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Sacramento Valley Charter School, together with the West Sacramento Police Department are
cognizant of a new viral threat against schools on the social media platform, TikTok,
encouraging students to spread threats of shooting to shut down the school on Friday, December
17, 2021.
We are not aware of any threats or information related specifically to SVCS, but we are closely
monitoring social media and following media reports.
Parents and guardians, please take the time to talk with your student about the serious
consequences of participating in this trend and about using social media platforms mindfully and
not sharing information that may be inaccurate, damaging, or violence-inciting.
Please report any suspicious behavior to law enforcement and the school. We take all threats
seriously and will respond immediately to ensure the safety of all students, staff, and our
community. The West Sacramento Police Department will be on standby, patrolling the area
around the school.
Thank you for your continued support in keeping our schools a safe learning environment for our
students, staff, and community.
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱ ਧ ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਖਤਰੇ
ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 17 ਦਸੰ ਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ
ਧਮਕੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ । ਸੋਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ,
ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਜਾਂ ਹਿੰ ਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਮਲੇ , ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ
ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।

