
 

Sacramento Valley Charter School 
 
2399 Sellers Way   |   West Sacramento, CA 95691   |   P: 916.596.6422 

 

August 19th, 2020 

 

Dear SVCS parents, 

 

Starting 8/20/20, we will begin testing incoming students for English language proficiency. For more 

information, please refer to elpac.org. The results of this test do not go on students’ report cards and 

will not affect their academic performance. This test merely determines whether your child can benefit 

from additional English language support.  

 

Due to COVID-19, we are administering the test entirely online. Because of these special circumstances, 

we will need parents’ cooperation to ensure that this test is accurate and secure. Therefore, we are 

requiring all parents to sign this agreement. In this agreement, you will agree to the following terms: 

● I will not record any of the testing sessions for the purpose of leaking information. 

● I will not share information about the test to anyone. 

● While I may assist my child with the technology, I will not help my child answer any of the 

questions.  

● My child will not use any outside sources for this exam. 

● My child will answer each question to the best of his or her ability. 

 

Please acknowledge these terms by typing your name into the signature box and returning. Thank you 

for your cooperation during these difficult times.  

 

Amrik Singh, Ph.D.                                                                 Nadine Ibrahim 

Principal                                                                                  English Language Support 

                                                                                                  Sacramento Valley Charter School 

 

 

I acknowledge the aforementioned terms and conditions. 

Signed:  ______________________________                                            Date ____________________ 

 



 
 

Sacramento Valley Charter School 
 
2399 Sellers Way   |   West Sacramento, CA 95691   |   P: 916.596.6422 

August 19th, 2020 
 

ਪਿਆਰੇ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਮਾਿੇ,  

 

8/20/20 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਿੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਟਸੈਟ ਕਰਨਾ ਅਰੂੰਭ ਕਰਾਂਗੇ । 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ elpac.org ਵੇਖੋ । ਇਸ ਿਰੀਪਖਆ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆ ਂਿੇ ਪਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤ ੇਨਹੀਂ 
ਜਾਂਿੇ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਅਕਾਿਪਮਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਿਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ । ਇਹ ਇਮਪਤਹਾਨ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਪਕ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਿਾ ਹੈ । 

 
 

ਕੋਪਵਡ -19 ਿ ੇਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਿਾ ਿਰਬੂੰ ਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਨਹ ਾਂ ਪਵਸਸੇ ਸਪਥਤੀਆ ਂਿ ੇਕਾਰਨ, ਸਾਨ ੂੰ  
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਿੇ ਸਪਹਯੋਗ ਿੀ ਜਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਪਕ ਇਹ ਿਰੀਪਖਆ ਸਹੀ ਅਤ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਿਸਤਖਤ ਕਰਨ ਿੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਪਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਪਲਖੀਆਂ 
ਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਪਹਮਤ ਹੋਵੋਗੇ: 

● ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਿੇ ਉਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਕਸ ੇਵੀ ਟੈਸਪਟੂੰਗ ਸੈਸਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 
● ਮੈਂ ਪਕਸ ੇਨ ੂੰ  ਵੀ ਟੈਸਟ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । 

● ਹਾਲਾਂਪਕ ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਿੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹਾਂ, ਿਰ ਮੈਂ ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਨ ੂੰ  ਪਕਸ ੇਵੀ ਿਰਸਨ ਿ ੇ

ਉੱਤਰ ਿਣੇ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । 

● ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਇਮਪਤਹਾਨ ਲਈ ਪਕਸ ੇਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 

● ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਰੇਕ ਿਰਸਨ ਿਾ ਉੱਤਰ ਆਿਣੀ ਉੱਤਮ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਿਵੇੇਗਾ । 

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਇਨਹ ਾਂ ਸਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਣ ੇਹਸਤਾਖਰ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਵਾਿਸ ਭੇਜੋ । ਇਨਹ ਾਂ ਮੁਸਕਲ ਸਪਮਆਂ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਸਪਹਯੋਗ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਿ । 

 

  ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਪਸੂੰ ਘ                                      ਨਿੀਨ ਇਬਰਾਪਹਮ 

  ਪਿਰੂੰ ਸੀਿਲ                                                    ਇੂੰਗਪਲਸ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ 

ਮੈਂ ਉਿਰੋਕਤ ਪਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹਾਂ 

ਿਸਤਖਤ ਕੀਤੇ: ____________________________                            ਤਾਰੀਖ __________________ 


