
Sacramento Valley Charter School

June 7, 2021 Vol. 7 Number 12
Dr. Amrik Singh, Principal

Parent Newsletter

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ । ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਮਹਨਤੀ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ�ਾਈ ਸੌਖੀ ਨਹ� ਰਹੀ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ

ਿਦ�ੜਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ� । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ।

ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲਾ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ��

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੋਵੀਡ -19

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਹਾਲ�ਿਕ , ਿਵ�ਵ ਦੇ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵ�ਾਣੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ

ਬਰੇਕਆਉਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁ�ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ� ਇਹ ਟੀਕਾ 12

ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤ�

ਸਾਡੇ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ,ਆਪਣੇ

ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ  ਅਤੇ ਪ�ਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ� ਫਰੰਟ ਆਿਫ਼ਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ । ਪਾਠ -ਪੁਸਤਕ� ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ

ਿਜਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਸਾਨੰੂ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� (ਿਜਵ� ਵਰਕਬੱੁਕਸ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ । ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ

ਕ�ੋਮਬੱੁਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਚੈ�ਕ-ਆਉਟ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸਾਈਨਮ�ਟ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਣ ।

5th grader enjoys pancakes during High Achievers Breakfast



ਿਸਰਫ 8 ਵ� ਜਮਾਤ ਦੇ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਆਉਣਗੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕ�ੋਮਬੱੁਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੂਚਤ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਅਸ�

ਚਾਹਵਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਜਗ�ਾ ਵੇਟਿਲਸਟ ਿਵੱਚ� ਦੇ

ਸਕੀਏ। ਤੁਸ� ਦਫਤਰ ਨੰੂ (916) 596-6422 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਜ� ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.ਐ�ਸ. ਸੈਕਟਰੀ@sacvalleycharter.org' ਤੇ

ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਵ� ਐਡਰੈਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ

ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਤ ਕਰੋ।

ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਪੀ ਐ�ਚ ਡੀ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਦਲਚਸਪ ਘਟਨਾਵ� ਹੋਈਆਂ । ਪਿਹਲ� , ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਲਈ

ਡਾ. ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਨਾ�ਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਿਵਦਵਾਨ� 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ� ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਿਥਤੀਆਂ ਸਮ� ਵੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ

ਕਰਦੇ ਹਨ । 27 ਮਈ ਨੰੂ , 59 ਿਵਦਵਾਨ,ਆਨਰ ਰੋਲ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਆਨਰ ਰੋਲ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ,ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾ�ਤੇ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ

ਹੋਏ । ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨ�   ਔਨਲਾਈਨ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤ� ਲੋੜ�ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ।

ਅੱਗੇ, ਅਸ� ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ�ੋਮੋ�ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ । ਸ�ੀਮਤੀ ਕੰਗ ਅਤੇ ��ੀਮਤੀ ਓਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਾਏ ਗਏ 39 ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਰ� ਨੰੂ

ਪਿਹਲੀ ਜੂਨ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵ�ੇ� ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਿਵਚ ਤਰੱਕੀ ਿਮਲੀ।

ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਅਸ� 8 ਵ� ਗ�ੇਡ ਗ�ੈਜੂਏ�ਨ ਦਾ ਜ�ਨ ਮਨਾਇਆ । 2012 ਦੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨਰਜ਼ ਨ�  ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ

ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਿਵਖੇ ਆਪਣੀ ਨ�  ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ� ਲਈ ਇਹ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁ�ਕਲ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ

Our Kindergartners promote to the 1st grade



ਸਨ । ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਨ�  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਕੂਲ ਨੰੂ �ਚ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਪਗ�ੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ� ਜੋ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ

ਹੋਰ ਸਮ� ਰਿਹ ਸਕਣ। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਗ�ੈਜੂਏਟ� ਨੰੂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਚ �ੁੱ ਭ ਕਾਮਨਾਵ� ਿਦੰਦੇ ਹ� ।

ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ�  ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ।

ਸਮਰ ਬੂਸਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੇਗਾ । ਇਹ 21 ਜੂਨ ਤ� �ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ

ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬੂਸਟ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਸਫਾਰ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਨਹ� । ਇਨ� � 3 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ

ਦੌਰਾਨ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ ਪਛੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਲਈ, ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਮਰ ਬੂਸਟ

ਿਨਯਮਤ ਸਕੂਲ ਸਮ� (ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤ� �ਾਮ 3:30 ਵਜੇ)

ਦੌਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਿਹਨਣ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼

ਕ�ੋਮਬੱੁਕਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਗੇ । ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮ� ਦਾ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ

ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਵਰ�ੇ

ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟ-ਐਡਂ-ਗ�ੀਟ: 10 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੰੂ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ�, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ

�ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ�

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਥੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ  ਹ�।

ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ 12 ਅਗਸਤ, 2021 ਹੈ । ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ 3 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ

ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮ� ਿਸਰ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਰਤ ਹੈ ।

Congratulations to our 8th graders for graduating. Good luck in High School!



Dates to Remember
June 6-June 18 - Front office will be open, 9:00am -3:00pm

June 21-July 9 - Front office will be open for Summer Boost program (limited staff)
July 12-July 16- Front office will remain closed

From July 19, 2021 - The Front Office staff will work 9:00am -4:00pm
Tuesday, August 10th- Meet and Greet at 2pm

Thursday, August 12th- First Day of School Year

“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you” - B. B. King




