨਆਦੀ 

ਗਿਣਤ। ਇਹ ਅਸਿਥਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਿਤਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 

ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ.

ਸੋਨੀਆ: ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪੈਿਸਵ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ 

ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਡਰੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ 

ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਿਕਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਡੈਸਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ 

ਿਕਤਾਬ ਹੈ - ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਸੱਚਾਈ, ਿਹੰਮਤ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਲਈ ਹੱਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਔਰਤਾਂ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ - ਇਸ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ - ਸਲੀਕ ਵਾਟਰ: ਫ੍ਰੈਿਕੰਗ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੈਂਡ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਹ 

ਸੁਮੇਲ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਰਣਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਰ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਹਾਊਿਸੰਗ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਿਹਆ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ 

ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੇਜ ਫੰਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੋਨੀਆ: ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ?
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ਸੋਨੀਆ: ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਦੀ 

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਿਕੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਐਂਪਲੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ: ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ... ਮਾਰਗਰੇਟ ਮੈਕਿਮਲਨ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਜੰਗਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਸੋਨੀਆ: ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸਭ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਿਰਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ... ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਰਧਾਰਕਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ 

ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਿਸ਼ਫਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੋਡਮੈਪ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਿਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ... ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 

ਿਵਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਿਰਟੇਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਿਹੱਸਾ ਕੀਪ ਕੈਲਮ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਆਨ ਮਾਟੋ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 

ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ, 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਲੋਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਸਕਣ... ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਲ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 

ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਮਲਣਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ-ਿਪੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ… ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਨ 

ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੂਮ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਆਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਇਹ 

ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੇਰੇ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੀਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ 

ਖੋਜਣਾ ਿਕੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ.

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਿਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਆਬਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 

ਅਿਜਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ 

ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਕਲਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 

ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੋਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੇਲ: ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ 

ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਬੰਦੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
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ਜ਼ਮੀਨ? ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਿਸਹਤ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੋਨੀਆ: ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਕ੍ਿਰਸਟਲ: ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਾਿਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਿਬਲਕੁਲ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ
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