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“A California Gold Ribbon School”

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

Erin Parker
PRINCIPAL

ਅਪ੍ਰੈਲ 16-20, 2018

Jeremy Pierro
GIS

559 327-6700

ਸੋਮਵਾਰ 16
10: 30-11: 15

ਕਾਉਬਯਜ ਅਤੇ ਕਕਡਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ-ਪ੍ਕਿਲੀ-ਤੀਜੀ

12: 00-3: 00

ਇੰ ਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਫੈਸਟੀਵਲ / ਸੀ ਐੱਨ ਐਚ ਐਸ

3: 20-4: 20

ਖੇਡ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ

3: 20-4: 20

ਲੋ ਕਲੋ ਕਲੋ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ

ਿੋਜਨ ਅਤੇ ਟਡਰਿੰ ਕ ਟਵਕਰੀ ਤੇ ਹਨ
Fancher Creek ਪ੍ਟਹਲੀ ਸਾਲਾਨਾ
ਮਲਟ੍ੀਕਲਚਰਲ ਿੇਅਰ ਸ਼ੱ ਕਰਵਾਰ, ਅਪ੍ਰਲ
ੈ 20 5: 30-7: 30

ਮੰ ਗਲਵਾਰ 17
2:00

ਪ੍ਕਿਲੀ-ਦੂਜਾ ਗਰੇਡ ਅਵਾਰਡ

2:40

ਤੀਜੇ -ਚੌਥੇ ਗਰੇਡ ਅਵਾਰਡ

3: 20-4: 20
3: 20-4: 20

ਲੋ ਕਲੋ ਕਲੋ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ
ਹਮੋਂਗ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ / ਕਮਰਾ 18

3: 20-4: 20

ਖੇਡ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ

ਬੁੱ ਧ. 18 ਕਾਲਜ ਕਦਵਸ
ਪ੍ੀ.ਟੀ.ਸੀ ਅਵਾਰਡ ਕਦਵਸ
3:30
6:00

ਂ ਰੀ
ਸਾਟਰਆਂ ਲਈ ਮਫਤ ਐਟ੍

ਚੀਅਰ ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਮੀਕਟੰ ਗ / ਐਮ ਪ੍ੀਆਰ
ਚੀਅਰ ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਮੀਕਟੰ ਗ / ਐਮ ਪ੍ੀਆਰ

ਵੀਰਵਾਰ. 19 ਪ੍ੀਟੀਸੀ ਸਪ੍ਕਰੰ ਗ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
2:15

5 ਵੀਂ ਤੋਂ 6 ਵੀਂ ਗਰੇਡ ਅਵਾਰਡ

ਆਉਣ - ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ
ਅਪ੍ਰੈਲ 23—25
23 ਅਪ੍ਰੈਲ
24 ਅਪ੍ਰੈਲ:
24 ਅਪ੍ਰੈਲ
24 ਅਪ੍ਰੈਲ
26 ਅਪ੍ਰੈਲ
27 ਅਪ੍ਰੈਲ
1 ਮਈ
ਮਈ 1
2 ਮਈ

ਚੀਅਰ ਟ੍ਰਾਈਆਉਟ੍
ਸੋਆਰ ਇਨਾਮ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਡੇ
ਏਰੀਆ IDAC ਮੀਟਟ੍ਿੰ ਗ
5 ਗਰੇਡ ਇਨਕਲਾਬ ਸਟਕੱ ਲਜ਼
5 ਵੀਂ ਗਰੇਡ ਫੀਲਡ ਟਟ੍ਰਪ੍
ਰੈਲੀ ਦੀ ਟ੍ੈਸਟਟ੍ਿੰ ਗ
SART ਦੀ ਮੀਟਟ੍ਿੰ ਗ
ਪ੍ੀਟ੍ੀਸੀ ਮੀਟਟ੍ਿੰ ਗ
ਅੱ ਖਰ ਟਦਨ

3: 20-4: 20

ਲੋ ਕਲੋ ਕਲੋ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ

ਮਈ 2:

3: 20-4: 20

ਹਮੋਂਗ ਨਾਚ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ

3 ਮਈ:

ASES ਪ੍ੇਰੈਂਟ੍ ਮੀਟਟ੍ਿੰ ਗ

ਮਈ 4

ਸਕੂਲ ਲਿੰਚ ਹੀਰੋ ਟਦਹਾੜਾ

3: 20-4: 20

ਰੋਬੋਕਟਕ ਸੈਸ਼ਨ # 2

ਮਈ 4

ਰੇਇਬਰਨ ਟ੍ਰੈਕ ਇਨਵੀਟ੍ੇਸ਼ਨਲ

3: 20-4: 20

ਖੇਡ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ

ਮਈ 7-11
8 ਮਈ

ASES ਪ੍ੇਰੈਂਟ੍ ਮੀਟਟ੍ਿੰ ਗ

ਅਟਿਆਪ੍ਕ ਅਟਿਲਾਸ਼ੀ ਹਫਤਾ
: ASES ਪ੍ੇਰੈਂਟ੍ ਮੀਟਟ੍ਿੰ ਗ

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 20 ਕੋਈ ਖੇਡ ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ ਨਿੀਂ

8 ਮਈ

IDAC ਮੀਟਟ੍ਿੰ ਗ

7:30

9 ਮਈ

ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਡੇ

11 ਮਈ:

ਗੇਟ ਮੀਕਟੰ ਗ / ਕਮਰਾ 24

9:30
2:00
5: 30-7: 30

ਬੇਲ ਅਨਸੂਚੀ

ਪ੍ਕਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਕਫਲਮਾਂ
ਸਪ੍ੋਰਟਸ ਇਨਾਮ
ਮਲਟੀ-ਕਲਚਰਲ ਫੇਅਰ

11 ਮਈ:
16

ਕਲੋ ਵਸ ਈਸਟ੍ ਟ੍ਰਕ
ੈ ਇਨਵੀਟ੍ੇਸ਼ਨਲ
ਮਾਂ-ਪ੍ੱ ਤਰ ਦੀ ਰਾਤ
ਮਈ: ਕਾਲਜ ਟਦਵਸ

16 ਮਈ:

6 ਵੀਂ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਰੀਯਬਰਨ ਆਈਡੀ ਟਪ੍ਕਚਰਸ

16 ਮਈ:

ਚੀਅਰ ਟਿਟਟ੍ਿੰ ਗਜ਼

17 ਮਈ:

ਬਸਿੰ ਤ ਕਿੰ ਸਰਟ੍

18 ਮਈ:

ਖੇਤਰ ਟ੍ਰੈਕ ਚੈਂਪ੍ੀਅਨਟਸ਼ਪ੍

18 ਮਈ:

ਪ੍ੈਡਲ ਟ੍ੈਟਨਸ ਟ੍ੂਰਨਾਮੈਂਟ੍

22 ਮਈ:

ਪ੍ੀਟ੍ੀਸੀ ਚੋਣਾਂ

23 ਮਈ:

ਗਰੈਜੂਏਟ੍ਸ ਵਾਕ

ਸੋਮ, ਮਿੰ ਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੱ ਕਰਵਾਰ.
8: 25-2: 15 ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਟਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟ੍ਨ
8: 25-2: 15 ਟਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟ੍ਨ
8: 25-3: 15 ਗਰਡ
ੇ 1-6
* * ਹਰ ਬੱ ਿਵਾਰ * *

ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿੈਨਚੇਅਰ ਕਰੀਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂਿੰ
ਫੋਨ ਕਰੋ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂਿੰ ਸਾਿ ਕਰਨ ਲਈ:
327-6793 ਜਾਂ ਿੈਨਚੇਅਰ ਕਰੀਕ ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ
ਵੈਬ-ਸਾਈਟ੍: http://fanchercreek.cusd.com/

8: 25-1: 15 ਪ੍ੈਨਸ਼ਨਬਲ ਟਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟ੍ਨ
8: 25-1: 15 ਟਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟ੍ਨ
8: 25-1: 45 ਗਰਡ
ੇ 1-6

ਅਕਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿੈਂਡਬੁੱ ਕ
ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਅਕਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿੈਂਡਬੁੱ ਕ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

