
      

    

   

          

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

                    

                

            

              

                     

                  

                 

             

        

   
   

               

                   

             

            

        

      

      

  

    

         

               

           

Butte County Office of Education/ ਬਿਊਟ ਕਾਂਉਟੀ ਆਬਿਸ ਆਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 

Migrant Education Program/ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 

1870 Bird St. Oroville, CA/ ਿਰਡ ਸਟਰੀਟ, ਓਰੋਬਿਲੇ, ਸੀ.ਏ 

Regional Board of the Advisory Committee of Migrant Parents/ ਰੀਜਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਾਬਪ੍ਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਂਉਂਬਸਲ ਮੀਬਟਿੰ ਗ੍ 

Thursday, September 15, 2022, 5:30 p.m. Via Zoom/ ਿੀਰਿਾਰ, ਸਤਿੰਿਰ 15, 2022, ਸ਼ਾਮ 5:30 ਿਜੇ ਜਮੂ ਰਾਹੀਂ 
AGENDA/ ਏਜਿੰਡਾ 

ਆਈਟਮ ਸਮਾਂ ਸ਼ਡਈਊਲ ਿਰਣਨ ਿੈਬਸਬਲਟੇਟਰ 

ਆਈਟਮ 1 10 ਬਮਿੰ ਟ 5:30-5:40 ਸ਼ਾਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂ ਸ ਰੂਲਜ-ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਇੱ ਕ ਮੀਬਟਿੰ ਗ੍ ਨਿੰ ੂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢਿੰ ਗ੍ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈ੍ਿਰੀਏਲਾ ਐਲ/ਕਾਰਮਨੇ ਪ੍ੀ 
ਆਈਟਮ 2 5 ਬਮਿੰ ਟ 5:40-5:45 ਸ਼ਾਮ ਮੈਂਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਬਹਮਾਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਆੁਗ੍ਤ ਅਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਡਾ. ਸਾਰਾਹ ਬਿਲੀਅਮਜ 

ਆਈਟਮ 3 5 ਬਮਿੰ ਟ 5:45-5:50 ਸ਼ਾਮ ਏਜਿੰ ਡਾ ਰੀਬਿਊ ਰੋਜੇਲੀਆ ਿਾਲੈਂਸੀਆ 

ਆਈਟਮ 4 5 ਬਮਿੰ ਟ 5:50-5:55 ਸ਼ਾਮ ਰੀਬਿਊ ਅਤੇ ਬਮਿੰ ਟ ਪ੍ੜ੍ਹਨਾ ਲੌ ਰਾ ਗ੍ਾਮੀਨੋ /ਕਲਾਉਡੀਆ ਕੋਿਾਰਰੂਿੀਅਸ 

ਆਈਟਮ 5 5 ਬਮਿੰ ਟ 5:55-6:00 ਸ਼ਾਮ ਬਡਸਬਟਰਕਟ ਪੈ੍ਕ ਮੀਬਟਿੰ ਗ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ( ਕੋਈ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ) ਲੌ ਰਾ ਗ੍ਾਮੀਨੋ /ਕਲਾਉਡੀਆ ਕੋਿਾਰਰੂਿੀਅਸ 

ਆਈਟਮ 6 5 ਬਮਿੰ ਟ 6:00-6:05 ਸ਼ਾਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਿਚਾਰ – (ਏਜਿੰ ਡੇ ਆਈਟਮ) ਲੌ ਰਾ ਗ੍ਾਮੀਨੋ /ਕਲਾਉਡੀਆ ਕੋਿਾਰਰੂਿੀਅਸ 

ਆਈਟਮ 7 5 ਬਮਿੰ ਟ 6:05-6:10 ਸ਼ਾਮ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕਿੰ ਮ : ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੌ ਰਾ ਗ੍ਾਮੀਨੋ /ਕਲਾਉਡੀਆ ਕੋਿਾਰਰੂਿੀਅਸ 

ਆਈਟਮ 8 10 ਬਮਿੰ ਟ 6:10-6:20 ਸ਼ਾਮ ਨਿੇਂ ਰੀਜਨਲ ਪੈ੍ਕ ਰੈਗੂ੍ਲੇਸ਼ਨਜ ਗੈ੍ਿਰੀਏਲਾ ਐਲ/ਕਾਰਮਨੇ ਪ੍ੀ 
ਆਈਟਮ 9 10 ਬਮਿੰ ਟ 6:20-6:30 ਸ਼ਾਮ 

ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਮੈਂਿਰ ਚੋਣਾਂ 
ਗੈ੍ਿਰੀਏਲਾ ਐਲ/ਕਾਰਮਨੇ ਪ੍ੀ 

ਆਈਟਮ 10 15 ਬਮਿੰ ਟ 6:30-6:45 ਸ਼ਾਮ ਰਾਊਂਡ ਟੇਿਲ ਦੀ ਚੋਣ ਗੈ੍ਿਰੀਏਲਾ ਐਲ/ਕਾਰਮਨੇ ਪ੍ੀ 
ਆਈਟਮ 11 15 ਬਮਿੰ ਟ 6:45-7:00 ਸ਼ਾਮ ਪੇ੍ਰਿੰ ਟ ਨਿੰ ੂ ਸਰਿੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਲੈਸਲੀ ਿਰੈਕਾਮੋਨਟੇਸ 

ਆਈਟਮ 12 30 ਬਮਿੰ ਟ 7:00-7:30 ਸ਼ਾਮ ਨਿਾਂ ਕਿੰ ਮ : ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 
1. ਸਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਬਿਬਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨਰਦਸੇ਼ਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ 
2. 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ MEP ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ 
3. ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ 

• ਈ ਐਲ ਪ੍ੀ ਏਸੀ / ਸੀਏਐਸਪ੍ੀਪ੍ੀ 

ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਬਿਬਦਆਰਥੀ 
ਏਰੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਆਈਟਮ 13 5 ਬਮਿੰ ਟ 7:30-7:35 ਸ਼ਾਮ ਰਾਇਕਊਟਮੈਟ ਰਾਇਕਊਟਰ 

ਆਈਟਮ 14 5 ਬਮਿੰ ਟ 7:35-7:40 ਸ਼ਾਮ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮੀਬਟਿੰ ਗ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਗੈ੍ਿਰੀਏਲਾ ਐਲ/ਕਾਰਮਨੇ ਪ੍ੀ 
ਆਈਟਮ 15 5 ਬਮਿੰ ਟ 7:40-7:45 ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਕੋਿਾਰਰੂਿੀਆਸ 

https://forms.gle/QzasNennrDf7cuf79 

https://forms.gle/QzasNennrDf7cuf79

