May 7, 2021 Vol. 7 Number 11
Dr. Amrik Singh, Principal

Sacramento Valley Charter School
Parent Newsletter

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ,
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਰਵਾਰ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ
ਪਸਿਲਾਈ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਸੌਿਾ ਨਹੀਂ ਪਰਹਾ । ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਪਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਿਰਨ ਸਪਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਪਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਅਗਲਾ ਸਕਲੀ
ਵਰਹਾ ਿਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਰਿ ਪਵੱ ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਕੋਵੀਡ -19 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਨਯੂੰ ਤਰਣ ਪਵੱ ਚ ਆ ਪਰਹਾ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਪਕ, ਪਵ਼ਿਵ ਦੇ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਪਹੱ ਪਸਆਂ ਪਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਵ਼ਿਾਣ ਿਪਰਵਰਤਨ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕਲ ਪਵੱ ਚ ਆਮ ਵਾਿਸੀ ਦੀ
ਭਪਵੱ ਿਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਿੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਭਪਵੱ ਿ ਦੇ ਫੈਸਪਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਿਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਕੀਪਕਰਤ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨਮ । ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਰਾਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੂੰ ਕੇਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੂੰ ਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਪਵਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਹਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਦੇ ਪਵਪਦਅਕ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਅਟੁੱ ਟ ਹਨ । ਬਹੁਸਪਭਆਚਾਰਕ ਪਦਨ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਤਪਹ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇ਼ਿ ਸਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵ਼ਿਵ
ਸਪਭਆਚਾਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਼ਿੈਲੀ, ਭੋਜਨ, ਬਨਸਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਕਸਮ ਦੀ ਧੱ ਕੇ਼ਿਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਪਹਣ਼ਿੀਲਤਾ ਹੈ । ਮਾਿੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਪਵਦਵਾਨਾਂ
ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਪਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧੱ ਕੇ਼ਿਾਹੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਦਪਜਆਂ ਨੂੰ ਪਨ਼ਿਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ
ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਿਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਵਵਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ ਿਾਸ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਪਕ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ, ਫੈਲਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਅਜੇ
ਵੀ ਉਿੇ ਹੈ । ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਰੀਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਫਲ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦਾ ਿੋੜਾਹ ਪਜਹਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਵੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕਲ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜੇ
ਉਹ ਸਕਲ ਪਵਚ ਕਲਾਸਾਂ ਪਵਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣਾ , ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਿਣਾ, ਅਤੇ ਹੱ ਿ ਧੋਣਾ
ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਵ਼ਿਾਣਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਪਸੂੰ ਘ, ਪਿਰੂੰ ਸੀਿਲ
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ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਹਫਤਾ: ਸੋਮਵਾਰ, 3 ਮਈ - ਼ਿੁੱ ਕਰਵਾਰ, 7 ਮਈ, 2021 ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਦੀ ਿਰਸੂੰਸਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ । ਸਾਡੇ
ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਤ ਪਮਹਨਤ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੱ ਪਿਆ
ਪਵਚ ਵੱ ਡਾ ਫਰਕ ਿਾਇਆ ਹੈ । ਮਾਿੇ, ਪਵਦਵਾਨ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕਰ਼ਿਮਈ ਭਪਮਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ
ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਧਦਨ: ਐਤਵਾਰ, 9 ਮਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਦਨ ਹੈ । ਮਾਵਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਮੁ਼ਿਕਲ ਸਪਮਆਂ ਪਵਚ ਆਿਣੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਦੇ ਿਾਲਣ ਿੋ਼ਿਣ
ਅਤੇ ਪਸਪਿਆ ਪਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਤੀ਼ਿੀਲ ਭਪਮਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਰ਼ਿੂੰਸਾ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ ।

ਬਹੁਸਧਿਆਚਾਰਕ ਧਦਿੱ ਨ: ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ (ਬਹੁਸਪਭਆਚਾਰਕ) ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਤਆਰੀ
ਲਈਪਵਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਼ਿੁਰ ਕਰ ਪਦੱ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਕ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪਸੱ ਧਾ ਿਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਿਣੇ ਿਰੋਜਕ
ੈ ਟ ਦੇਣ ਲਈ,
ਪਕਰਿਾਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਿਰ਼ਿਨ ਹਨ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਪਵਦਵਾਨ ਦੇ
ਅਪਧਆਿਕ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਰਕ ਕਰੋ ।

ਯਾਦਗਾਰੀ ਧਦਨ: ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਦਨ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱ ਿੇ
ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
।

ਧਕੰ ਡਰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ: ਪਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਗਰੈਜਏ਼ਿਨ 1 ਜਨ ਨੂੰ
ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਵਾਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ: ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਼ਿੁੱ ਕਰਵਾਰ,
28 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਪਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਪਧਆਿਕ ਜ਼ਮ ਪਲੂੰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਅਤੇ ਮਾਿੇ ਅਸੈਂਬਲੀ
ਪਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ । ।ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਪਦੱ ਤੇ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ ਵੂੰ ਪਡਆ ਹੈ ।

K-3rd @ 8:30am 4th-5th @ 9:20am 6th-8th @ 10:10am
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ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਧਦਨ: ਸਕਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪਦਨ 2 ਜਨ
ਹੈ
8 ਵੀਂ ਗਰੇਡ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ: 8 ਵੀਂ ਗਰੇਡ ਗਰੈਜਏ਼ਿਨ 2 ਜਨ ਨੂੰ
ਹੋਵੇਗਾ । ਵੇਰਵੇ ਅੱ ਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਿੱ ਤਰ ਪਵੱ ਚ
ਆਉਣਗੇ ।

ਡਾ. ਧਸੰ ਘ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ: CAASPP ਟੈਸਪਟੂੰ ਗ ਦੇ
ਮਾਿਦੂੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪਬਹਤਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਿਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ “ਪਿਰੂੰ ਸੀਿਲ ਆਨਰ ਰੋਲ” ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ਼ਿਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਤ ਪਮਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਰਾਿਤੀਆਂ
ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਪਹਤ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ।

Coronavirus Update: ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 19 ਮਈ 2021 ਤੱ ਕ ਸੂੰ ਤਰੀ ਰੂੰ ਗ ਪਵੱ ਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੂੰ ਕੇਤ ਹੈ ਪਕ ਲਾਗ
ਦੀ ਦਰ ਘੱ ਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਪਰਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨਾਂ
ਲਈ ਸਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਿੁਲਹਣਗੇ।

Cyber Bullying: ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇ਼ਿਾਹੀ, ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੱ ਕੇ਼ਿਾਹੀ, ਸੋ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਼ਿੁਰਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਇਕ
ਵੱ ਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਪਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕ ਸੋ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੂੰ ਟਰਨੈ ਟ ਿਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ , ਿਰ ਉਹ ਵੀ
ਹਨ ਜੋ ਦਪਜਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਿਲੇ ਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ

ਅਣਜਾਣ ਪਵੱ ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਧੱ ਕੇ਼ਿਾਹੀ ਅਕਸਰ ਇਨਹ ਾਂ ਿਲੇ ਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਪਡਸਕਾਰਡ, ਸਨੈ ਿਚੈਟ, ਇੂੰ ਸਟਾਗਰਾਮ
। ਜੇ ਼ਿਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧੱ ਕੇ਼ਿਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੱ ਕੇ਼ਿਾਹੀ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਪਿਤੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ । ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪਵਚ ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇ਼ਿਾਹੀ ਦੇ
ਅੂੰ ਕਪੜਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੂੰ ਡ ਕੀਤੇ ਿਰੋਜਕ
ੈ ਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਕ
ਲਗਭਗ 15% ਪਕ਼ਿੋਰ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਸਕਲ ਪਵਚ, ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇ਼ਿਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ
ਪਡਗਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਲਈ ਪਧਆਨ ਰੱ ਿੋ, ਜਦਪਕ ਇਹ ਵੀ
ਸੁਪਨ਼ਿਪਚਤ ਕਰੋ ਪਕ ਉਹ ਦਪਜਆਂ ਨੂੰ ਿਰੇ਼ਿਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਹੁੂੰ ਚਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਸਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ।
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Free Dress Day: ਹਰ ਼ਿੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਿਪਹਨਣ ਤੋਂ
ਛੋਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਦਨਾਂ ਪਵੱ ਚ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੰ
ਵਰਦੀ ਿਪਹਨਣੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਸਕਲ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹ
ਸੂੰ ਕੇਤ ਪਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਦਵਾਨ ਪਸੱ ਿਣ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਬਣਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੈ।
ਸੁਿੱ ਰਧਖਆ: ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਦਵਾਨ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਪਚਤ ਕਰੇ ਪਬਨਾਂ
ਪਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਦੱ ਪਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਕਸਮ ਦੀ ਸਪਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ / ਸਪਚਤ
ਕਰੋ।

Dates to Remember
Monday - Friday May 3rd - May 7th Teacher Appreciation
Week
Sunday May 9th Mother’s Day
Thursday May 20th Multicultural Event
Thursday May 27th Breakfast with Dr. Singh
Friday May 28th Last Awards Assembly
Monday May 31st Memorial Day No School
Tuesday June 1st Kindergarten Graduation
Wednesday June 2nd Last Day of School
Wednesday June 2nd 8th Grade Graduation

•

“Intelligence plus character—that is the goal of true
education.”
—Martin Luther King Jr.

