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ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ,

ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਲਈ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 11 ਸਾਲ� ਦੇ

ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ

ਸਕੂਲ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਘਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ ਹਰੇਕ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ  ਲੋੜ� ਦੀ

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜ� ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੇਵਾ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਦਲਚਸਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਯਮਤ ਰੁਟੀਨ ਸ�ੈਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ��

ਪ�ਕਾ�ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੇ ਸਕ�ੀਨ ਸਮ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।  ਇਸ ਨੰੂ

ਟੀਵੀ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ� ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਅਸਾਈਨਮ�ਟ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ

ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ

ਹਨ ਿਕ ਦੇਖਣ, ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਨੁ�ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਸਖਾਉਣ

ਦੀ ਕਿੋ�� ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦ� ਸ�ੈਟ ਕਰੋ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਪਿਹਲੀ ਿਤਮਾਹੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਸ� ਿਫਰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਘਰ ਭੇਜ�ਗੇ। �ਚ ਗ�ੇਡ ਪੁਆਇੰਟ ਔਸਤ ਵਾਲੇ ਿਵਦਵਾਨ

ਸਕਾਲਰ ਆਫ ਿਦ ਮੰਥ ਅਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਅਵਾਰਡ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਆਨਰ ਰੋਲ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਆਨਰ ਰੋਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ�

ਹਰ ਉਸ ਿਵਦਵਾਨ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦੇ ਹ� ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਡਾ



ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕ�ਸਲ ਚੋਣ: 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕ�ਸਲ ਬਾਡੀ ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਕੈਨ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ: ਕੈਨ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਤ� �ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੰਬਰ 10. ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਨ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਛੜੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ�ਵਾਨ-ਨਾ-ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬਾਬੰਦ   ਭੋਜਨ ਭੇਜੋ
।

ਆਗਾਮੀ ਫੀਲਡ ਿਟ�ਪ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਬੋਤਲ �ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ�:

10/07/2022
ਕੱਦੂ ਪੈਚ
Zowee Church 5th  ਗ�ੇਡ
Tom Buchmiller 4th ਗ�ੇਡ
Chris Steele 4th ਗ�ੇਡ

10/14/2022
ਕੱਦੂ ਪੈਚ
Sandip Kang ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ
Genora Whiting ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ

10/21/2022
ਕੱਦੂ ਪੈਚ
Carra Ramos 1st ਗ�ੇਡ
Rebecca Mathis 1st ਗ�ੇਡ

10/24/2022
ਕੱਦੂ ਪੈਚ
Courtney Olson 3rd ਗ�ੇਡ
Teresa Phillips 3rd ਗ�ੇਡ

10/26/2022
ਕੱਦੂ ਪੈਚ
Melanie Reis 2nd ਗ�ੇਡ
Preet Cheema 2nd ਗ�ੇਡ



After-School Tutoring Initiative: ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਟਊ�ਨ ਇਨੀ�ੀਏਿਟਵ

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਿਮਲੀ ਹੈ। ��ੀਮਤੀ ਜ਼ੋਅਈ ਚਰਚ (5ਵ� ਗ�ੇਡ ਟੀਚਰ) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ �ਾਨਦਾਰ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨ�  ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਹਨ� ਦੇ ਪੜ�ਨ, ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ
ਕੁਝ ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤ ਦੇ ਹੁਨਰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ,
ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਫਾਰਮ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

PTO ਮੀਿਟੰਗ: ਅਸ� 30 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ P.T.O ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੋਿਟੰਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪ�ਧਾਨ, ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਮੀਤ ਪ�ਧਾਨ, ਜ�ਪਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। ਅਗਲੀ P.T.O ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
28 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੰੂ �ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਰੂਮ ਿਵੱਚ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਿਧਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ
ਖੱੁਲ�ਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Halloween Parade: ਹੌਲੋਵੀਨ ਪਰੇਡ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤ� ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾ�ਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ

ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ
ਹੌਲੋਵੀਨ ਪਿਹਰਾਵੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਖੂਨ, ਗੋਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਭਆਨਕ ਰੂਪ� ਜ� ਿਚੱਤਰ� ਤ� ਮੁਕਤ ਹੰੁਦੇ
ਹਨ।

Free Dress Day: ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਹਰ ਆਖਰੀ �ੱੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਮਨਪਸੰਦ ਪਿਹਰਾਵਾ ਿਦਵਸ ਵਜ� ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ
ਫ਼�ੀ ਪਿਹਰਾਵਾ ਿਦਵਸ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਲੋਵੀਨ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਸਰਫ ਸੋਮਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 31 ਨੰੂ ਹੀ ਪਿਹਨ� ।
ਇਸ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਥੀਮ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਘੋਿ�ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

On Campus Snacks: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਸਨ� ਕਸ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੌਟ ਚੀਟੋ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਨਾਲ
ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਟਾਕੀਸ, ਜ� ਸਪਾਈਸੀ ਸਨ� ਕਸ। ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਭੋਜਨ� ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਕੇਸੀਆਰਏ ਡੱਬਾਬੰਦ     ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ
ਬੱੁਧਵਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਦਨ
ਵੀਰਵਾਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਗਿਣਤ ਫੈਸਟੀਵਲ
ਸੋਮਵਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈਲੋਵੀਨ ਵਾਕ (ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੁ�ਾਕ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ)
ਮੰਗਲਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਫਾਲ ਰੀਟੇਕ ਿਪਕਚਰ ਡੇ
ਬੱੁਧਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ


