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ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ,
ਿਜਵ ਿਕ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸ COVID-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਪੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
। ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਿਸਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕੀਤੀ ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ 2021-222 ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਗੇਡ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ
ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਦਰਿ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਉਨ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਉਨ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ,
ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪੇਰਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ । ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਪੋਗਰਾਮ ਿਸਰਫ ਿਤੰ ਨ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਤ
ਨਾ ਖੰ ੁਝਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮ ਿਸਰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ । ਅਸ ਇੱ ਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਾਇਆ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੋ ਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤਾ ਖਾਣ। ਇਹ ਉਹਨ ਨੂੰ ਪੇਿਰਤ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਉਨ ਦੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ
ਟੀਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਓ ।
ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰ ਘ, ਿਪੰ ਸੀਪਲ

ਚਾਰਟਰ ਸੇਫ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਕੈਲੋਸ਼ਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ
ਚਾਰਟਰ ਸੇਫ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱ ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਸ਼ਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਓ (ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਢਕਣਾ,) ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਆਦਿ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

Students lined up after morning assembly during Summer Boost

ਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱ ਚ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਟ
ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰ ਘ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਛਿੱ ਕਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜੋ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਚਲ ਰਹੇ ਨਿਕਾਸੀ ਯਤਨ: ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱ ਸਾਂ ਅਤੇ
ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਨ
ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ' ਤੇ
ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ੍ਹਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜੋ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ

Attentively listening to announcements at morning assembly

ਵੱ ਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ।
ਕੈਂਪਸ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰ ਦ: ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰ ਘੀ ਛੁੱ ਟੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੈਂਪਸ ਬੰ ਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ
ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ ।
ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਵਰਦੀ ਨੀਤੀ: ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬੂਸਟ
ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਜੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼,
ਸੰ ਜਮੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੁੱ ਤੀ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਅਤੇ /
ਜਾਂ ਚੱ ਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੱ ਪਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ
ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
2021 Summer Boost teachers and Principal Dr. Amrik Singh

ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਗਰਮੀ ਦੇ ਬੂਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ; ਸਾਰੇ
ਕੰ ਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

Dates to Remember
Monday, July 5th - Campus closed
Friday, July 9th - Last day of Summer Boost
Monday, July 12th- Friday, July 16th - Front office is Closed
Thursday, August 12th - First Day of School

