
                                                            

                                                            

                                            

Butte County Office of Education  

                       ਬਿਊਟ  ਕਾਂਉਟੀ  ਆਬਿਸ  ਆਿ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  

                             Migrant Education Program  

                      ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ  

1870 Bird St. Oroville, CA  

1870  ਿਰਡ  ਸਟਰੀਟ, ਓਰੋਬਿਲ, ਸੀ.ਏ.  ੇ
Regional  Migrant Parent Advisory Council Meeting  

ੀਜਨਲ  ਮਾਈਗ੍ੈਂਟਰ   ਮਾਪਿਆਂ  ਲਈ  ਸਲਾਹਕਾਰੀ  ਕਾਂਉਂਪਸਲ  ਮੀਪਟ ਗ੍   

September  15, 2022, 5:30 p.m. Vía Zoom  

ਸਤ ਬਰ  15, 2022, ਸ਼ਾਮ  5:30 ਵਜ ੇ ਜਮ  ਰਾਹੀਂ  

ਰ ਿੰ

ੰ ੂ
MINUTES/  ਪਮ ਟ  ਿੰ

1.  ਹਾਊਸਕੀਪਪ੍ਗ੍  ਰੂਲਜ  ਅਤੇ  ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ  ਮੀਪਟਗ੍  ਦਾ  ਸਫਲ  ਪ੍ਰਬਧਨ  - ਲਸਲੀ  ਬਰੈਕਾਮੋਂਟੇਸ, ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ  ਕੋਆਰਡੀਨ ਟਰ  

ਮੀਪਟੰਗ੍  ਦੀ  ਸ਼ ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ ਾਮ   5:38 ਵਜੇ ਗ੍ੈਬ ਰੀਅਲ ਲ ੋ ਪੇ੍ਜ ਅ ਤੇ ਕਾਰ ਮੇਨ  ਪ੍ਯਾਨ ਦ਼ੁਆ ਰਾ ਕੀਤ ੀ ਗ੍ਈ । ਗ੍ੈਬ ਰੀਏਲਾ ਅ ਤੇ ਕਾਰ ਮੇਨ ਦੋਵਾਂ  ਨੇ  ਮ ਾਪਪ੍ਆਂ  ਨੰ ੂ ਰ ਾਉਂਡ  

ਟੇਬਲ  ਸੰਬੰਧੀ   CDE  ਦ਼ੁਆਰਾ  ਸਥਾਪਪ੍ਤ  ਕੀਤੇ  ਗ੍ਏ  ਨਵੇਂ   ਰੂਲਜ  ਦੀ  ਪਵਆਪਿਆ  ਕੀਤੀ  ।  
2.  ਜੀ  ਆਇਆਂ  ਨ   ਅਤੇ  ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੀ  ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ  –  ਡਾ. ਸਾਰਾਹ  ਪਵਲੀਅਮਜ  

A.  ਸਾਰਾਹ  ਪਵਲੀਅਮਜ, ਸੀਨੀਅਰ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੀਜਨ  2 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ  

3.  ਏਜ ਡਾ  ਰੀਪਵਊ  –  ਰਜੇਲੀਆ  ਵਾਲਸੀਆ  

ਰੋਜੇਲੀਆ  ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਪਹਿਆ  ਅਤੇ  ਏਜੰਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ  ਦ ੇਪਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ  ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ  ਕੀਤੀ  ਉਸਨੇ  ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗ੍ੀ  ਲਈ ਪਕਹਾ।  ਕਲਾਉਡੀਆ  

ਕੋਵਾਰਰੂਬੀਆਸ  ਨੇ  ਏਜੰਡੇ   ਨੰ ੂ  ਮਨਜੂਰੀ  ਦੇਣ  ਲਈ  ਇਿੱਕ   ਮੋਸ਼ਨ  ਬਣਾਇਆ, ਮਾਰੀਆ  ਏਲੇਨਾ  ਐਸਟਰਾਡਾ  ਦ਼ੁਆਰਾ  ਸਮਰਥਨ  ਕੀਤਾ  ਪਗ੍ਆ।  ਮੋਸ਼ਨ  ਬਹ਼ੁਮਤ  ਨਾਲ  

ਪ੍ਾਸ  ਹੋਇਆ।  

ਪਮਟ  ਪ੍ਹਿਨਾ  ਅਤੇ  ਪ੍ਰਵਾਨਗ੍ੀ  –  ਲ ਰਾ  ਗ੍ਾਪਮਨ  (ਕੋਈ  ਨਹੀਂ)  
4.  ਨਵਾਂ  ਕ ਮ:  ਡਾ. ਪਵਲੀਅਮਜ  ਨੇ  ਸਮਰ  ਦੇ  ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ  ਦੇ  ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ, 2022-2023 ਸਕੂਲੀ  ਸਾਲ  ਲਈ  MEP ਟੀਪਚਆਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ  ਅਤੇ  ਤਰਜੀਹਾਂ, ਅਤੇ  

ELPAC/CAASPP 'ਤੇ  ਇ ਕ  ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ  ਪਦ ਤੀ।  

i.  ਡਾ: ਪਵਲੀਅਮਜ  ਨੇ  ਮਾਪਪ੍ਆਂ  ਨਾਲ  ਮਾਪ੍ਣਯੋਗ੍  ਟੀਪਚਆਂ  ਨੰ ੂ  ਸਾਂਝਾ  ਕੀਤਾ  ਹੈ  ਪਕ  ਉਹ  ਕੀ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾਵਾਂ  ਜੋ  ਪਕ  ਪ੍ਹੰਚ਼ੁ  ਗ੍ਈਆਂ  ਹਨ।  ਅਤੇ  ਸ਼ੁਧਾਰ  

ਲਈ  ਕੀ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਪਰਹਾ  ਹੈ।  ਮਾਪਪ੍ਆਂ  ਦੇ  ਸਵਾਲ  ਸਨ  ਅਤੇ  ਡਾਕਟਰ  ਪਵਲੀਅਮਜ  ਨੇ  ਮਾਪਪ੍ਆਂ  ਦੇ  ਸਾਰੇ  ਸਵਾਲਾਂ  ਦੇ  ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ  ਢੰਗ੍   ਨਾਲ  ਜਵਾਬ  ਪਦਿੱ ਤੇ ।  

ii. ਜੋਸ  ਜੂਲੀਅਨ  ਓਸੇਗ਼੍ੁਏਡਾ  ਅਤੇ  ਸਾਰਾਹ  ਯਰਮੈਨ  ਦ਼ੁਆਰਾ  ਪੇ੍ਸ਼  ਕੀਤੇ  ਜਾਣ  ਵਾਲੇ  ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ  ਦੇ  ਮ਼ੁਲਾਂਕਣਾਂ  ਦੀਆਂ  ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ  
5.  ਰਾਇਕਊਟਮੈਟ  

            ਸੈਂਟਾ  ਰੋਜਾ  ਏਰੀਆ  ਤੋਂ  ਕਾਰਮੇਨ  ਫਾਪਰਆਸ  ਨੇ  ਇਰਮਾ  ਲੋਪੇ੍ਜ  ਲਈ  ਭਪਰਆ।  ਉਸਨੇ  ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ੍ਤਾ  ਪੂ੍ਰੀ  ਕਰਨ  ਦੀਆਂ  ਲੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ  

ਪ੍ਾਵਰ  ਪ਼੍ੁਆਇੰਟ   ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ  ਪੇ੍ਸ਼  ਕੀਤੀ  

6.  ਪਡਸਪਟਰਕਟ  ਪੈ੍ਕ  ਮੀਪਟ ਗ੍ਾਂ  ਦੀਆਂ  ਪਰਪ੍ਰਟਾਂ  
A.  ਵ਼ੁਿੱ ਡਲ ੈਂਡ  –  ਲੋਹਾਂ  ਦੇ  ਸਰਵੇਿਣ  ਦੇ  ਪਵਪਸ਼ਆਂ  ਨੰ ੂ  ਵੀ  ਕਮੇਟੀ  ਲਈ  ਚੇਅਰ  ਦੇ  ਅਹ਼ੁਦੇ  ਲਈ  ਚ਼ੁਪਣਆ  ਪਗ੍ਆ  ਸੀ, ਸਰੀਮਤੀ  ਲੌ ਰਾ  ਪਪ੍ਮੈਂਟਲ  ਨੇ  ਨਾਮੀਨੇ ਸ਼ਨਸ   ਸਵੀਕਾਰ  

ਕਰ  ਲਈ।  ਜੈਕੀ  ਨੇ  ਪਡਸਪਟਰਕਟ  ਦੀ  ਸੇਵਾ  ਸਮਝੌਤੇ  ਦੀ  ਪਰਪੋ੍ਰਟ  ਅਤੇ  ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਏ.ਸੀ.ਈ.ਐਸ  ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ  ਲਈ  ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ  ਦੀ  
ਰਾਇਕਊਟਮੈਟ  ਅਤੇ  ਕਾਲਜ  ਸਮਾਗ੍ਮ  ਦੀ  ਯਾਤਰਾ  ਬਾਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਪਦਿੱ ਤੀ ।  ਲਾਰਡਸ  ਨੇ  ਫਾਲ  ਸਰਪਵਸ  ਦੀ  ਘੋਸ਼ਣਾ  ਕੀਤੀ  ਅਤੇ  ਇਹ  ਪਕ  ਉਹ  ਬਿੱ ਪ ਚਆਂ  ਨੰ ੂ  
ਇੰਗ੍ਪ ਲਸ਼   ਅਤੇ  ਮੈਥ  ਅਕੈਡਮੀਆਂ  ਪਵਿੱ ਚ  ਰਾਇਕਊਟ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਕਾਲਾਂ  ਵੀ ਕਰ ਨਗ੍ੇ।  ਗ੍ੈਬੀ  ਨੇ  ਸਾਨੰ ੂ  ਪੇ੍ਰੈਂਟ  ਇੰਸ ਟੀਪਚਊਟ  ਲਈ  ਤਾਰੀਿਾਂ  ਪਦਿੱ ਤੀ ਆਂ  ਹਨ  ਜੋ  ਪਕ  

ਅਕਤੂਬਰ  5 ਅਤੇ  6 ਹੋਣਗ੍ੀਆਂ, ਉਹ  ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ  ਨੰ ੂ  ਇੰਸ ਟੀਪਚਊਟ  ਲਈ  ਸਾਈਨ  ਅਿੱਪ੍   ਕਰਨ  ਲਈ  ਕਾਲ  ਕਰਨਗ੍ੇ  ।  
B.  ਪਡਕਸਨ  - ਮੀਪਟੰਗ੍   12 ਸਤੰਬ ਰ  ਨੰ ੂ  ਸ਼ਾਮ  6 ਵਜੇ  ਰਿੱਿ ੀ  ਗ੍ਈ  ਸੀ।  ਕਮੇਟੀ  ਹਾਜਰ  ਨਾ  ਹੋਣ  ਕਾਰਨ  ਮੀਪਟੰਗ੍   ਗ੍ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ  ਸੀ।  ਦੀ  ਮੀਪਟੰਗ੍  ਹੋਈ  ਅਤੇ  ਲੋਹਾਂ  

ਸਬੰਧੀ  ਸਰਵੇ  ਦ ੇਪਵਪਸ਼ਆਂ  ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ  ਗ੍ਈ।  ਇਸ ਪਚੰਤਾ ਦਾ ਮਿੱਦਾ਼ੁ  ਵੀ ਪਵਚਾਪਰਆ  ਪਗ੍ਆ  ਪਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ  ਬਿੱ ਪਚਆਂ  ਨੰ ੂ ਚ਼ੁਿੱ ਕਣ ਵਾਲੀ  ਬਿੱਸ ਬਹ਼ੁਤ  ਭਰੀ  ਹੋਈ ਹੈ  

ਅਤੇ  ਕ਼ੁਝ  ਮਾਮਪਲਆਂ  ਪਵਿੱ ਚ   ਪ੍ਰਤੀ  ਸੀਟ  3 ਤੋਂ  ਵਿੱ ਧ   ਬਿੱਚੇ   ਹਨ।  ਅਪਧਆਪ੍ਕ  ਲੂਪਕਨ  ਪ੍ਪਹਲਾਂ  ਹੀ  ਇਸ  ਮਾਮਲੇ  ਤੇ'   ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰ  ਪਰਹਾ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਪੋ੍ਪ੍ਾਂ  ਨੰ ੂ  ਇਿੱਕ   
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ਪ੍ਿੱਤਰ ਭੇਜੇਗ੍ਾ। 9/18/22 ਪਦਨ ਐਤਵਾਰ ਨੰ ੂ ਸ਼ਾਮ 8-3 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਟਰੀਮੌਂਟ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਗ੍ਆ। ਅਗ੍ਲੀ ਮੀਪਟੰਗ੍ ਜੌਹਨ ਨਾਈਟ 

ਪਮਡਲ ਸਕੂਲ ਪਵਿੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰ ੂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। 
C. ਐਸਪ੍ਾਰਟੋ - 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਪਟੰਗ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪਵਸੇ਼ ਚ਼ੁਣੇ ਗ੍ਏ। ਫਾਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਹੋਈ ਪਕ ਇੰਗ੍ਪਲਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਥ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 

ਹੋਣਗ੍ੀਆਂ। ਗ੍ੈਬਰੀਏਲਾ ਨੇ ਸਾਨੰ ੂ ਮਾਪਪ੍ਆਂ ਦੀ ਇੰ ਸਟੀਪਚਊਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱ ਪਸਆ ਜੋ ਜਮੂ ਦ਼ੁਆਰਾ 5 ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰ ੂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ। ਮੈਰੀਬੇਲ ਨੇ ਸਾਨੰ ੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਦਿੱ ਤੀ ਪਕ ਉਹ ILPs ਲਈ ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ੂ ਕਾਲ ਕਰਨਗ੍ੇ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨਗ੍ੇ। ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਪਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਦੀ 
ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਘਿੱ ਟ ਬਿੱਚੇ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੰਦੇ਼ੁ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਸੇਲਡਾ, ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਅਪਧਆਪ੍ਕ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪਵਸ ਪਵਿੱ ਚ ਪਦਲਚਸਪ੍ੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਪਵਸ ਨੰ ੂ ਕਿੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਐੱਸ 

D. ਯੂਕਾਇਆ - ਗ਼੍ੁਡ ਆਫਟਰ ਨੂਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਜੇਲੀਆ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਕਾਇਆ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਦੀ RPAC ਰੀਜਨਲ ਮੀਪਟੰ ਗ੍ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਨਧੀ ਹਾਂ। 
ਯੂਕੀਆ ਦੀ ਪ੍ਪਹਲੀ ਮੀਪਟੰ ਗ੍ ਕਿੱ ਲ,ਿ  14 ਸਤੰ ਬਰ, 2022 ਨੰ ੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੈਥ ਪਕਰਕਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ, ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਰਪਵਸ ਪਡਲੀਵਰੀ ਪ੍ਲਾਨ 

(SSDP), ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਪਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਲਾਨ 

ਬਣਾ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਪਚਆਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ 2022-2023 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ. ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਥ ਨੇ ਸਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਇਿੱਕ 

ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ 5 ਪਵਸੇ਼ ਚ਼ੁਣੇ ਗ੍ਏ। ਮੈਂ ਪਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਯੋਜਨਾ (ILP/INA) ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ I ਭਾਗ੍ ਸੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ 
ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਕਿੱ ਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਪਕਉਂਪਕ ਪਪ੍ਛਲੇ ਸਕਿੱ ਤਰ ਨੇ ਪਨੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਪਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 

E. ਨਾਪ੍ਾ - ਸ਼਼ੁਭ ਦ਼ੁਪ੍ਪਹਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲੈਂਕਾ ਪਹਲਡਾ ਪਜਮੇਨੇ ਜ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਪ੍ਾ ਸਕੂਲਪਡਸਪਟਰਕਟ ਦੀ RPAC ਰੀਜਨਲ ਮੀਪਟੰ ਗ੍ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਨਧੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 

ਸਤੰ ਬਰ, 2022 ਨੰ ੂ PAC ਦੀ ਮੀਪਟੰ ਗ੍ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਰੀਜਬੈਥ ਕੋਰੋ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ, ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਰਪਵਸ ਪਡਲੀਵਰੀ ਪ੍ਲਾਨ (SSDP) ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ 
ਗ੍ਤੀਪਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਰੀਜਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 
ਟੀਪਚਆ,ਂ 2022-2023 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਰਜਬੈਥ ਨੇ ਸਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ 5 ਪਵਸੇ਼ ਚ਼ੁਣੇ ਗ੍ਏ। 

7. ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਵਚਾਰ – ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
8. ਪੁਰਾਣਾ ਕੰ ਮ: ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
9. ਨਵੇਂ ਆਰ ਪੈ੍ਕ ਰੂਲਜ 

ਕਲਾਉਡੀਆ ਕੋਵਾਰਰੂਬੀਆਸ ਨੇ ਗ੍ੈਬਰੀਏਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਮੇਨ ਨੰ ੂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਜਨਿ ਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ RPAC ਰੂਲਜ ਨੰ ੂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ੂ ਅਿੱ ਗ੍ੇ ਵਧਾਇਆ। 

10. ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 
A. ਰੋਡਰੀਗ੍ੋ ਲੋਪੇ੍ਜ ਨੰ ੂ ਰੀਜਨ 2 ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚ਼ੁਪਣਆ ਪਗ੍ਆ। 

11. ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ 

A. ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ੍ ਜ ਮੈਂਬਰ ਚ਼ੁਣੇ ਗ੍ਏ ਸਨ। 
1. ਅਮਾਂਡਾ ਲੋਪੇ੍ਜ- ਪਵੰ ਡਸਰ 

2. ਬਲੈਂਕਾ ਪਹਲਡਾ- ਨਾਪ੍ਾ 
3. ਰੋਜੇਲੀਆ ਵੈਲੈਂਸੀਆ- ਯੂਕਾਇਆ 

4. ਯੂਨ਼ੁਏਨ (ਯੂਨੀ) ਲੀਰਾ ਜਰਾਗ੍ੋਜਾ- ਐਸਪ੍ਾਰਟੋ 
5. ਲੌ ਰਾ ਗ੍ਾਪਮਨੋ - ਵ਼ੁਿੱ ਡਲੈਂਡ 

12. ਮਾਪਪ੍ਆਂ ਨੰ ੂ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋਹ ਹੈ 

A. ਮੈਂਬਰ 5 ਪਵਸੇ਼ ਚ਼ੁਣਦੇ ਹਨ ਪਜਨਿ ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਭਪਵਿੱ ਿ ਦੀਆਂ RPAC ਮੀਪਟੰਗ੍ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ। 
1. ਮਾਤਾ-ਪਪ੍ਤਾ/ਬਿੱ ਚੇ ਪਵਚਕਾਰ ਸੰ ਚਾਰ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ-ਪੋ੍ਸ਼ਣ। 
2. ਇੰ ਗ੍ਪਲਸ ਲਰਨਰਾਂ ਵਾਪਲਆਂ ਦਾ ਰੀਕਲਾਸੀਪਫਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ 

3. ITIN ਨੰ ਬਰ ਨਾਲ ਘਰ ਪਕਵੇਂ ਿਰੀਪਦਆ ਜਾਵੇ 
4. ਟੀਨ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਬਾਰੇ ਪਕਵੇਂ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 



        

                         

                           

 

 

      

   

   

   

   

   

 

      

                      

       

   

5. ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ / ਸਕਾਲਰਪਸ਼ਪ੍ ਪਕਵੇਂ ਲਿੱ ਭੀਏ 

ਕਾਰਮੇਨ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਪ੍ਤਾ ਨੰ ੂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਈਡੀ ਲਈ ਰਾਇਕਊਟਮੈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਿੱਛੇ਼ੁ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਕ ਕੀ ਉਹ ਪਕਸੇ ਅਪਜਹੇ ਪ੍ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਪਰਵਾਰ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਿ ਾਂ ਨੰ ੂ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ੈਬੀ ਨੇ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰ ਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੇਕਰ ਪਕਸੇ ਨੰ ੂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ 

13. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਪਟੰ ਗ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 
ਅਕਤੂਬਰ 20, 2022 

ਦਸੰਬਰ 8, 2022 

ਫਰਵਰੀ 16, 2022 

ਮਾਰਚ 16, 2022 

ਅਪ੍ਰੈਲ 27, 2022 

14. ਸਮਾਪ੍ਤੀ -

ਮਾਰਬੇਲਾ ਏਸਟਰਾਡਾ ਨੇ ਮੀਪਟੰ ਗ੍ ਨੰ ੂ ਮ਼ੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਤਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀ ਲੀਰਾ ਐਸਪ੍ਾਰਟੋ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਗ੍ਆ। ਮਤਾ ਬਹ਼ੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਾਸ। 
ਸ਼ਾਮ 7:34 ਵਜੇ ਮੀਪਟੰ ਗ੍ ਮ਼ੁਲਤਵੀ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ। 
ਅਗ੍ਲੀ ਮੀਪਟੰ ਗ੍: 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ। 


