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ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ,
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ । ਆਖਰੀ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ
ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਬੋਰਡ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
• ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗਵੇਜ ਆਰਟਸ (ELA), ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ (CAST) ਵਿੱਚ CAASPP ਟੈਸਟ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 15 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ELPAC) ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ (PFT) CAASPP ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਸਟ (CAST): ਕੰਪਿਟਰ ਅਧਾਰਤ CAST ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ
ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ (ਪੀਐਫਟੀ) ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੈ. ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ
ਹੈ।
ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ

ਮਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹੀਨਾ: ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ
ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਅਟਕਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 245 ਸਾਲਾਂ
ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਪਡੇਟ: 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ
ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ
ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ।ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਸਟਾਫ ਦਾ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪੇਅਰਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼: “ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ” ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਪੇਅਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2
ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਮਿਲਿਆ।

5th Graders reading to 3rd Graders during our virtual "Read Across
America" event

ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਲਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ
ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ ।
ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਕੌਂਸਲ: ਅੱਜ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ
ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
। ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
5th Graders reading to Kindergartners during our virtual "Read
Across America" Event

ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਐਤਵਾਰ, 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਅਵਾਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ: ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ।ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ।
K-3rd @ 8:30am 4th-5th @ 9:20am 6th-8th @ 10:10am
ਅੱਧਾ ਦਿਨ: 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
Free Dress Day: ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ
ਪਹਿਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਣ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ
ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ।
ਸੁੱਰਖਿਆ: ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਭਗੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ / ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ।
ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰਮ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋ. ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ.

2021-2022 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਦਾਖਲਾ ਜਨਵਰੀ 7 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 19 ਤੱਕ ਸੀ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ । ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਥਾਂਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Dates to Remember

Monday March 5th School Site Council Meeting @5:30pm
Sunday March 14th Daylight Saving
Wednesday March 10th Awards K-3rd @ 8:30am 4th-5th @ 9:20am 6th-8th @ 10:10am
Friday March 19th Minimum Day

