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ਆਉਣ - ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ

ਜੂਨ 4-8, 2018

ਸ ੂਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਅਗਸਤ!

GIS

559 327-6700

ਸੋਮਵਾਰ 4 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਿਵਸ
1: 00-4: 45 ASES ਫੀਲਡ ਦਰਿਪ
ਮੰ ਗਲਵਾਰ 5 ਵੋਦਰੰ ਗ ਪੋਦਲੰਗ ਪਲੇ ਸ
LMC
8: 30-1: 45 ਦ ੰ ਡਰਗਾਰਰਨ ਫੀਲਡ ਰਦਰਪ
1:45 ਪਦਿਲੇ ਗਿੇਡ SOAR ਇਨਾਮ
2:00 ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਵੀਂ ਗਰੇਡ ਅਵਾਰਡ
2:15 ਿੂਜਾ ਗਿੇਡ SOAR ਇਨਾਮ
6:00 ਬਲਾ ਐਫ ਸੀ ਅਵਾਰਡ

ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਰੂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ!
9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਤਕ ਉਪਲਬਧ:
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ (ਬੱ ਵਚਆਂ) ਲਈ 2018-19 ਦੀ ਸੁੰ ਕਟਕਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ!

ਬੁੱ ਧ. 6 ਾਲਜ ਦਿਵਸ
9:00 6 ਵੀਂ ਗਰੇਡ ਮ ੰ ਮਲ ਿੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸ ਾਰ ਛੇਤੀ ਦਰਲੀਜ਼
12:00 6 ਵੀਂ ਗਿੇਡ ਬਾਰਦਬ ਯੂ

ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ PIN ਅਤੇ ਪਾਸਿਰਡ ਇਸ ਸਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ
ਜਾਣਗੇ. PIN ਅਤੇ ਪਾਸਿਰਡ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ "ਆਪਣੀ
ਲੌ ਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?" ਵਲੁੰਕ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ.ਪੇਰੈਂਟ
ਕਨੈਕਟ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਿਰਤੋ:

ਵੀਰਵਾਰ. 7

https://qweb.clovisusd.k12.ca.us/ParentPortal

8: 30-2: 00 Wild Water ਲਈ 6 ਵੀਂ ਗਰੇਡ ਰਦਰਪ

ਸਾਰੇ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

9:00 ਪਦਿਲੀ ਅਤੇ ਿੂਜਾ ਗਿੇਡ ਅਵਾਰਡ

ਜੁਲਾਈ 9: ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸੁਰੂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ (8 ਅਗਸਤ ਨੂੁੰ

10:20 ਤੀਜੀ ਗਿੇਡ ਅਵਾਰਡ

ਖ਼ਤਮ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ)

1:00 ਦ ੰ ਡਰਗਾਰਰਨ SOAR ਇਨਾਮ
2:00 ਤੀਜੇ -5 ਗਿੇਡ SOAR ਇਨਾਮ

~ 7 ਵੇਂ ਗਿਡ
ੇ ਦਵੁੱ ਚ ਿਾਖਲ ਿੋਣ ਜਾ ਰਿੇ ਦਵਦਿਆਰਥੀ

ਸ਼ੁੱ ਰਵਾਰ 8 ਸ ੂਲ ਿਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ

ਦ ਰਪਾ

ਅਰਲੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਅਨਸੂਚੀ

ਰ ੇ ਇਿ ਸਲਾਿ ਿੇਵੋ ਦ

ਪਦਿਲਾਂ ਤਿਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ

9:00 ਪਿਦਤਭਾ ਸ਼ੋਅ / ਐਮ ਪੀਆਰ

~

2018/19 ਸ ੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤੋਂ

ੋਲ Tdap ਬੂਸਰਰ ਸ਼ਾਰ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ. ਜਿੋਂ ਤੁੱ

ਇਸ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰ ਿੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਦਜਸਰਿੇਸ਼ਨ ਸਾਮੁੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-

11:30 6 ਵੀਂ ਗਿੇਡ SOAR

ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦਖਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੁੱ ਵਾਰੀ ਜਿੋਂ ਤਸੀਂ ਬੂਸਰਰ ਸ਼ਾਰ ਿਾ ਸਬੂਤ
ਪਿਾਪਤ ਰ ਦਲਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਦ ਰਪਾ

ਰ ੇ ਦਜੰ ਨੀ ਜਲਿੀ ਸੰ ਭਵ ਿੋ ਸ ੇ ਇਸਨੂੰ

ਆਪਣੀ ਸ ੂਲ ਸਾਈਰ ਤੇ ਿੇ ਦਿਓ. ਇਿ ਬਿਤ ਮਿੁੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿੈ ਦ
ਇਸ ਲੋ ੜ ਿਾ ਪਾਲਣ

ਬੇਲ ਅਨਸੂਚੀ

ਰੋ. ਜੇ ਇਸ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿੀਂ

ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਿੋਂ ਤ ਸ ੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋ

ਸੋਮ, ਮੰ ਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱ ਰਵਾਰ.
8: 25-2: 15

ਅਸਥਾਈ ਦ ੰ ਡਰਗਾਰਰਨ

8: 25-2: 15

ਦ ੰ ਡਰਗਾਰਰਨ

8: 25-3: 15

ਗਿੇਡ 1-6

* * ਿਰ ਬੁੱ ਧਵਾਰ * *
8: 25-1: 15

ਅਸਥਾਈ ਦ ੰ ਡਰਗਾਰਰਨ

8: 25-1: 15

ਦ ੰ ਡਰਗਾਰਰਨ

8: 25-1: 45

ਗਿੇਡ 1-6

ਤਸੀਂ

ੀਤਾ ਜਾਂਿਾ, ਤਾਂ ਤਿਾਡੇ

ਦਿੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੋਂ ਤ ਸਬੂਤ ਨਿੀਂ

ਦਿੁੱ ਤਾ ਜਾਂਿਾ

ਅਸੀਂ ਚੈ ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀ ਾਰ ਨਿੀਂ ਰਾਂਗੇ.
ਦ ਰਪਾ ਰ ੇ ਨ ਿ ਭਗਤਾਨ ਰਨ ਲਈ ਦਤਆਰ ਰਿੋ.
ਤਿਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਿ.

