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Dr. Amrik Singh, Principal

Hello SVCS Parents,
First, we want to thank you for your cooperation during this time. In view of a few students testing positive for
COVID-19, we decided to exclude all students from class until 9/13/2021. But this option cannot be exercised
too frequently as per the directions of the Yolo County Office of Education. In the future, unless we have 3 or
more positive cases in a single cohort (classroom or transportation) we will not quarantine the entire school.
Instead we will only ask the students who came into close contact with the student who tested positive for
Covid-19 to quarantine and be tested before returning to school.
COVID Testing
We will be offering on-campus testing which will be available to all students, staff, and parents once a week. This
will assist in making sure that we have the ability to be tested if needed and will not have to wait so long to
schedule a test and receive results. Please keep an eye out for an email from us about our collaboration with
USA Medical for Covid-19 testing. The testing at school will take about a week to become fully operational. In
the meantime, please get yourself tested at a public testing program as updated on our website.
Updated Safety Protocols:
In order to prevent further infections on campus we are planning to take the following actions effective
immediately.
●

During lunch time students will be assigned seats. The seating chart will remain the same everyday and
will be enforced by lunch monitors. Please tell your scholar to follow lunch rules and show their
responsibility in preventing the spread of illness.

●

We will be using two separate lunch facilities (Langar Hall and The Multipurpose Room) in order to
reduce the number of students eating lunch together and maximize social distancing.

●

During recess, grade levels will be kept in separate areas and not allowed to intermingle which will be
enforced by the yard supervisors.

All our efforts will be in vain, if parents are not doing their part to keep their children safe. Unvaccinated children
can easily catch viruses from even vaccinated people in big gatherings such as weddings, birthday parties,
religious congregations. Therefore, parents need to:
●

Continue to follow the best practices for preventing the spread of the virus. We are still in the midst of a
pandemic and as such we need to take the rules very seriously. Please exclude yourself and your
students from large gatherings, practice social distancing, wear masks (even around family and friends
especially if they are sick,) wash your hands regularly, and carry hand sanitizer when hand washing is
not available.

●

Self screen your child. If they have 1 or more symptoms related to Covid-19, please exclude them from
school and make a plan to get tested. If a student who is sick chooses not to go for a test, symptom
improvement is required before returning to school. We as the school must defer to the parents to make
the right determination about whether to send your student to school or not. As parents, you have the
best understanding about how your child is feeling and whether they should go get a test.

Quarantining from school
means quarantining in general. Because your student has been excluded from school and asked to quarantine
they are not allowed to attend school. They should also not be going to any public places unless they are getting
tested for Covid or visiting their doctor. We encourage you to help stop the spread by keeping your child at home
and isolated from the public until Covid test results come back.
●

We encourage students who are 12 years or older to become vaccinated. Vaccination is proven by
science to prevent Covid-19 infection and to reduce the severity of symptoms in case of infection.
Becoming vaccinated is free and widely available through your primary care provider or through free
public vaccination programs.

Homework and Classwork Policy:
During this time away from school please make sure that your scholar knows what homework is required to be
completed. Teachers should have reached out to their classes to let them know what assignments are required.
Kindergarteners should complete their weekly packet. Other grade levels should check Class Dojo or Google
Classroom.
School Picture Day is rescheduled for October 7th
The September 15th date has been canceled. If you have already submitted your payment to the office or
teacher, we will hold onto it for you. There is no need to fill it out again.
Update Your Contact Information Immediately
Please prioritize answering school phone calls and reading school email alerts. Sometimes, this is the only way
we can notify parents of important developments that affect their students. Please update your contact
information on Schoolwise to ensure that we have the most accurate phone number, email address, and home
address for you. If this information is not up to date then you may be missing out on important updates from
Sacramento Valley Charter School. Please follow the schedule below carefully.
Return to School Schedule
Kindergarten, 1st grade, 2nd grade, and 5th grade Return to school date: 9/13/2021
3rd grade, 6th grade, 7th grade, and 8th grade Return to school date: 9/14/2021
4th grade Return to school date: 9/20/2021

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ,
ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ । ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ 9/13/2021 ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ
ਦਫਤਰ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ
ਸਮੂਹ (ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ) ਵਿੱ ਚ 3 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ
ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿਹਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਪੌਜ਼ਟਿਵ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰ ਗ
ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਚ ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਹ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਟੈਸਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਨੀ ਦੇਰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਲਈ ਯੂਐਸਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ
ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖੋ । ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗੇਗਾ । ਇਸ
ਦੌਰਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਚਾਰਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਾਨੀਟਰਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।
●

ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱ ਖਰੇ
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਦਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਰੂਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

●

ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰੇਡ ਪੱ ਧਰ ਵੱ ਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਯਾਰਡ
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਵੱ ਡੇ ਇਕੱ ਠਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ, ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱ ਠਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
●

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਡੇ
ਇਕੱ ਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖੋ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ (ਇੱ ਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ
ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹਨ), ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ' ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ ।

●

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰੋ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ 1 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ । ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੀ ਸਮਝ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

●

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ (ਕੁਆਰਨਟੀਨ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ
'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱ ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਲਣ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਟੀਕਾਕਰਣ
●

ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਜਨਤਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹੋਮਵਰਕ ਅਤੇ ਕਲਾਸਵਰਕ ਨੀਤੀ
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਲੋ ੜੀਂਦਾ
ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਡੋਜੋ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
ਪਿਕਚਰ ਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ
ਸਕੂਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਵਸ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸਤੰ ਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱ ਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱ ਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਈਮੇਲ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ
ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰ ਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ - ਸਾਰਣੀ
Kindergarten, 1st grade, 2nd grade, and 5th grade Return to school date: 9/13/2021
3rd grade, 6th grade, 7th grade, and 8th grade Return to school date: 9/14/2021
4th grade Return to school date: 9/20/2021

