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ਪਿਆਰੇ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਮਾਪਿਓ, 

 

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰਪਹ ਰਹੋ ਹੋ । ਕੋਪਵਡ -19 ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ 
ਖ਼ਤਰਾ ਿੜ੍ਹਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪਬਮਾਰੀ ਤੋ ਿੀੜ੍ਤ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਪਤਆਂ ਪਵੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਪਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਪਜਹੀ ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੋਲਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸੂੰ ਕਟ ਪਵੱਚ ਸੂੰਭਾਪਵਤ ਪਵਪਦਅਕ ਪਵਕਲਿਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਿਣ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੂੰ ਨਵਾਦ । ਸਾਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ 
ਪਮਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੂੰ ਦੀ ਹੈ । ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਸੂੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਪਵਗੜ੍ਦਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਸਾਪਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਨਹੇ ਰੇ ਪਵੱਚ ਰੱਿ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਵਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਿਲਬਧ ਪਤੂੰਨ 
ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ । 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋਲਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਿਰ ਪਜਹੜ੍ੇ ਸੁਿਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜਹੇ ਪਦਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਕੋਪਵਡ -19 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਿਣੇ ਪਨਰਧਾਰਤ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਸਰਫ ਚਾਰ ਹਫਤੇ 
ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਲਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਪਵਭਾਗ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪਸਟੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮਰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਇਆ । 

ਮੌਜੂਦਾ ਸੂੰ ਕਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਪਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  
ਪਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਆਿਣੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਿ, 13 ਅਗਸਤ, 

2020 ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਿਾਂਗੇ । ਇਸਦਾ ਅਰਿ ਇਹ ਹੈ ਪਕ 
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ । 

ਿਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੂੰਡਾਂਗੇ । ਸਾਡੇ 
ਡਰਾਈਵਰ 3 ਤੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਕਤਾਬਾਂ, ਕਰੋਮਬੁੱ ਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਦਾਇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ । 10 
ਅਗਸਤ ਨੂੂੰ , ਪਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ । 11 ਅਗਸਤ ਨੂੂੰ , ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ 
ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਪਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  
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ਉਿਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਮਸ਼ਪਰਤ / ਹਾਈਪਬਰਡ ਮਾੱਡਲ ਪਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸਹਤ ਪਵਭਾਗ (ਸੀਡੀਿੀਐਚ) 
ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਸਮਰਿਨ ਅਤੇ ਪਦਸ਼ਾ ਪਦੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਇਹ ਸਪਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਚੁਅਲ ਪਸਿਲਾਈ ਪਵਚ 
ਰੱਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਮਸ਼ਪਰਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਵਕਲਿ ਪਮਲੇਗਾ। ਆਿਰਕਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਉਿਲਭਦ ਹੋ 
ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਗਾਰੂੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਿਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਪਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੂੰਤ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਪਚਆਂ 
ਲਈ ਿੋਲਹ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਿਪਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । 

ਅਸੀਂ  ਤੁਹਾਡਾ ਧੀਰਜ ਰੱਿਣ ਲਈ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ 
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਬੂੰਦ ਹਾਂ । 

ਸੁਪਹਰਦ, 

 

ਅਮਰੀਕ ਪਸੂੰਘ, ਿੀ.ਐਚ.ਡੀ. 

ਪਿਰੂੰ ਸੀਿਲ 

Dates to Remember 

Mon-Fri 

Monday 

Tuesday 

Thursday 

Monday 

Thu-Fri 

Friday 

August 3rd-7th 

August 10th 

August 11th  

August 13th  

September 7th 

September 24th - 25th 

November 6th   

Delivery of Instructional Materials 

K - 2nd Grade Online Orientation 

3rd - 8th Grade Online Orientation 

First Day of Instruction 

Labor Day (No School) 

Parent Conferences (Minimum Days) 

End of 1st Trimester (Report Cards) 

 

 

 

 

 

 

Scholars presenting their delivered awards for the 2019-2020 end-of-year Zoom Awards Assembly 


