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ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ

ਮਾਪੇ ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਿਪਆਰੇ ਮਾਪੇ,

ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਸ� ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ

ਹ�, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਪ�ਦਰ�ਨ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਿਤਮਾਹੀ ਹੁਣ �ੁਰੂ ਹੋ

ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਮ� ਿਵਦਵਾਨ� ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ। ਜਦ�

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਰੁੱ ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤ� ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹ�

ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਚਿਲਤ ਿਵਦਵਾਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹ� ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਪ�ੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਮਆਰੀ ਟੈਸਟ

ਕਰਵਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਟੈਸਟ� 'ਤੇ
ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਸੱਖਣ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ �ਤਮਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ

ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਕਰਦੀ ਹੈ।

CAASPP ਇੰਗਿਲ� ਲ�ਗੂਏਜ ਆਰਟਸ (ELA), ਗਿਣਤ, ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ (CAST) ਿਵੱਚ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲ�ਸਡ
ਟੈਸਟ, 1 ਮਈ, 2023- 12 ਮਈ, 2023 ਤੱਕ ਿਨਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

CAASPP ਟੈਸਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇੰਗਿਲ� ਲ�ਗੂਏਜ ਪ�ੋਫੀ��ਸੀ ਅਸੈਸਮ�ਟ (ELPAC) ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਸਟ (CAST): (ਕੰਿਪਊਟਰ-ਅਧਾਿਰਤ) ਇਹ ਟੈਸਟ  ਿਵਿਗਆਨ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨੰੂ
ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ�ੇਡ ਪੰਜਵ� ਅਤੇ ਅੱਠਵ�, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਦਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਿਵਦਵਾਨ ਉਦ� ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਉਹਨ� ਦੀ ਨ� ਿੜ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ� ਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� �
ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੀ ਨ�ਦ, ਪੌ�ਿਟਕ ਖੁਰਾਕ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ
ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮ�ਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮਾਰਗ
ਹੈ।

ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਡਾ



ਔਰਤ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾ: 1 ਮਾਰਚ ਔਰਤ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਮਹੀਨ�  ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ! ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਔਰਤ� ਦੇ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ। ਔਰਤ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਮਹੀਨ�  ਦਾ
ਅਸਲ ਜ�ਨ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ 1978 ਿਵੱਚ ਸੋਨ� ਮਾ ਦੇਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੁਆਰਾ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ!

ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਲੰਕ ਸਿਮਥਸੋਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ "ਕੁੜੀ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਦਰ�ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਦਰ�ਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ
ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਔਰਤ� ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਰ�ੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਕੁੜੀਆਂ ਨ�  ਪੰਜ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਇਿਤਹਾਸ
ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ: ਰਾਜਨੀਤੀ, ਿਸੱਿਖਆ, ਕੰਮ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਫੈ�ਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ!
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਫ਼ੀਆ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ 1920 ਦੇ ਦਹਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਔਰਤ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਨਾਇਕ ਰਹੀ ।  ਉਹ ਇੰਗਲ�ਡ ਤੇ ਬਾਕੀ
ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ  ਔਰਤ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ�

ਰਾ�ਟਰੀ ਪੋ�ਣ ਮਹੀਨਾ: ਸਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ�, ਫਲੀਆਂ, ਦਾਲ� ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌ�ਿਟਕ ਤੱਤ�
ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਕੇ ਿਕ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਢੁਕਵ� ਸਨ� ਕ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਉਦ�
ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌ�ਿਟਕ ਤੱਤ� ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਅਸ�ਬਲੀ: ਸਾਨੰੂ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ��ੀ ਓਮਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੁ�ੀ ਿਮਲੀ! ਸ�ੀ ਿਸੰਘ ਨ�  ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪੇ�ਕਾਰੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਾਿਕੰਗ, ਰੋਕਥਾਮ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ
�ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� 8ਵ� ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ�  ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ� ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ ਤ�
ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਸਾਡਾ ਉਦੇ� ਇਹ ਿਵਿ�ਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਪੇ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਅਜਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿ�ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤ� ਬਚਣ। ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ��ੀ
ਉਮਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ; ਅਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖੀ ਰਾਹਤ ਯਤਨ�
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਗਾਮੀ BMX ਅਸ�ਬਲੀ: ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨ� ੜੇ   ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਿਵਰੁਧ  BMX ਬਾਈਿਕੰਗ ਸਟੰਟ ਅਸ�ਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ



ਿਵਦਵਾਨ� ਲਈ ਅਥਲੀਟ� ਅਤੇ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। BMX ਅਸ�ਬਲੀ ਦਾ
ਉਦੇ� ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ�ੈਲੀ, ਿਸੱਿਖਆ, ਸਮਾਵੇ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਉਦੇ�ਪੂਰਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ! ਇਹ ਸਟੰਟ ਪੇ�ੇਵਰ ਚਿਰੱਤਰ ਿਨਰਮਾਣ, ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ / STEM, ਿਸਹਤ, ਸੜਕ/ਬਾਈਕ
ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਡੀਪ�ਡਟ ਸਟਡੀ: ਜਦ� ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਗ�ੇਡ� ਦੀ ਗੱਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਫਰਵਰੀ ਤ� ਅਪ�ੈਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੀਨ�  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸ�
ਇਹਨ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾਵ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਿਧਐਨ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤ� ਿਨਰਾ� ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਹਨ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ� ਅਤੇ ਪਾਠ� ਨੰੂ ਗੁਆਉਣਾ ਉਹਨ� ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿਜਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ
ਆਪਣੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਕੋਰ� ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਗ�ੇਡ ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਸਮ� ਗੁਆ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ� ਸਾਡੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। ਿਫਰ ਅਸ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਨਯਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ�ਗੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ�
ਯੋਜਨਾਵ� ਰਾਹ� ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਆਈਟਮ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ

ਆਈਟਮ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੁੰ ਮ/ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਨਹ� ਹ�। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ ਇਨ� � ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ ਤ� ਚੀਜ਼� ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
NO CANDY NO PHONES NO TOYS NO JEWELRY NO ENERGY DRINKS



ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

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

ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ (2/8/2023): ਅਸ� ਆਪਣੇ SVCS ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ SVCS ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ� ਜੋ ਸਾਡੇ
ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ �ਾਨਦਾਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੁੱ ਲ ਿਦੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਦਇਆ, ਅਗਵਾਈ, ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਰਗੇ
ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। . ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਦ� ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਸਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਵੈ-ਅਨੁ�ਾਸਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਿਪਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮ�
ਉਨ� � ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ 14 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

2023 SVCS ਲਾਇਨਜ਼ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੀਿਖਆ: ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਦੇ 12-ਸਾਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ,
ਅਸ� ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਲੀਗ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਏ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਿਕਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ

ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਨੰੂ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਡ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ; ਕਈਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨ� ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਅਸ� ਆਪਣੇ

ਿਵਦਵਾਨ� 'ਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਮਾਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੀ।

ਪੀਟੀਓ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੰੂ �ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ ਜਲਦੀ ਹੀ �ਾਮ 6 ਵਜੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫ�ੀ ਡਰੈ�ਸ ਡੇ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 24 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼, ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਪਿਹਰਾਵਾ ਕੋਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ

ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਥੀਮ ਟਿਵਨਸ/ਿਟ�ਪਲਟਸ ਡੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਜ� ਹੋਰ� ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਨਹ� ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸ� ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ, ਕੱਪਿੜਆਂ 'ਤੇ ਿਲਖਣਾ, ਜ� ਸਾਡੇ ਪਿਹਰਾਵੇ
ਦੇ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹ�। ਮੌਜਾ ਕਰੋ!

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ�
3 ਮਾਰਚ End of Second Trimester



3 ਮਾਰਚ PTO Meeting (5:30PM)  & Movie Night (6PM)

14 ਮਾਰਚ Achievement Award Assembly

17 ਮਾਰਚ St. Patrick's Day

22 ਮਾਰਚ Minimum Day

31 ਮਾਰਚ Holi Run

3-10 ਅਪ�ੈਲ Spring Break (NO SCHOOL)


