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ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ
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ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ,
ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਸਕੂਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰੇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋ ੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਿਯਮਤ ਰੁਟੀਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ
ਟੀਵੀ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੇ 1 ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਦੇਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 4 ਨਵੰ ਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਪੁਆਇੰ ਟ ਔਸਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ
ਸਕਾਲਰ ਆਫ ਦਿ ਮੰ ਥ ਅਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਰ ਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਨਰ ਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਹਰ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤਰੱ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰ ਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂ ਸਲ ਚੋਣ: 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂ ਸਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱ ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੈਨ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ: ਕੈਨ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੰ ਬਰ 10. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਨ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਛੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ-ਨਾ-ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਭ
 ੋਜਨ ਭੇਜੋ
।

ਆਗਾਮੀ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਿਪ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਬੋਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ:
10/07/2022
ਕੱ ਦੂ ਪੈਚ
Zowee Church 5th ਗ੍ਰੇਡ
Tom Buchmiller 4th ਗ੍ਰੇਡ
Chris Steele 4th ਗ੍ਰੇਡ
10/14/2022
ਕੱ ਦੂ ਪੈਚ
Sandip Kang ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ
Genora Whiting ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ
10/21/2022
ਕੱ ਦੂ ਪੈਚ
Carra Ramos 1st ਗ੍ਰੇਡ
Rebecca Mathis 1st ਗ੍ਰੇਡ
10/24/2022
ਕੱ ਦੂ ਪੈਚ
Courtney Olson 3rd ਗ੍ਰੇਡ
Teresa Phillips 3rd ਗ੍ਰੇਡ
10/26/2022
ਕੱ ਦੂ ਪੈਚ
Melanie Reis 2nd ਗ੍ਰੇਡ
Preet Cheema 2nd ਗ੍ਰੇਡ

After-School Tutoring Initiative: ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ
ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜ਼ੋਅਈ ਚਰਚ (5ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਟੀਚਰ) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਕੁਝ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੁਨਰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ,
ਸਾਈਨ-ਅੱ ਪ ਫਾਰਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
PTO ਮੀਟਿੰ ਗ: ਅਸੀਂ 30 ਸਤੰ ਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ P.T.O ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ
ਸਰਬਸੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸ਼ਪਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਸਿੰ ਘ ਨੂੰ ਸਕੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ P.T.O ਮੀਟਿੰ ਗ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
28 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰ ਗਠਨ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ
ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ ਸੱ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
Halloween Parade: ਹੌਲੋਵੀਨ ਪਰੇਡ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ
ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ
ਹੌਲੋਵੀਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਨ, ਗੋਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱ ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ।
Free Dress Day: ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰ ਦ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ
ਫ਼੍ਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿਵਸ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਲੋਵੀਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸਿਰਫ ਸੋਮਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 31 ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਨੋ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥੀਮ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
On Campus Snacks: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਦਾਰ ਸਨੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੌਟ ਚੀਟੋ, ਮਸਾਲੇ ਦਾਰ ਨਾਲ
ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਟਾਕੀਸ, ਜਾਂ ਸਪਾਈਸੀ ਸਨੈਕਸ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਕੇਸੀਆਰਏ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ
ਬੁੱ ਧਵਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦਿਨ
ਵੀਰਵਾਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਗਣਿਤ ਫੈਸਟੀਵਲ
ਸੋਮਵਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈਲੋਵੀਨ ਵਾਕ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
ਮੰ ਗਲਵਾਰ 1 ਨਵੰ ਬਰ ਫਾਲ ਰੀਟੇਕ ਪਿਕਚਰ ਡੇ
ਬੁੱ ਧਵਾਰ 2 ਨਵੰ ਬਰ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ

