
ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ,

ਕੋਵੀਡ -19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ

ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹਨ । ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਕੰਮ

ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਮੁ�ਕਲ ਹੈ । ਦੂਰੀ

ਿਸੱਖਆ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਲਾਸ� ਲਈ ਆਦਰ� ਬਦਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ । ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਇਨ� � ਮੁ�ਕਲ

ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਿਸੱਖਆ ਨੰੂ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ

ਸਕੇ । ਸਾਡੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇ�ਨ ਨ� ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ 3-8 ਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ

ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਆਫ ਨਹ� ਕੀਤੇ

ਜਾਣਗੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤੇ ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਆਮ ਨਾਲ�  ਘੱਟ ਸਵਾਲ�

ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਣਗੇ । ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਨ� ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਮਾਨਕੀਿਕ�ਤ ਟੈਸਟ� ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲ�ਕਣ ਦੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ

ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਰਾਜ ਤ� ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰੇਕ ਤ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ  ਅੰਤਿਰਮ ਮੁਲ�ਕਣ (ਇਮਿਤਹਾਨ�)ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ

ਜਾਵੇਗਾ । ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਨ� � ਮੁਲ�ਕਣ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ, ਗਰੇਡ 3 ਤ� 8 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਤਿਰਮ ਮੁਲ�ਕਣ (ਇਮਿਤਹਾਨ) ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ,

ਇਹਨ� ਮਾਨਕੀਿਕ�ਤ ਟੈਸਟ� ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਇਹਨ� ਮੁਲ�ਕਣ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਦਾ "ਿਮ�ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪ�ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੀ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ." ਅਸ�
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ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਦੇ ਿਮ�ਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਿਲਆਉਣਾ ਜਾਰੀ

ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਿਲਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ 13 ਅਗਸਤ, 2020 ਤ� ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕਵ�

ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਦੂਜਾ ਿਤਮਾਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 26 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ

ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ । ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ �ਾਮਲ ਰਹੋ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਰੱੁਝੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਸਾਰੂ ਫਰਕ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

● ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ (ਬੱਚੇ) ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ।

● ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੰੂ ਦਸੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੁਝ

ਪੜਾਅ ਹਨ।

● ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ।

● ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਪ�ਗਤੀ ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ।

● ਧੱਕੇ�ਾਹੀ (bullying) ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁ�ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ��ਨ� ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

● ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਦੇ�� ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਿਦਓ ।

● ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ।

ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ

ਦਾਨ:  ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਿਖੱਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਚੰਗੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਉਹਨ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ� । ਕੀ ਤੁਸ�

ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ $ 5 /, $ 10 /, $ 20 ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.ਐ�ਸ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=N49KN8GHWL426


ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਟੈਕਸ-ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਦਫਤਰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਚੈ�ਕ ਦਾਨ ਲਈ ਰਸੀਦ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਦਾਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ

ਈਮੇਲ ਿਵਚ ਇਕ ਰਸੀਦ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਸ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਸਮ� ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਇਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ : ਅਗਲੀ ਐਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ 7 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ

ਮਹੀਨ� ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਮਾਪੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਿਧਆਪਕ ਜ਼ਮੂ ਿਲੰਕ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਗੇ

ਤ� ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਅਸ�ਬਲੀ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ । ਅਸ�ਬਲੀ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ:

ਕੇ-ਤੀਸਰੇ @ 8:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਤ� 5 ਵ� @ 9:20 ਸਵੇਰੇ 6-8 ਵਜੇ @ 10:10 ਵਜੇ

ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼:  ਦਲਜੀਤ ਘੁੰ ਮਣ, ਸਾਲ 2015 ਤ� ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਮਾਿਪਆਂ ਿਵੱਚ�

ਇੱਕ ਹੈ, ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵਜ� �ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ�ੀਮਤੀ ਘੁਮਣ ਨ� ਏਲਕ ਗਰੋਵ ਯੂਨੀਫਾਈਡ

ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਕਾ�ਟੀ ਆਿਫਸ ਐਜੂਕੇ�ਨ ਿਵਚ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ੇ�ਾਨ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸਨ� ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਖੇਤਰ ਿਵਚ

ਇਕ ਮ�ਹੂਰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਅਿਧਐਨ� ਿਵਚ ਅੰਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ ਿਸੱਿਖਆ

ਕੀਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਿਸਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਨੰੂਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਵਜ� ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ:

ਦਰ�ਨ ਿਸੰਘ ਮੁੰ ਡੀ, ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.ਐ�ਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮ�ਬਰ� ਿਵਚ� ਇਕ ਸਨ, ਜੋਿਕ 2011 ਤ� ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.ਐ�ਸ. ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾ

ਰਹੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਮ�ਬਰ ਵਜ� ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ �ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸੀ। ਸ�ੀ ਮੁੰ ਡੀ ਨ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ� ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਦੀ

ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ  ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਕਲਾਸ ਚ�ਪੀਅਨ ਦੀ

ਚੋਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰੇਕ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਿਧਆਪਕ ਕਲਾਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ

ਇਕ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਣ ਿਕ ਉਨ� � ਿਵਚ�

ਿਕਹੜਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵਆਪਕ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ

Gurjas Singh - 2019 SVCS Spelling Bee
Champion



ਸਪੈਿਲੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਓ। ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਿਵੰਟਰ ਬ�ੇਕ ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਦਸੰਬਰ  ਨੰੂ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 4 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ. ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ�ਨ� ਲਈ ਕ�ਦਰੀ ਹੈ : ਿਕ�ਸਿਮਸ, ਹਨੂਕਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ

ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੇ �ਹੀਦੀ ਿਦਹਾੜੇ । ਉਨ� � ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ! ਸਕੂਲ ਮੰਗਲਵਾਰ,

5 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਆਮ ਸਮ� ਤੇ ਮੁੜ ਤੋ �ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਿਵੰਟਰ ਸੈਲੀਬ�ੇ�ਨ : ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ�ਨ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਿਸਿਖਆ:  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰ

ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਤ� 10 ਸਕੂਲ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200

ਿਮੰਟ� ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ।

ਟਾਈਿਪੰਗ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਿਲਖਾਈ:  ਜਦ� ਤ� ਸਮਾਰਟ ਬੈਲ�ਸਡ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਟਾਈਿਪੰਗ ਹੁਨਰ� ਿਵੱਚ ਿਨਪੰੁਨ ਹੋਣ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਧਾਰਤ

ਮਾਨਕੀਿਕ�ਤ ਟੈਸਟ� ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰ ਸਕਣ । ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਿਲਖਣ ਦੇ

ਹੁਨਰ� ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਵਦਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਿਵਚ ਹੰੁਿਦਆਂ ਨ�ਟ ਲੈ ਰਹੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵਵਸਥਾਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀ ਿਲਖਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ

ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਤ� ਨਾ ਿਝਜਕੋ।

CAASPP ਟੈਸਿਟੰਗ:  ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਿਵਦਵਾਨ� ਲਈ ਟੈਸਿਟੰਗ CAASPP ਸੰਮਿਟਵ

ਅਤੇ ELPAC ਸੰਮਿਟਵ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਵੰਡੋਜ਼ ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਗ�ੇਡ 3 ਤ� 8 ਤੱਕ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ

ਅੰਤਿਰਮ ਟੈਸਟ, ਜਨਵਰੀ 11-15 ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰੇਕ ਤ� ਬਾਅਦ CAASPP ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਗੇ ਤ�

ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅੰਤਿਰਮ ਟੈਸਟ ਿਕਵ� ਲੈਣਾ ਹੈ।

2019 Winter Celebration



ਸੰਭਾਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ:  2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ� �

ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ  ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਾਰਮ  ਭਰੋ ਅਤੇ ਜਮ�� ਕਰੋ. ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਨਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ

ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ�ਗੇ।

ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ:  ਅਸ� ਿਰਟਰਿਨੰਗ ਸਟੂਡ�ਟਸ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ

ਸਕੇ ਪੇ� ਕਰੋ ਪਰੰਤੂ ਇਸਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਨਹ�। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ

ਤੁਸ� ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਟ ਨਵ� ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਫਾਰਮ ਤਕ ਪਹੰੁਚੋ:

ਿਰਟਰਿਨੰਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਿਲੰਕ

ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ:  ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੁਆਰਾ ਦੂਰੀ ਿਸੱਖਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਿਬਮਾਰੀ, ਜ� ਡਾਕਟਰ

ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਦਓ।

Dates to Remember 

Mon-Fri Dec 21-Jan 4 Winter Break(No School) 
Thursday Jan 7 Award Assembly 
Friday Jan 8 Spelling Bee 

https://www.sacvalleycharter.org/prospective-student-form.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0-g2AiMbMZ0FvGeKI9JqCQUPqxZOrH8Rgxrb47mCg9C7CVA/viewform

