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P: 916.596.6422

Notification Letter to Parents/Guardians
1/20/2022
Dear Parent/Guardian:
The top priority for the school drop-off and pick-up lines is ensuring that students are safe.
For this reason, remembering to put the needs of others above your own is the best way to ensure
your child is safe and other children and their parents are safe. Please follow these guidelines in the
designated drop-off area and pay close attention to our staff directing the flow of traffic to get
students safely inside.We need your cooperation in the upcoming weeks to implement these new
safety procedures.
Within the designated drop-off/pick-up area: This area is meant to be a safe and quick in
and out for parents and students. If you need extra time to wait for your child or they need assistance
getting in and out of the car please park by the temple instead.
1. Pull all the way forward: For student drop-off/pick-up we are asking that all parents
pull all the way forward in the line. For the safety of your child, please have your
children get in and out of the car only when you reach the front of the line. All
students should be entering/exiting their vehicle on the right side closest to the
barricade and away from moving traffic.
2. Don’t try to go around other vehicles: Trying to get around other vehicles that are
stopped means that you may not see everything up ahead, including children. We
want to avoid these types of accidents. Please wait until you are at the front of the line
to exit the parking lot.
3. Stay in your car: The drop-off and pick-up area can be very crowded and unsafe for
parents who are out of their cars. Please make sure that you stay in your car and pay
attention to when the car in front of you moves. This will keep the line moving
quickly and you will pick-up/drop-off the child at the very front of the line. Parents
leaving their cars unattended during morning drop-off causes traffic to back up even
worse.

4. Park when you need to: If your child is having trouble getting out of the car it would
be best to park by the temple and help them. If you would like to watch as your child
goes to their classroom or you would like to walk them to the front office please do
not use the drop-off line. Our staff is ready and waiting by 8:15am to ensure that
students get from you to their classrooms safely.
5. 5 mph School Zone: Please remember that the school is a 5 mph zone, during all
operating hours please abide by this rule and do not speed through the
pick-up/drop-off areas.
6. Only park in designated areas pick-up: The two areas that are designated for pick
up/drop-off are the loop in front of the school and the temple parking lot. It is
dangerous when parents park outside of the gate or on the outer side of the loop and
call for their children. We do not want instances of children running and crossing the
road without supervision especially during this busy window of time at the end of the
day.
7. Patience is a virtue: It is important to remember that safety is our priority during this
time. These procedures are new and will take time to become accustomed to so please
have patience with our staff and other parents as we work through these changes.
Our staff here at Sacramento Valley Charter School appreciates your attention to this matter. We
must remember that the morning and end of the day for all of us is a very busy time. Being polite
and considerate of others will not only keep your children safe, but it will ensure that everyone
makes it to their destination unharmed.
Thank you

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ/ਸਰਪ੍ਰਸਤੋ:
ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਣ ਅਤੇ ਪਿਕ-ਅੱ ਪ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਮਨੋਨੀਤ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵੱ ਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਮਨੋਨੀਤ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ/ਪਿਕ-ਅੱ ਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ: ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਥ੍ਰੂ ਵਾਲੇ ਲੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਲਾਓ ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ/ਪਿਕ-ਅੱ ਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਔਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚੁਕੋ ਤੇ ਛਡੋ । ਸਾਡਾ
ਸਟਾਫ ਉਥੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ
ਕਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰ ਚੋ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ/ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
ਕਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ।
ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ: ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱ ਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਲਾਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ: ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਅਤੇ ਪਿਕ-ਅੱ ਪ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਦੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਪਿਕ-ਅੱ ਪ/ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਕਰੋਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਛੱ ਡ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ
ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰ ਟ ਆਫਿਸ
ਤੱ ਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰਾਇਵ ਥ੍ਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
5 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਸਕੂਲ 5 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਕ-ਅੱ ਪ/ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਓ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਰਕ ਕਰੋ: ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਲੂਪ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਅਤੇ
ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਧੀਰਜ ਇੱ ਕ ਗੁਣ ਹੈ: ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਨਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ
ਰੱ ਖੋ।
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਛੁਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ
ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ

