
DRAW THE LINE.CA

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨੰੂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨੰੂ 
ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਦੱਸਦੇ ਹੋ? 

ਕੋਚ ਇੱਕ ਜਖਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਚ ਇੱਕ ਜਖਡਾਰੀ ਦੇ 
ਨਾਲ – ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ – ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅਤੇ 
ਮੈਦਾਨ ਤਂੋ ਪਰ�ੇ  ਵਾਧੂ ਮੈਦਾਨ ਤਂੋ ਪਰ�ੇ  ਵਾਧੂ 
ਸਮਾਂ ਜਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 



 ਾਰਆੁਦ ਚੋਕ
ਿਲੰਗੀ ਹਮਲਾ 

 ,ਾਹਰਿ ਗਲ �ਹਨ ਕੀਠ ਝੁਕ ਕਿ ੋਹ ੇਦਰਕ ਸਟਿ�ਨ �ਸੁਤ �ਦਜ
 ੀਦ ਨਮ ਣੇਪਆ ੋਸ ।ੈਹ �ਹਨ ਕੀਠ ਝੁਕ ਕਿ ੈਹ ਵਭਸੰ �ਤ

 ੇਦ ਰਾਹਵਿਰੁਦ ੀਗਲੰਿ ।�ਹ ੇਦਦੰਿ ਣਹਿਰ ੀਰਾਜ ੰ ੂਨ ਾਸਹੰਿ ੀਗਲੰਿ �ਸਅ �ਤ ,�ਹ ੇਦ�ਲ ੜੋਮ ਹੰ ੂਮ �ਸਅ �ਦਜ
�ਚੱਵਿ �ਰੋਸ਼ਕਿ ੇਤਅ ਂਆਚਿੱਬ ਰਾਕਸ਼ਿ  90% 
ੀਰਾਡਖਿ ੇਜ ।ੈਹ ਾਦ�ਜ ਆਇਾਣਬ ਰਾਕਸ਼ਿ  16  ੀਗਲੰਿ ੰ ੂਨਾਹੁਤ ੇਤਅ ੈਹ ਟੱਘ �ਤ ਰਮਉ ੀਦ ਲਾਸ 

 ।ੈਹ ੜਲੋ ੀਦ ਨਰਕ ਟਰੋਪਰਿ ੀਦ ਸਉ ੇਤ‘ ਰੌਤ ੀਨੰ ੂਨਾਕ ੰ ੂਨਾਹੁਤ �ਤ ੈਹ ਕੱਸ਼ ਾਦ ਰਾਹਵਿਰੁਦ

   ।ਨਹ ਤੇਕਸੰ ੇਦ ਾਸਹੰਿ ੀਗਲੰਿ ੀਵਾਭਸੰ ਭਸ ਟਸਕੈਟ ੇਤਅ �ਲਾਕ ਨੋਫ ਰਸਕਅ �ਜ

 ਝੁਕ ੇਤਅ ਓਲ ਖੱਪ ਲਾਨ ਗਢੰ ਤਅਖਿੱਰੁਸ ।ੈਹ ਾਦੰ ੁਹ ਪਲਕਵਿ ਧੱਵ �ਤ ਕਇੱ ਾਸ਼ੇਮਹ ਈਲ ਕਸ਼ਰਦ
 :�ਸੁਤ ।ੋਹ ੇਦਰਕ ਸੂਸਹਿਮ �ਵਾਖੁਸ �ਸੁਤ ਲਾਨ ਸਜਿ ੋਰਕ ਾਹਜਿਅ

•  :ੋਹ ੇਦਕਸ ਰਕ ਕੱੈਚ ੇਕ ਾਜ ਲੋਕ ੀਰਾਡਖਿ "?ੈਹ ਕੀਠ ਭਸ ੀਕ"
•  :ੋਹ ੇਦਕਸ ਸਦ ੇਰਾਬ ਸਉ ੰ ੂਨ ੇਸਕਿ  ੀਵ ੰ ੂਨ ਰਬ�ਮ ਰੋਹ ੇਸਕਿ ੇਦ ਮੀਟ �ਜ ਓਪਿ/�ਮ ,ੀਣਾਹ ਕਇੱ

 ।ਨਹ ੇਦਕਸ ੋਹ ਕੱਸ਼ ੀਹਉ
•  :ੋਹ ੇਦਕਸ ਾਜ ਲੋਕ ਂਆੀਰਾਕਧਿਅ 
16  ।)ੈਹ ਨੰ ੂਨਾਕ ਹਇ( ੈਹ �ਠੇਹ �ਤ ਲਾਸ 

।ੈਹ �ਹਨ ਰੂਸਕ ਾਡਾਹੁਤ ੀਵ ੇਦਕ ਹਇ ,ੋਖੱਰ ਦਾਯ
 ਦਮੰੇਸੋਰਭ ੇਸਕਿ ਣੇਪਆ । ੋਹ �ਹਨ ਲੇੱਕਇ �ਸੁਤ

 ।ੋਸਦ ੰ ੂਨ ੀਤਕਅਵਿ

 :ੈਹ ਧਬਲਪਉ ਦਦਮ draw-the-line.ca

 । ੋਕੋਰ ੰ ੂਨਸਇ । ੋੜੋਤ ਪੱੁਚ ।ੈਹ ਆਸਿੱਮਸ ੀਦ ਭਸ ਾਸਹੰਿ ੀਗਲੰਿ
 ਈਲ ੀਰਾਕਣਾਜ ਰੋਹ ।ੋਸਦ ੰ ੂਨ ਂਆਰਿਾਸ ੇਰਾਬ ਸਇ

draw-the-line.ca ।ਓਾਜ ੇਤ

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ 

ਏਾਜ ੀਚੱਖਿ �ਕਿ ਾਖੇਰ ਾਮੀਸ

ਏਾਜ ੀਚੱਖਿ �ਦਕ ਾਖੇਰ ਾਮੀਸ

ਏਾਜ ੀਚੱਖਿ �ਵਕਿ ਾਖੇਰ ਾਮੀਸ

ਆਗਿ ਾਤੀਕ ਡਫੰ ਾਰਆੁਦ
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