
 

 

Sacramento Valley Charter School 
2399 Sellers Way 

West Sacramento, CA  95691 
916.596.6422/916.596.6434 

916.617.2707 (fax) 
                                                                  Dr. Amrik Singh, Principal 

 
9/17/20 

 

Dear Parents, 

 

Sacramento Valley Charter School is in the process to convene the 2020-2021 English Learner Advisory 

Committee. The English Learner Advisory Committee is a committee required by state regulations for 

any school that has 21 or more English learners.   

 

In addition, state regulations require that parents of English learners constitute at least the same 

percentage of the English Learner Advisory Committee membership as their children represent within 

the student body. Members of the English Learner Advisory Committee give advice and feedback to the 

principal regarding English learner programs. 

 

SVCS will hold its first English Learner Advisory Committee meeting on October 7th, 2020 at 5PM via 

Zoom.  

The Zoom Login information is: 

Zoom Meeting Link 

 

https://zoom.us/j/2131186781?pwd=Rnd3dXp4bnVyS1hUS0hzbEtTc3MwUT09 

 

Meeting ID:2131186781 

Passcode: 565820   

 

If you have questions, please call the office at (916) 596-6422 or email: laguilera@sacvalleycharter.org 

 

Sincerely, 

 

 

Dr. Amrik Singh 

Principal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://zoom.us/j/2131186781?pwd=Rnd3dXp4bnVyS1hUS0hzbEtTc3MwUT09


 

 

 

 

 

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਲੈੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ 

2399 ਸੈਲਰਜ਼ ਵੇ, ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ,ੋ ਸੀ ਏ -95691 

916-596-6422  ਫ਼ੈਕਸ 916-372-7249 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, 

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਲੈੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ 2020-2021 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਲਰਨਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਰਪਕਰਆ ਪਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਟਟੇ ਦੇ 
ਪਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਜਸ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱਚ 21 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਸਪਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਰਨਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਟੇੀ 
ਜਰੂਰੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਟੇ ਪਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਸਿੱ ਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਲਰਨਰ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਪਜਹੀ ਹੋਵ।ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਰਨਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਟੇੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਐਸ. ਵੀ . ਸੀ . ਐਸ ਆਿਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਰਨਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਟੇੀ ਦੀ ਮੀਪਟੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੰੂ 5:00 ਵਜੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਹਵੋੇਗੀ। 

https://zoom.us/j/2131186781?pwd=Rnd3dXp4bnVyS1hUS0hzbEtTc3MwUT09 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਮਹਿੱਤਵਿੂਰਨ ਮੀਪਟੰਗ ਪਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਪਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਜਿੱ ਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਪਸਿੱ ਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਵਿੱਚ ਪਬਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਦਫਤਰ ਨੰੂ 916-596-6422 ਤੇ ਫ਼ਨੋ ਕਰੋ । 

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਭੁਪਚੰਤਕ, 

ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਪਸੰਘ 

ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ 

 

https://zoom.us/j/2131186781?pwd=Rnd3dXp4bnVyS1hUS0hzbEtTc3MwUT09

