
ਿਪਆਰੇ ਮਾਪੇ,

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ-ਅਿਧਆਪਕ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜੀ ਿਤਮਾਹੀ 7 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੰੂ �ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹ 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ� ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ
ਦੌਰਾਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜ�ਗੇ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ELA (English), ਗਿਣਤ (Math), ਿਵਿਗਆਨ (Science), ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ (Social Studies),
ਿਵ�ਵ ਭਾ�ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ PE ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀਆਂ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੇ
ਅਿਧਆਪਕ� ਨ�  ਕੁਝ ਿਚੰਤਾਵ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ। ਆਪਣੇ

ਿਵਦਵਾਨ� ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਿਤਮਾਹੀ ਿਵੱਚ,  ਗ�ੇਡ 3-8, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦੇ
ਿਮਆਰੀ ਟੈਸਟ  ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਟੈਸਟ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੈਨ
ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ� ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨੰੂ
ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ SVCS ਦਾ "ਿਮ�ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਦੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਅਸ� SVCS ਦੇ
ਿਮ�ਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਦੇ ਨ� ੜੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲ�ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਿਲਆਉਣਾ

ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹ�।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ
ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਰਹੋ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸ� ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

● ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ।
● ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।
● ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ
● ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਪ�ਗਤੀ ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ� 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ
● ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁ�ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਦੇ�� ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਿਦਓ
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ
● ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜ� ਪਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ SVCS ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ



ਦਾਨ: ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਿਵਦਵਾਨ�
ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ $20/ $50/ $100 ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ
ਚਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। SVCS ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਪਲਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਫਸੈ�ਟ

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਦਾਨ ਟੈਕਸ-ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ
ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ! ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਦਫਤਰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਚੈ�ਕ ਦਾਨ ਲਈ ਰਸੀਦ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਦਾਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਸ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ
ਟੈਕਸ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਲਈ ਇਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ: ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਈਡ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵੰਟਰ
ਬਰੇਕ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ ਕਲਾਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਣ ਿਕ ਸਕੂਲ
ਵਾਈਡ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੰੂ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰੋ।

ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ - ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ SVCS ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ ਚ�ਪੀਅਨ

ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ: ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਮ�ਬਰ ਸ�ੀ ਚਮਕੌਰ ਢੱਟ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਿਵੱਚ 5 ਸਾਲ� ਤ�
ਵੱਧ ਸਮ� ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜ� ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਈ, ਨ�  ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵ� ਬੋਰਡ ਮ�ਬਰ: ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁਿਰੰਦਰ ਬਾਸੀ, ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਿਸੱਿਖਅਕ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਵਜ� SVCS ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਏ
ਹਨ।

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੰੂ
ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਜ� ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ� ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸਕੂਲ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਟਾਈਿਪੰਗ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਰਾਈਿਟੰਗ: ਜਦ� ਤ� ਸਮਾਰਟ ਬੈਲ�ਸਡ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ
ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਟਾਈਿਪੰਗ ਿਵੱਚ ਿਨਪੰੁਨ ਹੋਣ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਿਮਆਰੀ ਟੈਸਟ� ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਹੱਥ ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੋਈ
ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਵਦਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਨ� ਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਦੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਪੜ�ਨਯੋਗ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀ ਿਲਖਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਤ� ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਟੈਸਿਟੰਗ CAASPP ਸਮਮੇਿਟਵ ਅਤੇ ELPAC ਸਮਮੇਿਟਵ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਵੰਡੋਜ਼ ਿਵਦਵਾਨ� ਲਈ ਅਪ�ੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ਦੇ
ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਿਨਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ�ੇਡ 3 ਤ� 8, ਅਸ� ਅਕਤੂਬਰ ਿਵੱਚ
CAASPP ਅੰਤਿਰਮ ਟੈਸਟ ਿਦੱਤੇ। ਅਿਧਆਪਕ� ਨ�  ਉਹਨ� ਦੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨਾਲ CAASPP ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ।

2023-2024 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਾਡੀ
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰਾਓ। ਅਸ� ਉਹਨ� ਦੇ ਨਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦਾਖਲ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ�ਗੇ।



2023-2024 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖੱੁਲਾ ਦਾਖਲਾ 11 ਜਨਵਰੀ - 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮ�ਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ
ਕਹੋ। ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਰਾਹ� ਵੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨ�  ਦੇ
ਨ� ੜੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ�ਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਥ�ਵ� ਤ� ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਨਾਮ�ਕਣ ਨੰੂ ਲਾਟਰੀ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਸ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ
ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਪਰ ਇਸਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� 15 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਨਹ�। ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਇੱਕ ਨਵ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰੋ: ਿਰਟਰਿਨੰਗ ਸਟੂਡ�ਟਸ ਫਾਰਮ ਿਲੰਕ

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ: ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ
8:30 ਵਜੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ ਿਬਮਾਰੀ, ਜ� ਡਾਕਟਰ ਦੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਦੇਰੀ(Tardy): ਜਦ� ਵੀ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੇਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਲੇਟ ਬੱੁਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ�
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਹਾਜਰ ਿਗਿਣਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਸਟੀਮ ਨਾਈਟ 15 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੰੂ �ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤ� 7 ਵਜੇ ਤੱਕ MPR ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ�
ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ �ਾਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ SVCS ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਿਡਸਪਲੇ
'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਿਗਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ,
ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ (STEAM) ਦੇ ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਿਵੱਚ ਸਖ਼ਤ
ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਿਦਖਾਓ!

ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ: ਅਗਲੀ ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ 15 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨ�  ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੋ
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ
ਅਸਾਈਨਮ�ਟ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸ� ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

K-3rd @1:30PM-2:15PM
4-8 @ 2:20PM-3:00PM

ਨਵੰਬਰ 2022 ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ
ਿਵੰਟਰ ਬਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ �ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।  ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ
ਿਵ�ਵਿਵਆਪੀ ਜ�ਨ� ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਿਕ�ਸਮਸ, ਹਨੁਕਾਹ, ਕਵ�ਜ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ
ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ �ਹੀਦੀ ਿਦਵਸ। ਉਨ� � ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਛੱੁਟੀਆਂ
ਮੁਬਾਰਕ!



Dates to Remember

ਸੋਮਵਾਰ 26 ਦਸੰਬਰ - 9 ਜਨਵਰੀ ਿਵੰਟਰ ਬਰੇਕ (ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ�)
ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ PL ਿਦਵਸ

ਵੀਰਵਾਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਅਵਾਰਡ ਅਸ�ਬਲੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬੀ


