
 

 

કોનટોગા વેલીની હપે્પી હોલલડેઝ! 

 

આ એક એવ ું વર્ષ છે જ્યું આપણે બધય સયચય અર્ષમયું કદર કરતય શીખ્્ય છીએ! 

 

અમન ેભયગ્્ે જ ખબર હતી કે 2020મયું અમે ક્યયરે ફોન ક્ો હતો કે એક વર્ષ કેવ ું હશ!ે અમે ગ્ય શશ્યળયમયું મયત્ર એક બે કલયકનો 
શવલુંબ અને બરફનય દદવસો સયર્ ેપસયર ર્્ય હતય અન ેઅમે વસુંત તરફ જઈ રહ્યય હતય. અને પછી… 

 

રોગચયળો ફયટી નીકળ્્ો અને અમયર ું જીવન બદલયઈ ગય ું. તેમ છતયું તમયમ પદરવતષન દ્વયરય હ ું પ્રયમયણણકતયર્ી મયન ું છું કે ઊંડી 
પ્રશુંસય ર્ઈ છે. મયટે પ્રશુંસય… 

• સુંબુંધીઓની મ લયકયત 

• શમત્ર અર્વય નવય પદરણચત સયર્ ેહયર્ શમલયવવો 
• બીજા લોકો સયર્ ેભોજનનો આનુંદ મયણી રહ્યય છીએ 

• પજૂા સ્ર્ળ પર તમયરી શ્રદ્ધય વહેંચવી 
• રમતગમત અન ેપ્રવશૃિઓમયું ભયગ લેવો 
• ક ટ ુંબન ું મહત્વ 

• અમયરય ફ્રન્ટ-લયઇન કય્ષકતયષઓ 

• એકબીજાને શોધી રહ્યય છીએ 

• આપણયું બયળકોની સ્સ્ર્શતસ્ર્યપકતય 
• ક્યયુ્ં ર્ી કયમ કરવયની ક્ષમતય 
• નવય શોખ શવકસયવી રહ્યય છીએ 

• પરયવતષન મયટેનો સમ્ 

• તમે જેમને પ્રેમ કરો છો તેમની સયર્ ેસમ્ પસયર કરવો 
• બીજા સયર્ે જોડયઈ રહ્યય છે, પછી ભલે તે લગભગ હો્ 

• સ ૂ્ ોદ્ કે સ ૂ્ યષસ્તનો આનુંદ મયણવો 
• ધીરજ, સમજણ, કૃપય અને લવણચકતયનો અભ્્યસ કરવો 
 

આ મહયમયરીએ 2020 સ ધી જે નેગેદટવ  ્સ લયવ્્ય છે તે જોવ ું ઘણ ું સરળ છે. એ સયચ ું છે કે સુંય ક્તપણે આપણે શમત્ર કે સુંબુંધી, 
નયણયકી્ મ શ્કેલી, સયમયજજક અન ેભયવનયત્મક સુંકટ અન ેતે જે રીતે અગયઉ હત  ું તેની સુંપણૂષ ઉર્લપયર્લનો અન ભવ ક્ો છે. यह 

भी सच है कि इस समय, परीक्षा और संिट िे इस समय िे दौरान, सीवी समुदाय ने हमेशा मुसीबत िे समय में किया है; તે 

હકયરયત્મકતય સયર્ે એકર્ઈ જા્ છે! શમત્રો અન ેપડોશીઓ એકબીજાને શોધવય લયગ્્ય. ક ટ ુંબો વધ  નજીક આવ્્ય. બધય એકબીજા 

મયટે ર્ોડય સયરય બની ગ્ય. और हमने इस बात िी बेहतर सराहना िी कि हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है और जैसा कि 

हम 2021 िो देखेंगे। 
 

હ ું જાણ ું છું કે હ ું સીવીનય તમયમ શશક્ષકો મયટે બોલ ું છું. શશક્ષકો, સ્ટયફ, વહીવટી તુંત્ર અન ેસ્કૂલ બોડષ, દરેકને સ રણક્ષત, 

આશીવયષદ અન ેસ ખદ રજાઓની શ ભેચ્છય પયઠવે છે! 
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હ ું 2021 શ ું લયવશ ેતેની હ ું રયહ જોઈ રહ્યો છું!! 
 

- Dr. Z 


