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ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ, 

2020 -2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਇਪਿਹਾਸਕ ਿੌਰ ਿ ੇਪਿਲੱਖਣ ਅਿੇ ਚੁਣੌਿੀ ਭਰਿੂਰ ਹੋਿੇਗਾ ।  ਇਹ ਨਾ ਪਸਰਫ ਕੋਪਿਡ -19 ਹੈ ਪਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ 
ਆਮ ਪ ਿੰਦਗੀ ਨੂਿੰ  ਿਰਭਾਪਿਿ ਕਰ ਪਦੱਿਾ ਹੈ, ਬਲਪਕ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਿਸਾਲ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਹ ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਿਿੰਗਲ ਦੀ  ਮੀਨ ਨੂਿੰ  
ਆਿਣੀ ਲਿੇਟ ਪਿਚ ਲੈ ਪਲਆ ਹੈ ਪਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਿੇ ਮਕਾਨ ਿਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਨੌਕਰੀ ਦ ੇਘਾਟੇ, 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਫਲਿਾਿਾਂ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਬਿੰਦ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਸੱਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ 

ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਅਿੇ ਇਕ ਉਿਿਲ ਭਪਿੱਖ ਲਈ ਿੂਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰਪਹਣ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਪਬਨਾਂ ਸੱਕ, ਇਹ ਸਾਡੀ 
ਮਨੱੁਖੀ ਆਿਮਾ ਅਿੇ ਸਮੱਪਸਆ ਨੂਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਰੀਪਖਆ ਹੈ ।  ਅਪਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਚ ਨੌਿਿਾਨ ਿੀੜਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਿੇ ਹਨੇਪਰਆਂ ਨੂਿੰ  ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਿਣੀ ਨਿੀਨਿਾ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪਦਖਾਈ ਹੈ ।  ਮੈਨੂਿੰ  ਸਾਡੇ ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਕਪਮਉਪਨਟੀ ਅਿੇ ਸਾਡੇ 
ਸਪਹਭਾਗੀਆਂ 'ਿੇ ਮਾਣ ਹੈ ਪਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਸਰਫ ਚੁਣੌਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਿੀ ਹੈ ਬਲਪਕ ਇਨਹ ਾਂ ਮੁਸਕਲ ਸਪਮਆਂ ਪਿੱਚ ਸਾਨੂਿੰ  ਸਮਰਥਨ ਪਦਿਾ ਹੈ । 

ਅਕਿੂਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁਿ ਪਿਅਸਿ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਪਕਉਂਪਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਾਲ ਦ ੇਿਪਹਲੇ ਪਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਮਾਿਿੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਠਕਰਮ ਨੂਿੰ  ਿੂਰਾ 
ਕੀਿਾ ਹੈ ।  ਪਡਸਟੈਂਸ ਲਰਪਨਿੰ ਗ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਹਾਲਾਂਪਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਪਫਰ ਿੀ ਸਾਡੇ ਅਪਿਆਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਪਿਦਿਾਨਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਸਖਲਾਈ ਨੂਿੰ  ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਿੂ ਘਿੰਟੇ ਲਗਾਏ।  ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦ ੇਸਪਹਯੋਗ, ਸਬਰ ਅਿੇ ਘਰ ਪਿਚ ਆਿਣ ੇ

ਪਿਦਿਾਨਾਂ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਬਨਾਂ ਸਿੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ।  ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 
ਬਹੁਿ ਪ ਆਦਾ ਿਿੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  ਪਿਛਲੇ ਸੱੁਕਰਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਿਰਚੁਅਲ ਹੈਲੋਿੀਨ ਿਰੇਡ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਮਾਗਮਾਂ ਿਰਿੀ ਸਾਡੇ ਪਿਦਿਾਨਾਂ ਦ ੇ

ਉਿਸਾਹ ਨੂਿੰ  ਿਰਦਰਪਸਿ ਕੀਿਾ ।  ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਿੇ ਸਾਡੇ ਪਿਦਿਾਨ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਮ ੇਦਾਰ ਮਨੋਰਿੰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਿ ਿਰਸਿੰਸਾ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ 

ਹਨ। 

ਿਪਹਲੀ ਪਿਮਾਹੀ ਛ ੇਨਿਿੰਬਰ ਨੂਿੰ  ਖ਼ਿਮ ਹੋਿੇਗੀ, ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਪਿਦਿਾਨਾਂ ਦ ੇਪਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਿਰਾਿਿ ਕਰੋਗੇ ।  ਮਾਿੇ-ਅਪਿਆਿਕ 

ਕਾਨਫਰਿੰ ਸ 12 ਿੋਂ 13 ਨਿਿੰਬਰ ਨੂਿੰ  ਹਨ।  ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੋਪਦਨਾਂ 'ਿ ੇਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਸੁਪਨਸਪਚਿ ਕਰੋ ਪਕ 

ਿੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਮੀਪਟਿੰਗਾਂ ਪਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਿੋਗੇ ।  ਮਾਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀ ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਪਿਦਿਾਨਾਂ ਦ ੇਅਪਿਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਪਿਿਹਾਰ ਅਿੇ ਿਰੱਕੀ ਨੂਿੰ  ਿਰਭਾਿਿ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਅਪਿਆਿਕ ਿੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਕ ਕੀ 
ਿੁਹਾਡੇ ਪਿਦਿਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਿ ਿਗਹਾ ਹੈ, ਿੇ ਉਹ ਮਨੋਰਿੰਿਨ ਲਈ ਿੜਹਨਾ ਿਸਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਿੇ ਉਹ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ ਰੁਕਾਿਟ 

ਦ ੇਆਿਣੇ ਕਾਰਿ ਪਨਭਾਉਣ. ਮਾਪਿਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਪਿਆਿਕਾਂ ਿੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂਿੰ  ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਆਪਖਆ 

ਪਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਿਦਿਾਨਾਂ ਦ ੇਲਾਭ ਲਈ ਕੀਿੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

  

ਅਮਰੀਕ ਪਸਿੰਘ, ਿੀ.ਐਚ.ਡੀ. 

ਪਿਰਿੰ ਸੀਿਲ 
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Dr. Amrik Singh, Principal 



 
 

ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਬਾਰੇ ਅਿਡੇਟ: ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਨਿੱਿੀ ਿੌਰ 'ਿ ੇਪਹਦਾਇਿਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਬਾਰੇ ਪਚਿੰਿਿ ਹਾਂ ।  ਹਾਲਾਂਪਕ ਯੋਲੋ 

ਕਾਉਂਟੀ ਹੁਣ ਹਫ਼ਪਿਆਂ ਿੋਂ ਲਾਲ ਰਿੰਗ ਪਿਚ ਹੈ, ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਗਣਿੀ ਨੂਿੰ  ਿਿਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਿੇ 

ਮਾਮਪਲਆਂ ਦੀ ਪਗਣਿੀ ਘਟਦੀ ਰਪਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਆਰ ੀ ਿੌਰ 'ਿ ੇਿਨਿਰੀ 
2021 ਪਿਚ ਇਕ ਹਾਈਪਬਰਡ ਿੜਾਅ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ।  ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੂਿੰ  ਅਿਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਕਉਂਪਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਰੀ ਕੀਿੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਚੋਣਾਂ: ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ ਿੰ ਮੇਿਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਆਿਣ ੇਨਾਗਪਰਕ 

ਫਰ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਨਭਾਉਣ, ਪਿਿੇਂ ਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ।  ਇਹ 

3 ਨਿਿੰਬਰ ਨੂਿੰ , ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਿੋਟ ਿਾਓ ਅਿੇ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਿੀਆ 

ਿਗਹਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੋ। 
  

ਆਮ ਸਮਝ ਪਦਿਸ 4 ਨਿਿੰਬਰ ਨੂਿੰ  ਹੈ ।  ਆਿਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿੰਿੇਦਨ ਪਦਿਸ ਨੂਿੰ  
ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਸੌਖਾ ਢਿੰਗ ਹੈ ਪਕ ਭਾਿਕੁਿਾ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਥੋੜਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ 
ਪਦਓ ਅਿੇ ਿੋਸ਼ ਪਿੱਚ ਆਕ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਆਿਣੇ ਪਿਕਲਿਾਂ' ਿ ੇਸਮਝ 

ਨਾਲ਼ ਪਿਚਾਰ ਕਰਨਾ । 
 

ਿਪਹਲੀ ਪਿਮਾਹੀ: ਿਪਹਲੀ ਪਿਮਾਹੀ 6 ਨਿਿੰਬਰ ਨੂਿੰ  ਖ਼ਿਮ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ; ਮਾਪਿਆਂ-
ਅਪਿਆਿਕ ਕਾਨਫਰਿੰਸ ਿੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਮੇਲ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਭੇਿੇ ਿਾਣਗੇ। 
  

ਿੁਸਿਕ ਿਰੇਮੀ ਪਦਿਸ 7 ਨਿਿੰਬਰ ਨੂਿੰ  ਹੈ।  ਆਿਣੇ ਪਿਦਿਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਬਿਾ ਕੇ ਇਸ ਪਦਨ ਨੂਿੰ  ਮਨਾਓ. ਿੜਹਨਾ ਪਿਪਦਅਕ, ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਭਰਿੂਰ ਅਿੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ । 

  

ਿੈਟਰਨ ਪਦਿਸ: 11 ਨਿਿੰਬਰ, ਬੁੱ ਿਿਾਰ ਨੂਿੰ , ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਿੀਿਿ ਅਿੇ ਪਡੱਗ ਰਹੇ ਸੈਪਨਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਿਾਏਗਾ, ਪਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਪਿੱਚ ਸੇਿਾ ਪਨਭਾਈ ਹੈ. 11/11 ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। 
  

ਮਾਿੇ-ਅਪਿਆਿਕ ਕਾਨਫਰਿੰਸ: ਪਨਯਮਿ ਮਾਿੇ-ਅਪਿਆਿਕ ਸਿੰ ਮੇਲਨ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ 12 ਿੋਂ 13 ਨਿਿੰਬਰ ਨੂਿੰ  ਹੋਣ ੇਹਨ ।  ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
ਇਹ ਸੁਪਨਸਪਚਿ ਕਰੋ ਪਕ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਿਿਿੂਰਣ ਮੀਪਟਿੰਗ ਪਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਿ ੋ।  ਇਹ ਪਦਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। 
  

41 ਿਾਂ ਸਲਾਨਾ ਯੁਬਾ ਪਸਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਿਨ 2020 COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਪਦੱਿਾ ਪਗਆ ਹੈ। 
 

ਅਿਾਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ: 18 ਨਿਿੰਬਰ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਅਿਾਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਿੇਗੀ ।  ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ ਪਿਿਾਨ ਸਭਾ ਿੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਪਿਦਿਾਨ ਦ ੇਘਰ ਿਹੁਿੰ ਚਾਏ 

ਿਾਣਗੇ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ ਦ ੇਨਾਲ ਆਿਣ ੇਪਿਦਿਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ।  ਅਪਿਆਿਕ  ੂਮ ਪਲਿੰ ਕ ਨੂਿੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ 
ਿਾਂ ਿੋ ਿੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕ।ੋ  ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂਿੰ  ਹੇਠ ਪਲਪਖਆਂ ਪਿਚ ਿਿੰ ਪਡਆ ਿਾਿੇਗਾ: 
  

ਕੇ-ਿੀਸਰੀ @ 8:30 ਿਿੇ ਸਿੇਰੇ 4 ਿੋਂ 5 ਿੀਂ @ 9:20 ਸਿੇਰੇ 6-8 ਿਿੇ @ 10:10 ਿਿੇ 

ਥੈਂਕਸਪਗਪਿਿੰਗ ਸੋਮਿਾਰ, 23 ਨਿਿੰਬਰ ਿੋਂ ਸੱੁਕਰਿਾਰ, 27 ਨਿਿੰਬਰ ਿੱਕ ਹੋਿੇਗੀ ।  ਇਹ ਪਦਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ।  ਥੈਂਕਸਪਗਪਿਿੰਗ ਇੱਕ 

ਪਿਲੱਖਣ ਿੌਰ ਿ ੇਅਮਰੀਕੀ ਛੁੱ ਟੀ ਹੈ ਿੋ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਿਿੰਨਿਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਿਰ ਕਰਨ ਅਿੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਪਠਆਂ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ।  

Amrit and Nikhil hosting the first Virtual Halloween event 



 
 

EL ਸਹਾਇਿਾ ਿਿਾਏ ਗਏ ਸਮਾਂ: ਸਾਰੇ EL ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਮਾਪਿਆਂ ਨੂਿੰ  ਭੇਿੇ ਗਏ ਿਾ ਾ ਸਰਿੇਖਣ ਦ ੇਅਿਾਰ ਿ ੇ82% ਿਿਾਬਾਂ ਨੇ ਸਿੰਕੇਿ 

ਕੀਿਾ ਪਕ ਿੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇEL ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਗਰੇ ੀ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਿਿਾਏ ਘਿੰ ਪਟਆਂ ਪਿੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।  ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਇੱਕ 

ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੰਗਪਲਸ ਭਾਸਾ ਪਿਕਾਸ ਅਪਿਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਿਾਲਮੇਲ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਈ ਐਲ ਿਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਲਦੀ 
ਉਿਲਬਿ ਹੋ ਿਾਿੇਗੀ।  
 

ਸਿੈਪਲਿੰ ਗ ਬੀ: ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਆਪਿਕਾਪਰਕ ਿੌਰ ਿ ੇ

2021 ਸਪਕਰਿਸ ਨੈਸਨਲ ਸਿੈਪਲਿੰ ਗ ਬੀ ਿਰਗੋਰਾਮ ਪਿੱਚ 

ਦਾਖਲ ਹੈ ।  ਆਿਣ ੇਪਿਦਿਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰੋ ਿਾਂ ਿੋ 

ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੈਪਲਿੰ ਗ ਬੀ ਪਿੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।  
 

ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ: ਸਾਡੇ ਪਿਦਿਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਿਾ ਅਿੇ 
ਸੁਰੱਪਖਆ ਲਈ ਇਹ  ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ ਸਾਰੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 

ਿਲੇਟਫਾਰਮਸ ਿ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੀ 
ਪਨਗਰਾਨੀ ਕੀਿੀ ਿਾਿੇ ।  ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਆਿਣ ੇਆਿ ਨੂਿੰ  
ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਪਖਅਿ ਿਾਿਾਿਰਣ ਪਿੱਚ ਫਪਸਆ ਮਪਹਸੂਸ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਪਟਲਿਾ ਨੂਿੰ  
ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਿਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਦਾਨ: ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਹਮੇਸਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਿਰ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਦਾਨ ਦਾ ਸਿਾਗਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ 
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।  ਿੇ ਿੁਸੀਂ ਐਸਿੀਸੀਐਸ ਨੂਿੰ  ਦਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਪਦਲਚਸਿੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਦਫਿਰ ਿੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਿਾ 
ਲਈ ਸਿੇਰੇ 8:00 ਿਿੇ ਿੋਂ ਸਾਮ 4:00 ਿਿੇ ਿੱਕ ਖੱੁਲਹਾ ਰਹੇਗਾ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੱੁਖ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਿ ੇਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਹੋਮਿੇਿ ਦ ੇਿਲ' ਿ ੇ

ਕਰੈਪਡਟ / ਡੈਪਬਟ ਕਾਰਡ: ਦਾਨ ਕਰੋ 

 

ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਦਫਿਰ ਦਾਨ ਲਈ ਰਸੀਦਾਂ / ਿੱਿਰ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਕਉਂਪਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦ ੇਮੌਸਮ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਾ ਰੀ ਬਹੁਿ ਮਹੱਿਿਿੂਰਨ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਬਹੁਿ ਗਿੰਭੀਰਿਾ ਨਾਲ ਪਲਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਿਦਿਾਨ ਨੂਿੰ  ਗੈਰ ਹਾਿਰ ਮਾਰਕ 

ਕੀਿਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਸਾਮ 4 ਿਿੇ ਕਾਲ ਆਿੇਗੀ।    
 

ਇਿੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸਨ: ਿੇ ਿੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਦੂਰੀ ਪਸੱਖਣ ਪਿਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸਨ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪਿਚ ਮੁਸਕਲ 

ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿੁਰਿੰਿ ਦਫਿਰ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨਾਲੌਿੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂਿੰ  
techsupport@sacvalleycharter.org 'ਿ ੇਸਿੰਿਰਕ ਕਰੋ। 
 

Dates to Remember 

Tuesday 

Friday 

Wednesday 

Thu-Fri 

Wednesday 

Mon-Fri 

November 3rd 

November 6th  

November 11th 

November 12th - 13th  

November 18th   

November 23rd - 27th  

Elections Day 

End of 1st Trimester (Report Cards) 

Veteran’s Day (No School) 

Parent-Teacher Conferences (No School) 

Awards Ceremony 

Thanksgiving (No School) 

SVCS scholars engaged in the virtual Halloween event 


