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ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ,

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ  ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ । ਆਖਰੀ ਦੋ ਿਤਮਾਹੀ� ਿਵਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਯੋਗ ਵਰਚੁਅਲ ਿਸਖਲਾਈ � ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ
ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਹ� ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਿਵਿਸ਼� ਿਵਚ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਤੀਜੀ ਿਤਮਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਸਮ� ਪਿਹਲੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਕੂਲ� � ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਬੋਰਡ 10 ਮਾਰਚ � ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ�ਗੇ ।

ਤੀਜੀ ਿਤਮਾਹੀ ਿਵਦਵਾਨ� � ਉਨ੍ਹ� ਦੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿਕਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ� ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਧਆਨ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਿਵਦਵਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਿਵਚ ਕਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਉਨ੍ਹ� ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

• ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲੈਂਗਵੇਜ ਆਰਟਸ (ELA), ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ (CAST) ਿਵੱਚ CAASPP ਟੈਸਟ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 15 ਮਈ, 2021 � ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਇੰਗਿਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ (ELPAC) ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ (PFT) CAASPP ਟੈਸਿਟੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਸਟ (CAST): ਕੰਿਪਟਰ ਅਧਾਰਤ CAST ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਸਟੈਂਡਰਡ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੇ ਗ੍ਰਿਹਣ �
ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ � ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
• ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ (ਪੀਐਫਟੀ) ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ� � ਮਾਪਣਾ ਹੈ. ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ� ਟੈਸਟ�
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿਵਦਵਾਨ ਮਾਿਪ� ਦੀ� ਉਮੀਦ� 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ� ਦੀ ਨੇਿੜਓਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ� � ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ, ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਖੁਰਾਕ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ। ਉਹਨ� � ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ� � ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ
ਹੈ।

ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਿਪ੍ਰੰਸੀਪਲ



ਮਿਹਲਾ ਇਿਤਹਾਸ ਮਹੀਨਾ: ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਔਰਤ� ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ
ਕਈ ਕਾਰਣ� ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ।  ਅਸੀਂ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹ� ਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਯੁੱਗ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ� ਿਜੱਥੇ
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਚਿਲਤ ਧਾਰਨਾਵ� ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹ� ਲਈ ਸਾ� ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਅਟਕਲ� ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਿਰਸ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 245 ਸਾਲ�
ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮਿਹਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਪਡੇਟ: 23 ਫਰਵਰੀ � ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ
ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਤ� ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ�
ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ।ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਸਟਾਫ ਦਾ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।

ਪੇਅਰਡ ਰੀਿਡੰਗਜ਼: “ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਪੜ੍ਹੋ” ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਪੇਅਰਡ ਰੀਿਡੰਗ ਦਾ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2

ਮਾਰਚ, 2021 � ਹੋਇਆ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸ� � ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਮਿਲਆ।

ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਮਾਿਪ� � ਉਨ੍ਹ� ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਪਰ ਕਲਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਆਪਨ ਸਮੇਂ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹ� ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੋ ।

ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਕੌਂਸਲ: ਅੱਜ, 5 ਮਾਰਚ � ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਾਈਟ
ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਹੈ । ਉਹਨ� ਮਾਿਪ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਿਹ ਿਦਲੋਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹ� ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੀਿਟੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਿਰ� ਦਾ ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
। ਜ਼ੂਮ ਿਲੰਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।

5th Graders reading to 3rd Graders during our virtual "Read Across 
America" event

5th Graders reading to Kindergartners during our virtual "Read 
Across America" Event



ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਿਵੰਗ ਐਤਵਾਰ, 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੀ� ਘੜੀ� � 1 ਘੰਟੇ ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਅਵਾਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ: ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ 10 ਮਾਰਚ � ਹੋਵੇਗੀ । ਅਿਧਆਪਕ ਜ਼ੂਮ ਿਲੰਕ � ਸ�ਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤ� ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ।ਅਸੈਂਬਲੀ � ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕ� ਨਾਲ ਵੰਿਡਆ ਹੈ ।

K-3rd @ 8:30am 4th-5th @ 9:20am 6th-8th @ 10:10am

ਅੱਧਾ ਿਦਨ: 19 ਮਾਰਚ � ਹੈ । ਸਾਰੀ� ਕਲਾਸ� ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀ� । ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ ਿਸੱਿਖਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ
ਉਨ੍ਹ� ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ।

Free Dress Day: ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ � ਵਰਦੀ ਪਿਹਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਵਰਦੀ
ਪਿਹਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ ਿਸੱਖਣ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ �ਤਮ
ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ।

ਸੁੱਰਿਖਆ: ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਦਵਾਨ ਦਫਤਰ � ਸੂਿਚਤ ਿਕੱਤੇ ਿਬਨ� ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤ� ਉਸ �
ਭਗੋੜਾ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ � ਕਾਲ ਕਰੋ / ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ।

ਿਰਟਰਿਨੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰਮ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਤ� ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਿਰਟਰਿਨੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹ� ਕਰਕੇ ਕਰੋ. ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ.

2021-2022 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਦਾਖਲਾ ਜਨਵਰੀ 7 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 19 ਤੱਕ ਸੀ । ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ � ਜਾਣਦ ੇਹੋ ਜੋ ਅਜ ੇਵੀ ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹ� � ਸੰਭਾਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ � ਭੇਜੋ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ�� ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ�ਗੇ । ਜ ੇਸਾ� ਉਪਲਬਧ ਥ�ਵ� ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ� ਹਨ, ਤ� ਦਾਖਲਾ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0-g2AiMbMZ0FvGeKI9JqCQUPqxZOrH8Rgxrb47mCg9C7CVA/viewform?usp=pp_url
https://www.sacvalleycharter.org/prospective-student-form.html


Dates to Remember

Monday March 5th School Site Council Meeting @5:30pm
Sunday March 14th Daylight Saving
Wednesday March 10th Awards K-3rd @ 8:30am 4th-5th @ 9:20am 6th-8th @ 10:10am
Friday March 19th Minimum Day




