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ਪਿਆਰੇ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਮਾਿੇ:
2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਪਰਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਿਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲਹ ਪਰਹਾ ਹੈ । ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ ਬਹਤ
ਸਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ ਿਰਭਾਪਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੂੰ ਕਟ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਿਰਖ ਕਰਦਾ ਜਾਿਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਹਤ ਮਹੁੱ ਤਵਿੂਰਨ ਹੈ
ਪਕ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਨੂੂੰ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੁੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਵੀਡ -2019 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ
ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਝੁੱ ਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੂੰ ਲੂੰਘ ਜਾਣ ਦਈਏ ਪਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪ ੂੰ ਦਗੀ ਪਵਚ ਵਾਿਸ ਆ ਸਕੀਏ ।
ਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਅਸੀਂ ਪਵਸ਼ਵਪਵਆਿੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਵੁੱ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸੁੱ ਖਣ, ਮਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪਵਕਲਿਕ ਤਰੀਕੇ
ਹਨ। ਇਸ ਸੂੰ ਕਲਿ ਨੂੂੰ ਪਧਆਨ ਪਵਚ ਰੁੱ ਖਪਦਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸਾਰੇ ਪਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦੂਰੀ ਪਸਖਲਾਈ (Distance Learning)ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਅਪਧਆਿਕ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਪਵਕਾਸ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਲਈ
ਪਤਆਰ ਰਪਹਣ ਲਈ ਕਈ ਘੂੰ ਟੇ ਪਬਤਾਏ।
ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਿਾਠ-ਿਸਤਕਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਵੂੰ ਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਪਬਲਕਲ
ਪਨਯਮਤ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਤਹਾਡਾ ਪਵਦਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਪਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ਕਲਾਸਾਂ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਕ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਿਪਹਨਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਨਪਸਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੁੱ ਖਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਪਹਣ। ਉਹ ਆਿਣੇ ਦਿਪਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰੇਕ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗੇ ਪਜਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਨਯਮਤ
ਪਦਨ ਪਵੁੱ ਚ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਵਧੀਆ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ ਤਹਾਡੇ ਸਪਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ
ਤਹਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨ ਨਾਲ ਤਹਾਡੀ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੜਹਾਈ ਪਵਚ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਅਪਧਆਿਕ
ਔਨਲਾਈਨ ਪਸਖਲਾਈ ਨੂੂੰ ਵਧੀਆ ਮਨੋਰੂੰ ਜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੂਰੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਂ ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਮੀਪਟੂੰ ਗ ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਪਦਨ ਿਪਹਲਾਂ ਮੀਪਟੂੰ ਗ ਪਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ
ਅਸੀਂ ਓਰੀਐਟ

ੂਮ ਪਲੂੰਕ

ਿਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤਸੀਂ ਇਸ ਪਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਫਲ ਪਸਖਲਾਈ ਦੇ ਤ ਰਬੇ ਲਈ
ਸਾਰੀਆਂ

ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਝੋ ।

ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਪਹਲਾ ਪਦਨ, ਵੀਰਵਾਰ, 13 ਅਗਸਤ, 2020, 8:30 ਵ ੇ -3:00 ਵ ੇ ਤੁੱ ਕ ।
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਦੀਆਂ ਿਪਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਦਾ ਉੱਚ ਿੁੱ ਧਰੀ ਸਪਭਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱ ਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਕੂਲ-ਪਵਆਿਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨੀਤੀ ਇਸ
ਮਾਹੌਲ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਰੁੱ ਪਖਅਤ ਅਤੇ ਅਨਸ਼ਾਪਸਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਪਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਪਹਰਦ,

ਅਮਰੀਕ ਪਸੂੰ ਘ, ਿੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਪਿਰੂੰ ਸੀਿਲ

2020-2021 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਪਲਾਈ ਸੂਚੀ: ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਸੂਚੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਲਈ ਤਹਾਡੇ
ਪਵਦਵਾਨ ਨੂੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ ।

https://www.sacvalleycharter.org/supply-list-2020-2021.html
ਵਿਸਟੈਂਸ ਲਰਵ ਿੰ ਗ ਸਰਿੇਖਣ: ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੂਰੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੂੰ ਭੇਜੋ ।
ਇੁੱ ਕ ਘਰ ਿਰਤੀ ਇੁੱ ਕ ਿਰਵੇਸ਼ । ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਨੂੂੰ ਤਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੂਰੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਵੇਗਾ।

https://www.sacvalleycharter.org/distance-learning-survey.html

ਵਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿੇਣ ਬਾਰੇ: ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਿੜਹਾਈ
ਲਈ

ਰੂਰੀ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਵੂੰ ਡਾਂਗੇ । ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੂੰ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਸ ਅੁੱ ਡੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੁੱ ਸ ਪਕਤਾਬਾਂ, ਿਲੈ ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ

ਹਦਾਇਤੀ-ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ । ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਿਣੇ ਪਨਯਮਤ ਬੁੱ ਸ ਅੁੱ ਡੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਚੁੱ ਕਣੀ ਿਵੇਗੀ
। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੁੱ ਕ ਬੁੱ ਸ ਅੁੱ ਡੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਉਿਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲਈ ਪਲੈ ਰ: ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਅੁੱ ਠਵੇਂ ਗਰੇਡ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਲੈ ਨਰ ਉਿਲਬਧ ਹਨ । ਲਾਗਤ $ 5 ਹੈ, ਅਤੇ

ਬਾਕੀ ਹਦਾਇਤੀ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇ ਪਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਿੇ ਪਿਕ-ਅਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਪਵਖੇ ਭਗਤਾਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਕਾਰ (planners) ਤਹਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਗਪਠਤ ਰੁੱ ਖਣ ਪਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਂ ੇਸ਼ ਸ: 10 ਅਗਸਤ ਨੂੂੰ, ਪਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਓਰੀਐਟ
ਂ ੇਸ਼ਨ
ਿਰਚੁਅਲ ਓਰੀਐਟ

ਂ ੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਗਰੇਡ
ਹੋਵੇਗਾ । 11 ਅਗਸਤ ਨੂੂੰ, ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੁੱ ਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੁੱ ਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਓਰੀਐਟ
ਲਈ ਪਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇੁੱ ਥੇ ਵੇਖੋ:

https://www.sacvalleycharter.org/virtual-orientation-schedule.html
2019-2020 ਯੀਅਰ ਬੁੱ ਿ: 2019-2020 ਦੀ ਯੀਅਰਬੁੱ ਕ ਹਣ ਸਕੂਲ ਦਫਤਰ ਪਵਚ 15 ਡਾਲਰ ਪਵਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ

ਉਿਲਬਧ ਹੈ । ਜੇ ਤਸੀਂ ਯੀਅਰਬੁੱ ਕ ਲਈ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਰ
ਿਪਹਲਾਂ ਸਾਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
ਯੂ ੀਫਾਰਮ ਿੰ ੂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਿੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਰਿਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਿਾ ਹੈ । ਤਸੀਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਅਨਕੂਪਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਂ ਲੈਂ ਡ
ਵਰਦੀ ਪਵੁੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋ ਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ । ਆਿਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਫਰਚ
ੈਂ ਟੋਸਟ ਐਡ
ਜਾਓ।

ਂ 'ਤੇ
ਐਡ

https://www.frenchtoast.com/schoolbox/schools/sacramento-valley-charter-school-QS635A4
ਲੈਂ ਡ

ਂ - ਐਡ
ਂ
'ਐਡ

https://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolNum=9001836
41

2020-2021 ਿੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
ਹ ਿਾਲੀ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਂਿਬੁੱ ਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ । ਇਹ ਪਕਤਾਬਚਾ ਤਹਾਡੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ
ਿਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਸਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਪਮਉਪਨਟੀ ਨੂੂੰ ਸਰੁੱ ਪਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ।
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ:

https://www.sacvalleycharter.org/parent-handbook.html
2020-2021 ਵ ਰਿੇਸ਼ਿ ਿੈਲਿੰਿਰ ਹਣ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ । ਉਥੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਛੁੱ ਟੀਆਂ, ਬਰੇਕਾਂ ਅਤੇ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ
ਪਦਨਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਮਲੇ ਗੀ. ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ:

https://www.sacvalleycharter.org/academic-cocolate.html

Dates to Remember

Wednesday
Monday
Tuesday
Thursday
Monday
Thu-Fri
Friday

August 5th
August 10th
August 11th
August 13th
September 7th
September 24th - 25th
November 6th

Drop-off of Instructional Materials
K - 2nd Grade Online Orientation
3rd - 8th Grade Online Orientation
First Day of Instruction 8:30-3:00pm
Labor Day (No School)
Parent Conferences (Minimum Days)
End of 1st Trimester (Report Cards)

