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ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ,
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰੰ ਤਰ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ । ਕੋਪਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਿੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਪਸਖਰ ਤੇ , ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਅੱ ਗਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼
ਹਵਾ ਤਕ ਸਾਡੀ ਿਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਪਦੱ ਤਾ । ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਿ
ਪਵੱ ਚ ਪਮਲ ਸਕਣਗੇ । ਪਜੰ ਨਾ ਪਚਰ ਇਹ ਸੰ ਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਪਦਆ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਵਕਲਿਕ ਹਨ । ਪਵਪਦਆ ਜੋ ਇੱ ਕ
ਸਕੂਲ ਸੈਪਟੰ ਗ ਪਵੱ ਚ ਸਮਾਪਜਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਿੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ
ਜਾਿਦੀ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਪਵੱ ਚ ਵਾਿਸੀ ਲਈ ਸਪਿਤੀ ਪਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਪਚਤ ਕਰਾਂਗੇ ।
2020-2021 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਲਈ ਦੂਰੀ ਪਸੱ ਪਖਆ 13 ਮਾਰਚ - 3 ਜੂਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਪਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖਰੀ ਹੈ । ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਸੱ ਪਖਆ ਪਵਭਾਗ ਨੇ
ਪਦਸ਼ਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਕ ਅਪਧਆਿਕ ਆਿਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਪਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣਗੇ ਪਜਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ
ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਪਵੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ।
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਪਵਦਵਾਨ ਦੇ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪਸੱ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰੋਗੇ
। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਧਆਿਕ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਸਪਖਅਤ ਤੇ ਿਰਮਾਪਣਤ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਵਧੀਆ ਿੜਹਾਈ ਨੂੰ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਿ ਹਨ । ਇਹ
ਮਹੱ ਤਵਿੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਪਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ
ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਪਸਪਖਆ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿਰੇਰ,ੋ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਉਨਹਾਂ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਿਪਹਨਣ, ਅਤੇ

Distance Learning

ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਦੇ ਨੋਪਟਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਰੇਰਣਾ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਪਵਦਵਾਨ ਦੇ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ , ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਅਪਧਆਿਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ
ਐਿ ਦੁਆਰਾ ਅਪਧਆਿਕ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ । ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਕਲਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਿੇ ਪਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਵਘਨ
ਨਾ ਿਾਉਣ । ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਪਧਆਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾ ਲਓ।
ਸੁਪਹਰਦ,
ਅਮਰੀਕ ਪਸੰ ਘ, ਿੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ

ਈ ਐਲ ਿੀ ਏ ਸੀ (ਆਰੰ ਭਕ): ਇੰ ਗਪਲਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਐਲ ਿੀ ਏ ਸੀ (ਆਰੰ ਭਕ) ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਿਣੇ ਦੋ ਐਸਵੀਸੀਐਸ
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਦਨ
ਿਪਹਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ।
ਆਈਈਿੀ ਮੀਪਟੰ ਗਾਂ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਦੀ ਅੰ ਤਪਰਮ ਆਈਈਿੀ ਮੀਪਟੰ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਫੋਨ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮੀਪਟੰ ਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਪਵਆਂ ਲਈ ਆਿਣੀ ਈਮੇਲ ਵੇਖੋ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
ਲੇ ਬਰ ਡੇਅ ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਸਤੰ ਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੈ. ਉਸ ਪਦਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਿਰੀ -ਕਾਨਫਰੰ ਸਜ਼ 24 ਸਤੰ ਬਰ - 25 ਨੂੰ ਹਨ । ਇਹ ਮੀਨੀਮਮ ਡੇ ਹਨ ।
ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਵਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਕ
ਉਹ ਆਿਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਆਉਣ, ਵਰਚੁਅਲ ਪਹਦਾਇਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ, ਫੋਕਸ ਰਪਹਣ ਅਤੇ ਪਕਸੇ
ਪਨਰਧਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਪਦੱ ਕਤ ਜਾਂ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ ।
ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਪਧਆਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦੰ ਦਾ ਹੈ ਪਕ
ਪਵਦਵਾਨ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੇਂਪਦਰਤ ਹੈ । ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਪਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਆਿਣਾ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਪਦਵਾਓ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਿੋੜਹੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਅਪਧਆਿਕ ਨੂੰ ਸੂਪਚਤ ਕਰੋ।
ਇੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਿਹੁੰ ਚ: ਕੁਝ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਮੀਪਟੰ ਗਾਂ ਪਵਚ ਪਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਸਹੀ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੀ ਿਹੁੰ ਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ
ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ ।
2019-2020 ਯੀਅਰਬੁੱ ਕ: 2019-2020 ਦੀ ਯੀਅਰਬੁੱ ਕ ਹੁਣ ਦਫਤਰ ਪਵਚ
15 ਡਾਲਰ ਪਵਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਅਰਬੁੱ ਕ ਲਈ
ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

We appreciate the support from Parents!

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਪਲਖੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਪਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਦੀ ਪਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋ ਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਆਿਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ
ਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ।
ਫਰੈਂਚ ਟੋਸਟ ਜਾਂ ਲੈਂ ਡਜ਼ ਐਡ
ਫਰੈਂਚ ਟੋਸਟhttps://www.funchtoast.com/schoolbox/schools/sacramento-valley-charter-school-QS635A4
ਂ - ਐਡ
ਂ
ਲੈਂ ਡਸ 'ਐਡ
https://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolNum=900183641
ਮਨਿਸੰ ਦ ਡਰੈਸ ਡੇਅ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਪਵਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ – ਵੀਰਵਾਰ ਤੱ ਕ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਿਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।

2020-2021 ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਵਾਲੀ ਿੇਰੈਂਟ ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ । ਇਹ ਪਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਹੈ ਜੋ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਸਾਡੇ ਪਵਦਵਾਨਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਪਮਉਪਨਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ।ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ:
https://www.sacvalleycharter.org/parent-handbook.html
2020-2021 ਪਨਰਦੇਸ਼ਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ । ਉਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਦਨਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਮਲੇ ਗੀ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਵਪਜ਼ਟ ਕਰੋ: https://www.sacvalleycharter.org/calendar1.html

Dates to Remember

Monday
Thu-Fri
Friday
Thu-Fri

September 7th
September 24th - 25th
November 6th
November 12th - 13th

Labor Day (No School)
Pre-Parent Conferences (Min Days)
End of 1st Trimester (Report Cards)
Parent-Teacher Conferences

