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ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ,
ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ !ਅਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ 2021ਸਾਲ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ ਅਤੇ ਿਨਰਾ ਾਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ । ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ।ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਵ ਰੂਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਕੇਸ
ਨਾਲ ਭੈਭੀਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ COVID-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਅਸ ਨਵ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਨਵ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ । ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤ ਤਮ ਟੀਿਚਆਂ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ
ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਤ ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ । ਅੱ ਜ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਿਬਤਾਇਆ ਸਮ ਉਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਪਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ਤਰ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਗੱ ਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਪੇ ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤ ਨਾ ਿਝਜਕੋ ।
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਨਿੜ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮਬਰ ਬਣ ਸਕਣ । ਮਾਪੇ ਹੋਣ
ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਤੁਹਾਡੇ ਨਵ ਸਾਲ ਦੇ ਮਤੇ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਅਸ ---●

ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਗੇ

●

ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਗੇ

●

ਿਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਗੇ

●

ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 30 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਪੜੇ

●

ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਰੱ ਖ ਗੇ

●

ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਰ ਗੇ ।

●

ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਿਨ ਜੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਵ ਗੇ

●

ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਗੇ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ ਿਜਵ ਿਕ ਵਧੇਰੇ ਖੰ ਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ, ੂਗਰ ਰੋਗ ਦੀਆਂ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤੁਸ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰ ਘ, ਿਪੰ ਸੀਪਲ

ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ: ਜਨਵਰੀ ਰਾ ਟਰੀ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ । ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਠੰਡ ਿਵੱ ਚ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਗਰਮ ਕੱ ਪ ਚੰ ਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਜਨਵਰੀ ਰਾ ਟਰੀ ਬੇਲ ਸਾਖਰਤਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ

ਮਹੀਨ ਦਾ ਿਮ ਨ ਅੰ ਨ ਅਤੇ ਿਦ ਟੀਹੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੇਲ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਪਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਐਵਾਰਡ ਅਸਬਲੀ: ਅਗਲੀ ਐਵਾਰਡ ਅਸਬਲੀ 7 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਵੰ ਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨ ਅਤੇ ਦਸੰ ਬਰ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਪੇ

ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇਹਨ ।
ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਮਕਾਬਲਾ ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 8 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ 1:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗਾ । ਇੱ ਕ ਲਾਈਵ ਸਟੀਮ ਿਲੰਕ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਭੇਿਜਆ

ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾਸ ਚਪੀਅਨ ਗਰੇਡ 4-8 ਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਓ
।
ਅੱ ਧਾ ਿਦਨ: 15 ਜਨਵਰੀ ਡੇ ਅੱ ਧਾ ਿਦਨ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦਨ ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰ ਗ ਜੂਨੀਅਰ ਿਦਵਸ ਸੋਮਵਾਰ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ

ਸਕੂਲ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ: ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਲਈ ਮੁੜ ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਾਮਲ

ਹੋਣ ਲਈ ਿਲੰਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਇਨ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ
ਹੈ ।
ਕੋਿਵਡ -19 ਅਪਡੇਟ: ਭਾਵ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੜਲੇ

ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ 0% ਤ ਪਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ । ਅੱ ਜ ਤਕ, ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ,
ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਲੋ ਕ ਨ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਜਨ ਿਵਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਮਰ
ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨਰ ਿਨਉਸਮ ਦੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ: ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਿਨਉਸਮ ਨ ਬਸੰ ਤ ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਤਕ

ਐਲੀਮਟਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵੱ ਡੇ ਪਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾ ਟੀਆਂ ਿਵਚ ਕਪਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਦੇਵੇਗੀ ।
ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਕਾ ਸਲ: ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਕਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮਬਰ ਬਣਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਦਫਤਰ

ਨਾਲ 916-596-6422 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਦੂਜਾ ਿਤਮਾਹੀ: ਦੂਜਾ ਿਤਮਾਹੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਤਮਾਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤ ਜੋ ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ

ਤਕ ਿਪੱ ਛੇ ਨਾ ਹੋਣ।
ਈ ਐਲ ਏ ਸੀ ਮੀਿਟੰ ਗ: ਇਕ ਇੰ ਗਿਲ ਲਰਨਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 27 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ 3:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ. ਇੰ ਗਿਲ ਲਗਵੇਜ ਲਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਇਸ ਿਵਚ

ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2021-2022 ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ ਅਗਲੇ ਿਵਿਦਅਕ ਵਰੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਅਸ ਅਗਲੇ
ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱ ਲੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

ਖਲਾ
ੁੱ ਦਾਖਲਾ: 2021-222 ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਖੁੱ ਲਾ ਦਾਖਲਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱ ਕ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ ਨੂੰ
ਓਪਨ ਐਰੋਲਮਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰੋ. ਅਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪੈਲ ਮਹੀਨ ਦੇ ਨੜੇ ਉਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਗੇ । ਜੇ
ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਥ ਵ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ ਦਾਖਲਾ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

Dates to Remember

Tuesday January 5th First Day of School After Break
Thursday January 7th SVCS Awards Assembly
Friday January 8th SVCS Spelling Bee
Friday January 15th Minimum Day
Monday January 18th Martin Luther King Jr Day (NO SCHOOL)
Wednesday January 27th ELAC Meeting

HAPPY 2021!!!

