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ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ । ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ
ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵੀਡ -19
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਵਿੱ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ , ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ
ਬਰੇਕਆਉਟ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ
ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਕਾ 12
ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ

5th grader enjoys pancakes during High Achievers Breakfast

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਫਰੰ ਟ ਆਫ਼ਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ । ਪਾਠ -ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਜਿਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕੋ ਚੰ ਗਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਨੂੰ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਬੁੱ ਕਸ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਕ੍ਰੋਮਬੁੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ-ਆਉਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਣ ।

ਸਿਰਫ 8 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੋਮਬੁੱ ਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਟਲਿਸਟ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੇ
ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਨੂੰ (916) 596-6422 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜਾਂ ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਸੈਕਟਰੀ@sacvalleycharter.org' ਤੇ
ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Our Kindergartners promote to the 1st grade

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਤ ਕਰੋ।
ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰ ਘ, ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਪਹਿਲਾਂ , ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ
ਡਾ. ਸਿੰ ਘ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ । 27 ਮਈ ਨੂੰ , 59 ਵਿਦਵਾਨ, ਆਨਰ ਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਨਰ ਰੋਲ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਣ ਵਾਲ਼ੇ , ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਏ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ।

ਅੱ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ । ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੰ ਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਓਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਗਏ 39 ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਤਰੱ ਕੀ ਮਿਲੀ।

ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ 8 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ । 2012 ਦੇ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ

ਸਨ । ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ
ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱ ਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ।

ਇੱ ਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ।

ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਾ । ਇਹ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ
ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬੂਸਟ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ, ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਮਰ ਬੂਸਟ
ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ (ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ)
ਦੌਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਕ੍ਰੋਮਬੁੱ ਕਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਗੇ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਵਰ੍ਹੇ
ਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

Congratulations to our 8th graders for graduating. Good luck in High School!

ਂ -ਗ੍ਰੀਟ: 10 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੀਟ-ਐਡ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ।

ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ 12 ਅਗਸਤ, 2021 ਹੈ । ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਰਤ ਹੈ ।

Dates to Remember
June 6-June 18 - Front office will be open, 9:00am -3:00pm
June 21-July 9 - Front office will be open for Summer Boost program (limited staff)
July 12-July 16- Front office will remain closed
From July 19, 2021 - The Front Office staff will work 9:00am -4:00pm
Tuesday, August 10th- Meet and Greet at 2pm
Thursday, August 12th- First Day of School Year
“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you” - B. B. King

