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ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ,
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਕਕ ਕਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ COVID-19 ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਲਈ ਿਤਰਨਾਕ ਰਹੇਗੀ ।
ਅਸੀਂ ਕਿਛਲੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਿਚ ਿਾਧਾ ਅਤੇ ਕਗਰਾਿਟ ਿੇਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਰਤਮਾਨ ਕਿੱ ਚ, ਚਿੰ ਗੀ

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਯੋਲੋ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਕਿੱ ਚ ਕਗਰਾਿਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਿੰ ਿੇਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਿੇਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਰੈਡ ਟੀਅਰ
ਕਿਚ ਹਨ ਕਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਿੀ ਕਾਫੀ ਹੈ । ਸਕਲ ਬੋਰਡ ਸਕਥਤੀ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਕਕਉਂਕਕ ਫਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਮਾਮਲੇ
ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਕਤਬਰ ਅਤੇ ਨਿਿੰ ਬਰ ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਕਰਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਲ ਮੁੜ ਿੋਲਣ
ਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ
ਿੜਾਅ ਨਿੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਰ ਇਹ ਿਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੀਡੀਸੀ, ਯੋਲੋ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ
ਕਸਹਤ ਕਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਸ਼ਾਿਾਂ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਕਜਿੇਂ ਕਕ ਇੱ ਕ ਮਿੌਟਾ ਿਕਹਨਣਾ, ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਿਣੇ ਹੱ ਥ
ਅਕਸਰ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਕਦ । ਕੋਕਿਡ -19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਸਾਹ ਚੜਹਨਾ, ਬੁਿਾਰ,

ਿੁਸ਼ਕ ਿਿੰ ਘ, ਕਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਿਟ, ਨੱਕ-ਿਗਣਾ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਕਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਿੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕਿਚ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਿੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਆਿਣੇ ਕਿਦਿਾਨ ਦੀ ਕਸੱ ਕਿਆ ਕਿੱ ਚ ਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ । ਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਦਲਚਸਿੀ ਉਨਹਾਂ (ਬੱ ਕਚਆਂ)
ਨਿੰ ਅਕਾਦਕਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰੇਕਰਤ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਿਿਸਕਥਤ ਕਰਨ ਕਿੱ ਚ
ਸਹਾਈ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਸੱ ਕਿਆ ਕਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਨਿੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਿਨ-ਕਾਲ ਭਰ ਲਾਭ ਹੈ । ਿਕਹਲਾ
ਕਤਮਾਹੀ 6 ਨਿਿੰ ਬਰ ਨਿੰ ਿਤਮ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਆਿਣੇ ਕਿਦਿਾਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਮਲੇ ਗਾ. ਮਾਕਿਆਂਅਕਧਆਿਕ ਕਾਨਫਰਿੰ ਸਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਦਿਾਨ ਦੇ ਅਕਧਆਿਕਾਂ ਨਾਲ, 12-13 ਨਿਿੰ ਬਰ ਨਿੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ

ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਕਿਦਿਾਨ ਦੇ ਅਕਧਆਿਕ ਨਿੰ ਕਮਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੁਿੰ ਝਦੇ। ਕਡਸਟੈਂਸ ਲਰਕਨਿੰਗ ਨਿੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ

ਕਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਕਮਕਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਦਿਾਨ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕਲ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ
ਕਜਿੇਂ ਕਕ ਉਹ ਕਨਯਮਤ ਸਕਲ ਲਈ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਕਸਹਰਾ ਤੁਹਾਨਿੰ ਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਰਿੰ ਤਰ
ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਧਿੰ ਨਿਾਦ!
ਸੁਕਹਰਦ,
ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਕਸਿੰ ਘ, ਿੀ.ਐਚ.ਡੀ.
ਕਿਰਿੰ ਸੀਿਲ

ਲਰਪਿਿੰਗ ਪਿਰਿੰ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯੋਜਿਾ (ਐਲਸੀਿੀ): ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਸੱ ਕਿਆ ਕਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਕਲ ਕਜ਼ਕਲਹਆਂ

ਲਈ ਲਰਕਨਿੰਗ ਕਨਰਿੰ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱ ਕ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੁਝੇਿਾਂ ਬਣਾ ਕੇ
ਸਾਰੇ ਕਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਨਿੰ ਸਿੰ ਤੁਕਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਿੱ ਚ ਅਕਧਆਿਕਾਂ, ਮਾਕਿਆਂ, ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਕਮਰਉਕਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱ ਚ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਸਿਲਾਈ ਦੀ ਿਰਗਤੀ ਲਈ,

ਐਸ.ਿੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕਿਲੱਿਣ ਜਰਰਤਾਂ ਕਜਿੇਂ ਕਕ EL ਕਿਕਦਆਰਥੀ, ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ, ਬੇਘਰ, ਿਾਲਣ ਿੋਸ਼ਣ ਿਾਲੇ ਜਿਾਨਾਂ,

ਅਤੇ ਦਰੀ ਕਸੱ ਿਣ, ਹਾਈਕਬਰਡ ਅਤੇ ਕਿਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਰਗੀਆਂ ਕਸਿਲਾਈ ਕਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦੀ
ਰਿ ਰੇਿਾ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ, ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਕਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ:

https://www.sacvalleycharter.org/uploads/8/0/9/9/8099840/svcs-lcp_template-adopted.pdf

ਕੋਪਿਡ -19 ਕਿਕਜ਼ਟਰ ਿਰਟ
ੋ ੋਕੋਲ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਕਕਸੇ ਕਿੰ ਮ
ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾਂ ਸਚਨਾ ਕਦਓ ਤੇ
ਆਿਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੋ। ਦਫਤਰ ਹਰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ

ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਿਹੁਿੰ ਚਣ 'ਤੇ ਤਾਿਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨਿੰ ਇੱ ਕ ਲੱਛਣ
ਸਕਰੀਕਨਿੰਗ ਿਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਕੋਿੀਡ -19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ : ਸਾਰੇ ਕੋਕਿਡ -19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੰ ਿਰਕ, ਜੋ ਕਕ ਕੋਕਿਡ 19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਾਉਂਟੀ ਨਿੰ ਸਕਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਿਕਰਿਾਰ ਕਿਚ ਕਕਸੇ ਿੀ ਕੋਕਿਡ -19 ਦੇ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਨਿੰ ਸਕਚਤ ਕਰੋ । ਤੁਰਿੰਤ ।

ਅਿਾਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ: ਇਸ ਅਕਾਦਕਮਕ ਸਾਲ ਦੇ ਿਕਹਲੇ ਿੁਰਸਕਾਰ 7 ਅਕਤਬਰ ਨਿੰ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ ਕਿਦਿਾਨ ਦੇ
ਘਰ ਿਹੁਿੰ ਚਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਕਿਦਿਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ । ਅਕਧਆਿਕ
ਜ਼ਮ ਕਲਿੰਕ ਨਿੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਿੰ ਹੇਠ ਕਲਕਿਆਂ ਕਿਚ ਿਿੰ ਕਡਆ ਜਾਿੇਗਾ:
ਕੇ-ਿਕਹਲੀ @ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ
ਦਜੀ-ਤੀਜੀ @ ਸਿੇਰੇ 9: 30 ਿਜੇ
ਚੌਥਾ- 5 ਿੀਂ @ 10:10 ਿਜੇ
6 ਿੀਂ - 8 ਿੀਂ @ 10:45 ਿਜੇ

ਸੀ ਡੀ ਈ ਪਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਈ) ਸਾਲਾਨਾ ਡਾਇਰੈਕਕਟਿੰ ਗ ਚੇਂਜ ਿਰੋਗਰਾਮ
ਅਤੇ ਕਫਲਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿ ਕੇ ਿੁਸ਼ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਆਿੀ ਿਰੋਗਰਾਮ ਗਰੇਡ ਸੱ ਤ ਤੋਂ ਬਾਰਹਿੀਂ ਤੱ ਕ ਦੇ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਆਤਮ ਹੱ ਕਤਆ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕਭਆਚਾਰਕ

ਕਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ 60 ਸਕਕਿੰ ਟ ਦੀਆਂ ਕਫਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਕਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਰੋਗਰਾਮ ਕਿਚ ਕਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸਕਲ ਮਾਨਕਸਕ
ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱ ਕਤਆ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਕਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਿੱ ਚ ਿਕਹਲੇ

ਸਥਾਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਕਫਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕਲ, ਆਿਣੇ ਸਕਲ ਕਿੱ ਚ ਆਤਮ ਹੱ ਕਤਆ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ
ਜਾਗਰਕਤਾ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ $ 500 ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਿੰਗਪਲਸ਼ ਲਰਿਰਜ਼ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਪਟਿੰ ਗ: ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਦੀ ਆਿਣੀ ਿਕਹਲੀ ELAC ਮੀਕਟਿੰ ਗ 24 ਸਤਿੰ ਬਰ ਨਿੰ
ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਈਐਲ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਿੱ ਚ ਆਿਣੀ ਕਦਲਚਸਿੀ ਕਦਿਾਈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈ ਐਲ ਦੇ
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਜਿੰ ਮੇਿਾਰੀ ਨਿੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨਿੰ ਦੱ ਸੋ ।

ਦਾਿ: ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਨਿੰ ਕਿਰ ਕਰਨ ਕਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਾਨ ਦਾ ਸਿਾਗਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਨਿੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਿਚ ਕਦਲਚਸਿੀ ਰੱ ਿਦੇ

ਹੋ, ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੇਰੇ 8:00 ਿਜੇ ਤੋਂ
ਸ਼ਾਮ 4:00 ਿਜੇ ਤਕ ਿੁੱ ਲਹਾ ਰਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਿ
ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਮਿੇਜ ਦੇ ਤੇ ਕਰੈਕਡਟ /
ਡੈਕਬਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । Donate
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਦਫਤਰ ਦਾਨ ਲਈ ਰਸੀਦਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ
ਟੈਕਸ ਕਲਿਣ ਲਈ ਿਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਿੇ-ਅਪਿਆਿਕ ਕਾਿਿਰਿੰ ਸ: ਕਨਯਮਤ ਮਾਿੇ-ਅਕਧਆਿਕ ਸਿੰ ਮੇਲਨ ਸਾਰੇ ਮਾਕਿਆਂ ਲਈ 12 ਤੋਂ 13 ਨਿਿੰ ਬਰ ਨਿੰ ਹੋਣੇ ਹਨ.

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਲਈ ਪਜਿਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ: ਚਾਰਟਰਸਫੇ ਨੇ ਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਕਸਟਮ ਚਾਰਟਰਸਫੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਸਿਲਾਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਿਲਾਈ ਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ
ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨਿੰ ਕਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਿਾਿਰਨ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾਂ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜੋਿਮਦਾਰ ਅਤੇ ਅਣਉਕਚਤ

ਕਿਿਹਾਰਾਂ ਨਿੰ ਿਛਾਣਨ ਲਈ ਜਾਗਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਕਿਿਹਾਰਾਂ ਕਿੱ ਚ ਦਿਲਅਿੰ ਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰਕਤਾ
ਨਿੰ ਿਧਾਏਗੀ। ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਕ ਇਹ ਕਸਿਲਾਈ ਕਸਰਫ ਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਲਈ ਹੈ. ਆਿਣੇ ਕਿਦਿਾਨ ਨਾਲ
ਇਹ ਨਾ ਿੇਿੋ.

ਕਸਿਲਾਈ ਨਿੰ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਕਲਿੰਕ ਤੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ:
URL: https://learn.chartersafe.org/Parents_Boundaries_4

ਿਾਸਿਰਡ: * ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਸਿਲਾਈ ਲਈ ਿਾਸਿਰਡ ਲਈ ਦਫਤਰ ਨਿੰ ਕਾਲ ਕਰੋ *

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਸਖਣ ਿਾਪਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਿਤ ਸਰੋਤ: ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਆਕਫਸ ਆਫ ਐਜਕੇਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਓਈ) ਨੇ ਯਐਸਏ

ਲਰਨਸ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਕਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿੱ ਡਾ ਅਿਗਰੇਡ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯਐਸਏ ਲਰਨਜ਼ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਧਆਿਕਾਂ ਦੋਿਾਂ

ਲਈ ਇੱ ਕ ਦਜੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਈਐਸਐਲ) ਕਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਰੋਗਰਾਮ ਿਜੋਂ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਕਸੱ ਿਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹੈ । ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿੇਿੋ:

https://www.scoe.net/news/library/2015/december/18usa_learns/

ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਿਿੂਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿੰ ਬਹੁਤ ਗਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਦਿਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਆਿਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਆਉਣ, ਿਰਚੁਅਲ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ,
ਫੋਕਸ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸੁਤਿੰਤਰ ਕਿੰ ਮ ਨਿੰ ਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣ ।

ਇਿੰਟਰਿੈਟ ਕਿੈਕਸ਼ਿ: ਜੇ ਕੁਝ ਮਾਿੇ / ਸਰਿਰਸਤ ਆਿਣੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨਿੰ ਦਰੀ ਕਸੱ ਿਣ ਕਿੱ ਚ ਕਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਿੰ ਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਕਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿੰਤ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨਾਲੌ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
ਨਿੰ techsupport@sacvalleycharter.org ਤੇ ਸਿੰ ਿਰਕ ਕਰੋ.

2019-2020 ਯੀਅਰਬੁੱ ਕ: 2019-2020 ਦੀ ਯੀਅਰਬੁੱ ਕ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਦਫਤਰ ਕਿਚ 15 ਡਾਲਰ ਕਿਚ ਉਿਲਬਧ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਅਰਬੁੱ ਕ ਲਈ ਿਕਹਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

