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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 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 

। ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਿਸਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਸ� ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕੀਤੀ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ 2021-222 ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ �ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਸਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ 

ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ।

ਤੁਹਾਡੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਉਨ� � ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, 

ਿਵਹਾਰ ਅਤ ੇਪ�ੇਰਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ । ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਤ� 

ਨਾ ਖੰੁਝਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮ� ਿਸਰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ । ਅਸ� ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਾਇਆ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�, ਪਰ ਤੁਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੋ�ਣ ਵਾਲਾ ਨਾ�ਤਾ ਖਾਣ। ਇਹ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪੇ�ਿਰਤ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ

ਟੀਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਓ ।

ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ

ਚਾਰਟਰ ਸੇਫ ਕੋਿਵਡ -19 ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�: ਕੈਲੋ�ਾ ਨ�  ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਨਵ�

ਚਾਰਟਰ ਸੇਫ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਿਦ�ਾ

ਿਨਰਦੇ�� ਨਾਲ� ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,  ਸਕੂਲ

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ

ਿਸਹਤਮੰਦ ਆਦਤ� ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਸਹੀ

ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਓ (ਹਰ ਸਮ� ਉਨ� � ਦੇ

ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਢਕਣਾ,) ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਹਣਾ, ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਆਿਦ। ਪੁ�ਟੀ ਿਰਪੋਰਟ� Students lined up after morning assembly during Summer Boost



ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਟਂ ਇਨਫੈਕ�ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਨ� �

ਦੀ ਖੁਦ ਜ�ਚ ਕਰੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੰਘ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਿਛੱਕ� ਆਉਣ ਦਾ �ੱਕ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜੋ।

ਕੋਿਵਡ -19 ਚਲ ਰਹੇ ਿਨਕਾਸੀ ਯਤਨ: ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ�

ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ

ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸ� ਅਤੇ

ਵੈਨ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਸਾਰੇ ਸਿਵੱਚ� ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੰੂ ਿਦਨ

ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ

ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ' ਤੇ

ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਖੱੁਲ�ਣ ਦੀ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕ�ਪਸ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ

ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜੋ । ਜੇ ਅਸ� ਇਹ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨੰੂ ਤੁਰੰਤ

ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਕੂਲ� ਨਹ� ਲੈ ਜ�ਦਾ।

ਕ�ਪਸ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਬੰਦ: ਅਸ� ਸੋਮਵਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਛੱੁਟੀ ਮਨਾਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ । ਕ�ਪਸ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਨ ਕੋਈ

ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ ।

ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਵਰਦੀ ਨੀਤੀ: ਅਸ� ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬੂਸਟ

ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ�। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ

ਅਜੇ ਵੀ ਉਿਚਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼,

ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੱੁਤੀ ਦੇ ਪਿਹਨਣ ਨੰੂ ਤੁਰਨ ਅਤੇ /

ਜ� ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੱਪਲ� ਜ� ਹੋਰ

ਜੱੁਤੀਆਂ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਨ�

ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਹਨ।

ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਗਰਮੀ ਦੇ ਬੂਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਅਿਧਆਪਕ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ; ਸਾਰੇ

ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ 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

Attentively listening to announcements at morning assembly

2021 Summer Boost teachers and Principal Dr. Amrik Singh




