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ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ
ਪੇਰ�ਟ ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਿਪਆਰੇ ਮਾਪੇ,

ਦੂਜੀ ਿਤਮਾਹੀ 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਗ�ੇਡਬੱੁਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇ� ਲਈ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ https://svcs.schoolwise.com 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ SVCS
ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਖੋਜ ਨ�  ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ  ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ  �ਚ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਿਮਆਰੀ ਟੈਸਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ELA ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਿਵੱਚ CAASPP (ਸਮਟੇਿਟਵ) ਟੈਸਟ, ਗ�ੇਡ 5 ਅਤੇ 8 ਲਈ CAST
(ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਸਟ), ਅਤੇ ਗ�ੇਡ 5 ਅਤੇ 7 ਲਈ PFT (ਸਰੀਰਕ ਿਫਟਨ� ਸ ਟੈਸਟ), ਮਈ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ (ELs) ਅਪ�ੈਲ ਿਵੱਚ ELPAC (ਸਮਟੇਿਟਵ) ਲੈਣਗੇ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਮ� ਬਸੰਤ ਬਰੇਕ, ਅਪ�ੈਲ 3-10, 2023 ਦਾ ਹੈ ।  ਸਕੂਲ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮ�
ਦੌਰਾਨ ਛੱੁਟੀ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਦਵਾਨ� ਦਾ ਆਤਮ-ਿਵ�ਵਾਸ ਉਦ� ਗੁਆਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਇੰਨ�  ਲੰਬੇ
ਸਮ� ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੰਘਰ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਇਹਨ� ਟੈਸਟ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਡਾ

SVCS Boys Basketball Team won their first game of the season against Clarksburg Middle School!

ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਿਤਹਾਸ ਮਹੀਨਾ: ਫਰਵਰੀ ਿਵੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ
ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਡਾ. ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਜੂਨੀਅਰ, ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਕਸ, ਮਾਇਆ ਐਜਂਲੋ, ਟੋਨੀ ਮੌਰੀਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕਨ�
ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਨਾਇਕ� ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਸ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਡੇ ਦੇ�
ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵ�ੇ� ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਗੇ।



SVCS ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ: SVCS ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵ� ਅਿਧਆਏ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ
ਕਲਾਰਕਸਬਰਗ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਿਜੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਲੜਿਕਆਂ ਦੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ SWEAT ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਬਰੇਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ
ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁ�ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਲੜਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨ�  20 ਤ� ਵੱਧ ਅੰਕ� ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵ�ਾਲ ਿਜੱਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ
ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਬਣਾਏ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ 11 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ�  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਮੰਟ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨ�  ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਲਾਇਨਜ਼ ਨ�  ਵੀ
ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਆਇਆ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨ� � ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ SVCS ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਿ�� ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਗੇਮ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ.

ਸਕੂਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 2021-2022 (SARC) ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਕੂਲ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਚ�ਪੀਅਨਿ�ਪ: ਸਕੂਲ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗ�ੇਡ 4 ਤ� 8 ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ�
ਦੇ ਸਪੈਿਲੰਗ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨ� ਦੀ �ਬਦਾਵਲੀ ਵਧਾਉਣ, ਸੰਕਲਪ� ਿਸੱਖਣ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ�ਕਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਕ�ਪਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕਾ�ਟੀ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੀਜਨਲ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਿਵੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਪੈਲਰ ਵਾਿ�ੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ ਸਿਕ�ਪਸ ਨ� �ਨਲ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਿਜੱਤਣਗੇ ਅਤੇ �ਥੇ SVCS ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।

Guruansh (Middle School) & Arshpreet (Elementary School)
Spelling Bee School Championship Winners



ਸਕੂਲ ਦੇ 100 ਿਦਨ ਪੂਰੇ: 27 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਅਸ� ਸਕੂਲ ਦੇ 100 ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਧਆਪਕ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ! ਇਹ
ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

SVCS ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Celebrating 100 days of learning!
Free Dress ਿਦਵਸ: ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਮਨਪਸੰਦ ਪਿਹਰਾਵੇ ਵਾਲ਼ੇ  ਿਦਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨ� ਸਾਰੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ� ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨ� ਨ�  ਪਿਹਨ�  ਸਨ ।

Mr. Steele’s 4th grade class dressed up for Mismatch Day!
ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਪੋਡਕਾਸਟ: CCSA (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ) ਨ�  SVCS ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਿਸੱਧ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ �ੁਰੂਆਤੀ ਗ�ੇਡ� ਤ� ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵ�ਵ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ
ਹ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ�ਾ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। SVCS ਬਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 19:15 ਵਜੇ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। SVCS ਦੁਆਰਾ ਪੇ� ਕੀਤੇ
ਗਏ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

www.ccsa.org/charternation

http://www.ccsa.org/charternation


ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ: ਅਗਲੀ ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ�ਬਲੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
K-4 @1:30PM-2:15PM
5-8 @ 2:20PM-3:00PM

ਿਲੰਕਨ ਦਾ ਜਨਮਿਦਨ �ੱੁਕਰਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ 17 ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾ�ਟਰਪਤੀ ਿਦਵਸ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੀਡ-ਏ-ਥੌਨ: ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਡ-ਏ-ਥੌਨ ਸੋਮਵਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ �ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ �ੱੁਕਰਵਾਰ, 2 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ
ਪੜ�ਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਦੇ ਯਤਨ� ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ! ਅਸ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪੰਨ�  ਪੜ�ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ�ਗੇ।

ਦੂਜੀ ਿਤਮਾਹੀ: ਦੂਜੀ ਿਤਮਾਹੀ 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ; ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਟੇਟ ਸਟ�ਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਿਟੰਗ: ਗ�ੇਡ 3-8 ਲਈ CAASPP (ਸੰਖੇਪ) ਅਤੇ ਗ�ੇਡ 5 ਲਈ CAST (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਸਟ)

2023-2024 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮ�ਟ ਅਜੇ ਵੀ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮ�ਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਾਡੀ ਮੱੁਖ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਰਾਹ�
ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਅਸ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਨ� ੜੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ�ਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਥ�ਵ� ਤ� ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਨਾਮ�ਕਣ ਨੰੂ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ, ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਜ� ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ
ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 3 ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਿਦਨ� ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨ� ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ�

ਪੀਟੀਓ ਮੀਿਟੰਗ 2/03/2023 (�ਾਮ 6 ਵਜੇ)

ਅਚੀਵਮ�ਟ ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ 2/8/2023

ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ 2/08/2023 (�ਾਮ 5 ਵਜੇ)

Minimum ਿਦਨ 2/16/2023

ਰਾ�ਟਰਪਤੀ ਿਲੰਕਨ ਦਾ ਜਨਮਿਦਨ (ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ�) 2/17/2023

ਰਾ�ਟਰਪਤੀ ਿਦਵਸ (ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ�) 2/20/2023

ਦੂਜੀ ਿਤਮਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ 3/3/2023



“ਹਰ ਮਹਾਨ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨ�  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹਮੇ�ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ

ਿਸਤਾਿਰਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਜਨੰੂਨ ਹੈ।" - ਹੈਰੀਏਟ ਟਬਮੈਨ, ਐਬੋਿਲ�ਿਨਸਟ


