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ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ, 

ਸਕੂਲ  ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਾ�ਟੀ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤ� ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਅਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਘਰ� ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸ� 

ਔਨਲਾਈਨ ਿਸਖਲਾਈ  ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ��ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹ�। 

 

ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਦੇ 100 ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਿਤਮਾਹੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ 

ਦੀ ਗ�ੇਡਬੱੁਕ ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ   https://svcs.schoolwise.com ਤੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਖੋਜ ਨ� ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ 

ਲਗਾਤਾਰ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ�ਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਨ ਤ� ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ । 

 

ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਨਕੀਿਕ�ਤ ਟੈਸਟ : CAASPP (Summative) ELA ਅਤੇ ਮੈਥ, ਗ�ੇਡ 3-8; CAST (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਸਟ), ਗ�ੇਡ 5 

ਅਤੇ 8;   ਅਤੇ PFT (ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ), ਗ�ੇਡ 5 ਅਤੇ 7; ਮਈ 2021 ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ELs) ਲਈ 

ਅਪ�ੈਲ ਿਵੱਚ ELPAC (Summative) ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਮਾਪੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਮ� ਬਸੰਤ ਬਰੇਕ, ਅਪ�ੈਲ 3 ਤ� 12 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈ�ਨ ਦੌਰਾਨ ਛੱੁਟੀ 

ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਵਦਵਾਨ ਆਤਮ-ਿਵ�ਵਾਸ ਗੁਆ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਸਕੂਲ 

ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਿਹਣ । ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਨ� � ਟੈਸਟ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ��ਨ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 
ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ 
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ਐਫ਼ਰੀਕਨ-ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਿਤਹਾਸ ਮਹੀਨਾ : ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨ� ਸਾਡੀ ਸਿਭਅਤਾ ਿਵਚ

ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਨ� ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ।

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨ� ਿਵਚ ਅਸ� ਡਾ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਜੂਨੀਅਰ, ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਕਸ,

ਮਾਇਆ ਏਜਂਲੋ, ਟੋਨੀ ਮੋਿਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਉਨ� �

ਦੇ ਿਵਰਾਸਤ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਮਾਨ ਿਦੰਦੇ ਹ� । ਇਸ ਮਹੀਨ� ਦੇ

ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਡੇ ਦੇ� ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ

ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ

ਿਵ�ੇ� ਿਧਆਨ ਦੇਣਗੇ।

ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ:  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਿਨਉਜ਼ਲੈਟਰ

ਿਵਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਕ ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ �ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਗ�ਾ-ਜਗ�ਾ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇ� ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ, ਮਹ�ਮਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇ� ਨਾਲ� ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ, ਨਵ�

ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ 30% ਦੀ ਿਗਰਾਵਟ ਤ� ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਖੁਲ�ਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਸੀਿਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵ� ਰੂਪ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ । ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ

ਆਉਣਗੇ । 

ਸਕੂਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ:  2019-2020 (ਐਸਏਆਰਸੀ) ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ

ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ਼ਮੂ ਵੈਬਕੈਮ:  ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੂ ਕਲਾਸ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੈਬਕੈਮਰੇ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ

ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੈਬਕੈਮਰੇ ਨਹ� ਲਗਾ�ਦੇ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕ�ੈਿਡਟ ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾ। 

ELD ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਲੰਕ :  ਸਾਰੀਆਂ ELD ਕਲਾਸ� ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਲੰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਵਧੇਰੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈ ਐਲ ਡੀ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੇਖੋ।

ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ:  ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਿਧਆਪਕ ਜ਼ਮੂ ਿਲੰਕ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤ� ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ

ਅਸ�ਬਲੀ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ. ਅਸ�ਬਲੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

K-3rd @ 8:30am 4th-5th @ 9:20am 6th-8th @ 10:10am

Ramel inspiring 2020 graduating 8th graders



ਿਲੰਕਨ ਦਾ ਜਨਮਿਦਨ:   �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾ�ਟਰਪਤੀ ਿਦਵਸ  ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਵਦਵਤਾ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ : ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਿਕਤਾਬ ਮੇਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕ� ਬੱੁਧਵਾਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ

ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੇਲੇ ਤ� ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ�

ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਿਲੰਕ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6,000 ਤ� ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ

ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਰੀਡ-ਏ-ਥੌਨ:  ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਡ-ਏ-ਥੌਨ ਬੱੁਧਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ

ਪੜ�ਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ! ਅਸ� ਿਵਦਵਾਨ� ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ

ਪੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਕਰ�ਗੇ। 

ਦੂਜਾ ਿਤਮਾਹੀ : ਦੂਜਾ ਿਤਮਾਹੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ; ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲਈ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟੈਲ�ਟ �ੋਅ:  ਟੇਲ�ਟ �ੋਅ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 2 ਅਪ�ੈਲ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗਾ. ਐਟਂਰੀਆਂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 17 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ

ਪ�ਵੇ� ਪ�ਵਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ਼  talentshow@sacvalleycharter.org  ਤੇ ਜਮ�� ਕਰੋ। 

ਸਟੇਟ ਸਟ�ਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਿਟੰਗ:  ਗ�ੇਡ 5 ਅਤੇ 8 ਲਈ CAASPP (Summative) ਅਤੇ CAST (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਸਟ) ਮਈ 2021 ਦੇ

ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਸਮੀਿਖਆ ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

2021-2022 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਖੱੁਲਾ ਦਾਖਲਾ:   7 ਜਨਵਰੀ ਤ� 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ

ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮ�ਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਮ�ਾ ਕਰੋ. ਅਸ� ਹੋਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪ�ੈਲ ਮਹੀਨ� ਦੇ ਨ�ੜੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ�ਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਥ�ਵ� ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਐਪਲੀਕੇ�ਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ�

ਦਾਖਲਾ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

Engaging younger scholars on Dr. Seuss 
Birthday
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ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ:  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਈਮੇਲ ਜ� ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ੋਨ

ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

Dates to Remember 

“Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the 

strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.” – Harriet 

Tubman, Abolitionist  

Honoring scholars during an awards assembly last year




