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“A California Gold Ribbon School”

http://doevent01.clovisusd.k12.ca.us/MasterCalendar/

Erin Parker
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Jeremy Pierro
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559 327-6700

ਕਦਆਲਤਾ ਹਫ਼ਤਾ

ਮਾਰਚ 12-16, 2018
ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਰਕਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾਰੀ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ 12

ਛੁੱ ਟੀ ਰੀਬੂਟ ਹਫਤੇ

8: 45-2: 45

ਤੀਿੀ ਗਰੇਡ ਫੀਲਡ ਟਕਰਪ / ੈਟ ਹੇਵਨ

3: 20-4: 20

ਖੇਡ ਪਰੈ ਕਟਸ

6: 00-7: 00

6 ਵੀਂ ਗਰੇਡ ਮਾਕਪਆਂ ਦੀ ਰਾਤ

ਪਾਉ neon ਰਿੰ ਗ
ਮਿੰ ਗਲਵਾਰ - ਕਦਆਲਤਾ ਦੀ ਲਕਹਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਰੋ!
ਗਰਮ ਖਿੰ ਡੀ ਗਕਹਰਾਈ ਪਾਓ
ਬੁੱ ਿਵਾਰ ਨੂਿੰ- ਾਲਿ ਿਾਣਾ ਪਸਿੰ ਦ ਰੋ!
ਆਪਣੇ ਾਲਿ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂਿੰ ਕਦਖਾਓ
ਵੀਰਵਾਰ - ਪੀਸ, ਕਪਆਰ, ਕਦਆਲਤਾ!
ਟਾਈ-ਡਾਈ ਪਾਓ

ਮੰ ਗਲਵਾਰ 13
7:30

ਡਰਾਮਾ ਪਰੈ ਕਟਸ / ਐਮ ਪੀਆਰ

3: 20-4: 20

ਲੋ ਲੋ ਲੋ ਪਰੈ ਕਟਸ

3: 20-4: 20

ਹੋਂਗ ਡਾਂਸ ਪਰੈ ਕਟਸ / ਆਰ ਐਮ 18

3: 20-4: 20

ਖੇਡ ਪਰੈ ਕਟਸ

ਬੁੱ ਧ. 14

ਸ਼ੁੱ ਰਵਾਰ - ਐਫਸੀ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦਆਲਤਾ ਸ਼ਰੂ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ!
ਆਉਣ - ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ
ਮਾਰਚ 19-21

ਚੀਅਰ ਕੈਂਪ

20 ਮਾਰਚ

6 ਵੇਂ ਗਰੇਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ

20 ਮਾਰਚ

7:30

ਡਰਾਮਾ ਪਰੈ ਕਟਸ / ਐਮ ਪੀਆਰ

8: 30-11: 15

ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਫੀਲਡ ਟਕਰਪ

3: 15-5: 30

ਡਰਾਮਾ ਪਕਹਰਾਵਾ ਕਰਹਰਸਲ

3: 20-4: 20

ਚੀਅਰ ਪਰੈ ਕਟਸ

ਵੀਰਵਾਰ. 15

ਬਸਿੰ ਤ ਤਸਵੀਰਾਂ

7:30

ਡਰਾਮਾ ਪਰੈ ਕਟਸ / ਐਮ ਪੀਆਰ

ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ 16
7:30

ਗੇਟ ਮੀਕਟਿੰ ਗ / ਆਰ.ਐਮ. 24

8:45

ਬਸਿੰ ਤ ਸਪੋਰਟਸ ਰੇਲੀ

2: 00-4: 00

ਐਫਸੀ @ ਮਾਉਂਟੇਨ ਕਵਊ

Bell Schedules
Mon, Tues, Thurs, Fri.
8:25-2:15
8:25-2:15
8:25-3:15

ਸੋਮਵਾਰ - ਕਦਆਲਤਾ ਨੂਿੰ ਚਮ ਾਓ!

Transitional Kindergarten
Kindergarten
Grades 1-6

ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੀ. ਮੀਜਟੰ ਗ

20. ਮਾਰਚ

ਿੰ ਗਲੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ

21 ਮਾਰਚ

ਕਾਲਿ ਜਦਵਸ

23 ਮਾਰਚ

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

23 ਮਾਰਚ

ਐਫ. ਸੀ. ਸੀ. ਜਮਰਮੋਂਤੇ

ਮਾਰਚ 26 - ਅਪਰੈਲ 2
3 ਅਪਰੈਲ

ਸਪਜਰੰ ਗ ਬਰੇਕ - ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ

ਐਫਸੀ ਵੁੱ ਡੇ ਮਸਕਰਾਹਟ

3 ਅਪਰੈਲ

ਪੀਟੀਸੀ ਮੀਜਟੰ ਗ

4 ਅਪਰੈਲ

ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਪੈਨੀ ਵਾਰ

4 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲਹਾ ਐਲਸੀਏਪੀ ਮੀਜਟੰ ਗ

6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤੀਿੀ ਜਤਮਾਹੀ ਦਾ ਅੰ ਤ
6 ਅਪਰੈਲ

ਐੱਫ ਸੀ ਓਰੇ਼ਿ

6 ਅਪਰੈਲ

ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਪੈਡਲ ਟੈਜਨਸ ਦੀ ਸਰੂਆਤ

ਅਪਰੈਲ 12

ਚੈਂਪੀਅਨਜਸਪ ਗੇਮ਼ਿ

13 ਅਪਰੈਲ

ਜਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਘਰ ਭੇਿਣ

13 ਅਪਰੈਲ

ਰੇਇਬਰਨ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਬੰ ਧ ਜਦਵਸ

13 ਅਪਰੈਲ

ਕਰਾਸ ਏਰੀਆ ਗੇਮ਼ਿ

16 ਅਪਰੈਲ

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੰਸਟੂਮੈਂਟਲ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਿੇ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਗੈਰ ਹਾ਼ਿਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੈਨਚੇਅਰ ਕਰੀਕ
ਹਾ਼ਿਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਗੈਰ ਹਾ਼ਿਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ:
327-6793 ਿਾਂ ਫੈਨਚੇਅਰ ਕਰੀਕ ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ
ਵੈਬ-ਸਾਈਟ: http://fanchercreek.cusd.com/

* * Every Wednesday * *
8:25-1:15
8:25-1:15
8:25-1:45

Transitional Kindergarten
Kindergarten
Grades 1-6

ਅਕਿ ਾਰ ਅਤੇ ਕ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈਂਡਬੁੱ
ਅਪਡੇਟ ੀਤੀ ਅਕਿ ਾਰ ਅਤੇ ਕ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈਂਡਬੁੱ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

