
ਿਪਆਰੇ ਮਾਪੇ,

ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ! 2023 ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦ�, ਸੁਪਿਨਆਂ ਅਤੇ �ਾਨਦਾਰ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵ� ਸਾਲ  ਦੀ ਇੱਕ
ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਿਕ ਨਵ� ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ� ਦਾ ਪ�ਣ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ।  ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ
ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹਨ� ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨ� ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਆਉਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਸਕਣ।  ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਬਤਾਇਆ ਥੋੜ�ਾ
ਸਮ� ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ�ਾਈ, ਦੋਸਤ�
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੱੁਝ ਿਚੰਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤ�  ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਫਤਰ
ਨੰੂ ਪੱੁਛਣ ਤ� ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ

ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮ�ਬਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਵ� ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੇ ਅਕਾਦਿਮਕ,
ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵ� ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
"ਮ�/ਅਸ� ਕਰ�ਗੇ --

•  ਅਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ�ਗੇ।
• ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ�ਗੇ ।
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਕੈਲੰਡਰ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ� ਨੰੂ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ  ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰ�ਗੇ ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ�ਗੇ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਿਮੰਟ ਪੜ�ੇ ।
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ�ਗੇ ।
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱਸ�ਗੇ  ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ �ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਹਤ
ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ।

ਤੁਸ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://www.sacvalleycharter.org/student-health.html

ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ



ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ: ਜਨਵਰੀ ਰਾ�ਟਰੀ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ ਚਾਹ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪ ਲਈ
ਬੁਲਾ�ਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਬੂਸਟਰ ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਚਾਹ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਟੀਚੇ
ਵਾਲੇ ਸੈ�ਲ� ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਹੈ ਰਾ�ਟਰੀ ਬ�ੇਲ ਸਾਖਰਤਾ ਮਹੀਨਾ। ਇਸ ਮਹੀਨ� ਦਾ ਿਮ�ਨ ਨ� ਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਨ� ਤਰਹੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਬ�ੇਲ ਿਲਪੀ
ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

SVCS ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ�ੇਡ 4-8
ਿਵੱਚ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਚ�ਪੀਅਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ
ਉਹਨ� ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਓ।

Minimum ਿਦਨ: 18 ਜਨਵਰੀ Minimum ਿਦਨ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦਨ ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਿਦਵਸ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਦਨ ਨਫ਼ਰਤ-ਰਿਹਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਨਾਇਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਿਤਮਾਹੀ: ਦੂਜੀ ਿਤਮਾਹੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਿਤਮਾਹੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ।

ਫ਼�ੀ ਡ�ੈ�ਸ ਿਦਵਸ: �ੱੁਕਰਵਾਰ, 27 ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪਿਹਰਾਵਾ ਿਦਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ
ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਘੰੁਮਣ-ਿਫਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਿਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹ�, ਅਤੇ ਸਕੂਲ
ਲਈ ਉਿਚਤ ਹੈ।

ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ - ਅਸ� ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹ�। 15 ਦਸੰਬਰ,
2022 ਨੰੂ, �ਘੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਆਨਰ ਰੋਲ ਅਤੇ ਆਨਰ ਰੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਤੇ ਹੱੁਲੜਵਾਜੀ: ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਤੇ ਹੱੁਲੜਵਾਜੀ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪੜ�ਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਿਲੰਗ ਅਸਿਹੱਣਯੋਗ ਵਰਤਾਓ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਸਕੂਲ ਮੱੁਢ ਤ� ਿਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ।  ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦੇ
ਟੱੁਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਮੇ�ਾ ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ,
ਹਰ ਿਵਦਵਾਨ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ ਹਮੇ�ਾ ਇਸ ਨੰੂ
ਹੰੁਦਾ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸ�
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ।  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ SVCS ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਿਦਆਲਤਾ ਮੁਿਹੰਮ : “ਿਦ ਗ�ੇਟ ਕਾਇਨਡਨ� ਸ ਚੈਲ�ਜ ਇੱਕ ਿਵ�ਵਿਵਆਪੀ ਮੁਿਹੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪ�ੀ-ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ
ਿਵੱਚ ਗ�ੇਡ ਬਾਰ�ਵ� ਤੱਕ ਿਦਆਲਤਾ, ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਹਤ, ਅਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਕਡਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇ� ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ, ਐਕ�ਨ-ਆਧਾਿਰਤ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ



ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਿਦਆਲਤਾ ਦਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਫਤ,
ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਿਦਆਲਤਾ ਚੈਕਿਲਸਟ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਿਦਆਲਤਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਉਿਚਤ ਿਸਫ਼ਾਰ�� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਗ�ੇਟ ਕਾਇਨਡਨ� ਸ ਚੈਲ�ਜ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਟੀਮ ਨਾਈਟ - ਸਾਨੰੂ 15 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੰੂ SVCS ਸਟੀਮ ਨਾਈਟ ਦਾ ਭਰਵ� ਹੰੁਗਾਰਾ ਿਮਿਲਆ। ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ
SVCS ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਆਕਰਿ�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿਹਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨ�  ਭਾਗ ਿਲਆ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਰਾਹ� ਆਪਣੇ

ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕੀਤਾ। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ �ਤਮਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ� ਦੀ ਬਹੁਤ �ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹ�।

2023-2024 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ Prospective ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਉਹਨ�
ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ
ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰਾਓ। ਅਸ� ਉਹਨ� ਦੇ ਨਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ
ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ�ਗੇ।

2023-2024 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖੱੁਲਾ ਦਾਖਲਾ 11 ਜਨਵਰੀ - 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 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 ਲਈ
ਕਹੋ। ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਰਾਹ� ਵੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 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।

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਸ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ
ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਪਰ ਇਸਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� 15 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਨਹ�। ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਇੱਕ ਨਵ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

ਹਾਜ਼ਰੀ- ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਦੇਰੀ: ਜਦ� ਵੀ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੇਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਲੇਟ ਬੱੁਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਦਨ ਭਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹੇ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ�

ਐਮਐਲ ਿਕੰਗ ਡੇ                  ਸੋਮਵਾਰ 1/16/2023

Minimum ਡੇ                      ਬੱੁਧਵਾਰ  1/18/2023

ਸਕੂਲ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ                ਮੰਗਲਵਾਰ 1/31/2023


