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ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ/ਸਰਪ�ਸਤੋ,

ਅਸ� ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ�। ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ [EC]
ਸੈਕ�ਨ 48200 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਛੇ ਤ� ਅਠਾਰ� ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੱੁਲ-ਟਾਈਮ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।" ਅਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਾਪੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਅਸ� ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ�ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ�ਿਕ, ਕੁਝ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ� � ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤ�
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ��ੰਸਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ
ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗ�ੇਡ

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸਕੂਲ ਤ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ�

ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਿਬਮਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨ� ਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਕਸੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 3
ਿਦਨ� ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਨੰੂ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਕੁ�ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕ�ਗੇ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਹਨ� ਦੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ�
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਖੁ� ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਆਤਮਿਵ�ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ!
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