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Erin Parker
PRINCIPAL

ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ

Jeremy Pierro

* ਸੋਮਵਾਰ 12 ਫਰਵਰੀ *

GIS

559 327-6700

12-16 ਫਰਵਰੀ, 2018
ਸੋਮਵਾਰ 12 ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ - ਲਲਿੰਕਨ ਦਾ ਜਨਮਲਦਨ

ਮਿੰ ਗਲਵਾਰ 13
7:45 ਸਾਇਿੰਸ ਫੇਅਰ ਮੀਲ ਿੰ ਗ / ਆਰ ਐਮ 21 7:45 ਇਲਿਹਾਸ ਲਦਵਸ
ਮੀਲ

ਿੰ ਗ / Rm 34 3: 20-4: 20 ਹੋਂਗ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰੈਕਲ ਸ / ਆਰ ਐਮ

18 3: 20-4: 20 ਖੇਡ ਪ੍ਰੈਕਲ ਸ 6:00 ਪ੍ੀ. ੀ.ਸੀ. ਮੀਲ ਿੰ ਗ / ਕਾਨਫਰਿੰ ਸ
ਕਮਰਾ

ਬੁੱ ਧ. 14
ਦੋਸਿੀ ਦਲ 7:30 ਡਰਾਮਾ ਅਲਿਆਸ / ਕਮਰਾ 6 3: 20-4: 20 ਚੀਅਰ
ਪ੍ਰੈਕਲ ਸ 3: 20-4: 45 ਕਿੰ ਪ੍ ਾਈ

ੀਮਾਂ

ਵੀਰਵਾਰ. 15
7:30 ਡਰਾਮਾ ਅਲਿਆਸ / ਕਮਰਾ 6 7:45 ਇਲਿਹਾਸ ਲਦਵਸ
ਮੀਲ

ਿੰ ਗ / Rm 34 7:45 ਸਾਇਿੰਸ ਫੇਅਰ ਮੀਲ ਿੰ ਗ / ਆਰ ਐਮ 21 3:

20-4: 00 ਪ੍ੀਚ ਬਲੌ ਸਮ ਪ੍ਰੈਕਲ ਸ / ਆਰ ਐਮ 31 3: 20-4: 20
ਰੋਬੋਲ ਕ ਪ੍ਰੈਕਲ ਸ / ਆਰਐਮ 12 3: 20-4: 20 ਹੋਂਗ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰੈਕਲ ਸ /
ਆਰ ਐਮ 18 3: 20-4: 20 ਖੇਡ ਪ੍ਰੈਕਲ ਸ 6:00 ਏਰੀਆ ਆਈਡੀਏਸੀ
ਮੀਲ ਿੰ ਗ / ਓਰੇਜ਼ ਐਮ ਪ੍ੀਆਰ

ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ 16
7:30 ਗੇ ਮੀਲ ਿੰ ਗ / ਆਰ.ਐਮ. 24 8:45 ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸਦ ਚੋਣਾਂ
1:45 ਪ੍ਲਹਲੇ -ਿੀਜੇ ਗਰੇਡ SOAR ਇਨਾਮ 3: 20-4: 20 ਖੇਡ ਪ੍ਰੈਕਲ ਸ

ਆਉਣ - ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ
ਫਰਵਰੀ 19

ਕਾਲਜ ਲਦਵਸ

23 ਫਰਵਰੀ

ਸਪ੍ੋਰ ਸ ਰੈਲੀ

ਫਰਵਰੀ 23

ਐਫਸੀ ਬਨਾਮ ਰੀਗਨ

ਫਰਵਰੀ 26

ਐਲੀਮੈਂ ਰੀ ਆਰ

ਲਰਸੈਪ੍ਸਨ

ਫਰਵਰੀ 28

ਂ ਇਲਿਹਾਸ ਲਦਵਸ
ਸਾਇਿੰਸ ਫੇਅਰ ਐਡ

1 ਮਾਰਚ ਦੀ

ਮੀਲ ਿੰ ਗ

1 ਮਾਰਚ

ਓਪ੍ਨ ਹਾਊਸ

2 ਮਾਰਚ

ਬਹ-ਸਲਿਆਚਾਰਕ ਲਵਧਾਨ ਸਿਾ

2 ਮਾਰਚ
6 ਮਾਰਚ
6 ਮਾਰਚ
6 ਮਾਰਚ
7 ਮਾਰਚ
7ਮਾਰਚ
8 ਮਾਰਚ
8 ਮਾਰਚ
9 ਮਾਰਚ
9 ਮਾਰਚ
9. ਮਾਰਚ
9 ਮਾਰਚ
12 ਮਾਰਚ
12 ਮਾਰਚ

ਬੇਲ ਅਨਸੂਚੀ

ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ

21 ਫਰਵਰੀ

ਪ੍ਰੋਗਸ
ਰੈ ਲਰਪ੍ੋਰ
ਬੁੱ ਚੇ
ਏਰੀਆ ਸੈਂ ਮੀਲ ਿੰ ਗ
ਪ੍ੀ ੀਸੀ ਮੀਲ ਿੰ ਗ
ਵਲਫ ਪ੍ੈਕ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹੋ
ਲਕਿੰ ਡਰਗਾਰ ਨ ਰਲਜਸ ਰੇਸਨ
ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੀ
6 ਗਰੇਡ ਇਲੈ ਕਲ ਵਜ਼ ਸੋਅਕੇਸ
ਪ੍ੀਚ ਫੁੱ ਲ ਫੈਸ ੀਵਲ
ELAC ਮੀਲ ਿੰ ਗ
ਇਕ ਲਵਧਾਨ ਸਿਾ ਦੀ ਸਕਿੀ
ਐਫਸੀ @

ੀ-ਕੇ

ਿੀਜੀ ਗਰੇਡ ਫੀਲਡ ਲ ਪ੍
ਰ - ਕੈ

15 ਮਾਰਚ

ਵੀਂਸਪ੍ਿੀ ਿਸਵੀਰ

ਮਾਰਚ 16

ਐਫਸੀ @ ਮਾਉਂ ੇਨ ਲਵਊ

ਮਾਰਚ 19-21

ਹੇਵਨ

ਦੇ 6 ਵੇਂ ਗਰੇਡ ਮਾਪ੍ੇ ਦੀ ਰਾਿ

ਚੀਅਰ ਕੈਂਪ੍

ਸੋਮ, ਮਿੰ ਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ.
8: 25-2: 15 ਅਿੰ ਿਰਰਾਸ ਰੀ ਲਕਿੰ ਡਰਗਾਰ ਨ
8: 25-2: 15 ਲਕਿੰ ਡਰਗਾਰ ਨ
8: 25-3: 15 ਗਰੇਡ 1-6

* * ਹਰ ਬੁੱ ਧਵਾਰ * *
8: 25-1: 15 ਪ੍ੈਨਸਨਬਲ ਲਕਿੰ ਡਰਗਾਰ ਨ
8: 25-1: 15 ਲਕਿੰ ਡਰਗਾਰ ਨ
8: 25-1: 45 ਗਰਡ
ੇ 1-6

ਜੇ ਿਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਫੈਨਕਅਰ ਕਰੀਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂਿੰ
ਫੋਨ ਕਰੋ
ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂਿੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ:
327-6793 ਜਾਂ ਫੈਨਚੇਅਰ ਕਰਕ ਿੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ
ਵੈਬ-ਸਾਈ : http://fanchercreek.cusd.com/

ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

