
              

                    

              

          

          

 

        

 

 
                         

  

 

                         

          

 
          

Butte  County  Office  of  Education  
ਬਿਊਟ  ਕਾਂਉਟੀ  ਆਬਿਸ  ਆਿ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  

Migrant Education Program  

ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ   

1870  Bird St. Oroville, CA  

1870 ਿਰਡ  ਸਟਰੀਟ, ਓਰੋਬਿਲੇ, ਸੀ.ਏ  

 Regional Migrant Parent Advisory Council Meeting   
ਰੀਜਨਲ   ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ  ਮਾਪਿਆਂ  ਲਈ  ਸਲਾਹਕਾਰੀ  ਕਾਂਉਂਪਸਲ  ਮੀਪਟਿੰਗ੍   

February  16,  2023  5:30 p.m. Vía Zoom  
ਵੀਰਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ  16, 2023, ਸਾਮ  5:30 ਵਜ  ਜ਼ੂਮ  ਰਾਹੀਂ  ੇ

MINUTOS/  ਮ  ਟ  ਿੰ

1. ਹਾਊਸਕੀਪਿਿੰਗ੍ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਿਰਭਾਵਸਾਲੀ ਮੀਪਟਗ੍ ਦਾ ਸਫਲ ਿਰਬਧਨ - ਗ੍ੈਬਰੀਲਾ ਲੋਿੇਜ, ਿੇਰੈਂਟ ਐਜ਼ੂਕੇਸਨ ਸਿੈਿੰ ਿੰ ਸਪਲਸਟ 

A. ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ ਦੀ ਸ਼ੁਰ਼ੂਆਤ ਸਾਮ 5:37 ਵਜੇ ਗ੍ੈਬਰੀਏਲਾ ਲੋਿੇਜ ਅਤੇ ਕਾਰਮੇਨ ਿਯਾਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ। ਗ੍ੈਬਰੀਏਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਮੇਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 
ਨਿੰ ਼ੂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ CDE ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਨਵੇਂ ਪਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਵਆਪਿਆ ਕੀਤੀ 

2. ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਪਹਮਾਨ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ 

ਰੀਜਨ 2 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸਾਰਾਹ ਪਵਲੀਅਮਜ ਨੇ ਸਾਪਰਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗ੍ਤ ਕੀਤਾ। 

3. ਏਜੰ ਡਾ ਰੀਬਿਊ – ਰੋਜੇਲੀਆ ਵਾਲੈਂਸੀਆ 

ਕਾਰਮੇਨ  ਿਯਾਨ  ਨੇ  ਪਟਿੱ ਿ ਣੀ  ਕੀਤੀ  ਪਕ  ਜੇ  ਿੇਸਕਾਰੀ  ਨਿੰ ਼ੂ  ਆਈਟਮ  9 ਤੋਂ  ਸਬਸੈਕਸਨ  ਨਿੰ ਬਰ  3 ਪਵਿੱ ਚ  ਇਸ  ਕਾਰਨ  ਕਰਕੇ  ਭੇਪਜਆ  ਜਾ  ਸਕਦਾ  ਹੈ  ਪਕ  ਿੇਸਕਾਰ  ਬੀਮਾਰ  ਸੀ।  

ਮਾਪਿਆਂ  ਨੇ  ਇਸ  ਫੈਸਲੇ  ਨਿੰ ਼ੂ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਦੇ  ਪਦਿੱ ਤੀ   ਹੈ।  

ਰੋਜੇਲੀਆ  ਵੈਲਸੀਆ  ਨੇ  ਏਜਡਾ  ਿਪਹਿਆ  ਅਤੇ  ਏਜਡੇ  ਦੀ  ਿਰਵਾਨਗ੍ੀ  ਲਈ  ਪਕਹਾ।  ਯ਼ੂਨੀਅਨ  ਲੀਰਾ  ਨੇ  ਏਜਡੇ  ਨ   ਮਨਜਰ ੀ ਦੇਣ  ਲਈ  ਿਪਹਲਾ  ਮਸਨ  ਬਣਾਇਆ, ਕਲਾਉਡੀਆ  

ਮੇਂਡੋਜਾ  ਦ਼ੁਆਰਾ  ਸਮਰਥਨ  ਕੀਤਾ  ਪਗ੍ਆ।  ਮਤਾ  ਿਾਸ  ਕੀਤਾ  ਪਗ੍ਆ  ਅਤੇ  ਏਜ ਡੇ  ਨ   ਿਰਵਾਨਗ੍ੀ  ਪਦ ਤੀ  ਗ੍ਈ।  

ੈਂ ਿੰ ਿੰ ਿੰ ਿੰ ਼ੂ ਼ੂ ੋ
ਿੰ ਿੰ ਼ੂ ਿੱ

              4. ਨਿਾਂ ਕੰ ਮ – ITIN ਨਿੰ ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਿਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿੇਸਕਾਰੀ: 

A.  ਜੈਪਸਕਾ  ਚਾਗ੍ੋਯਾਨ  ਅਤੇ  ਜੋਰਜ  ਬ਼ੁਏਨੋ  ਨੇ  ਸੇਲਫ  ਹੈਲਿ  ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ  ਬਾਰੇ  ਿੇਸ  ਕੀਤਾ  ਜੋ  ਘਿੱਟ   ਆਮਦਨੀ  ਵਾਲੇ  ਿਪਰਵਾਰਾਂ  ਅਤੇ  ITIN  ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ  ਲਈ  ਘਰ  ਿਰੀਦਣ  

ਲਈ  ਪਵਿੱ ਤੀ  ਕਰਪਜਆਂ  ਪਵਿੱ ਚ  ਮ਼ੁਹਾਰਤ  ਰਿੱਿਦਾ  ਹੈ।  ਜੈਪਸਕਾ  ਚਾਗ੍ੋਯਾਨ  ਨੇ  ਮਾਪਿਆਂ  ਨਿੰ ਼ੂ  ਸ਼ੂਪਚਤ  ਕੀਤਾ  ਪਕ  ਇਸ  ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ  ਨਿੰ ਼ੂ  ਚ਼ੁਣਨ  ਦੇ  ਕ਼ੁਝ  ਕਾਰਨ  ਹਨ   ਪਕਉਂਪਕ  

ਉਹ  ਅਪਜਹੇ  ਿਪਰਵਾਰਾਂ  ਨਾਲ  ਕਿੰਮ   ਕਰਦੇ  ਹਨ  ਜੋ  ਿੇਤਾਂ  ਪਵਿੱ ਚ   ਕਿੰ ਮ  ਕਰਦੇ  ਹਨ, ਘਿੱਟ   ਆਮਦਨੀ, ਇਿੱਕ   3%  ਡਾਊਨ  ਿੇਮੈਂਟ, ਪਬਨਾਂ  ਮੌਰਗ੍ੇਜ  ਇਿੰਸ ੋਰੈਂਸ  ਦੀ  ਲਾਗ੍ਤ, 

ਅਤੇ  ਉਹਨਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ  ਹਨ ਪਜਨਿ ਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਪਜਕ  ਸ਼ੁਰਿੱ ਪਿਆ  ਨਹੀਂ  ਹੈ।   ਿਰ  ਇਿੱਕ  ITIN।  ਭਾਵੇਂ  ਕੋਈ  ਿਪਰਵਾਰ  ਘਰ  ਿਰੀਦਣ  ਲਈ  ਪਤਆਰ  ਨਹੀਂ  ਹੈ  

ਜੈਪਸਕਾ ਅਤੇ  ਜੋਰਜ  ਉਹਨਾਂ  ਨਿੰ ਼ੂ ਿਰਪਕਪਰਆ  ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਨ  ਲਈ ਉਹਨਾਂ  ਨਾਲ ਸਿੰਿਰਕ  ਕਰਨ  ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਪਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਉਹ ਉਹਨਾਂ  ਨਿੰ ਼ੂ ਿਰਪਕਪਰਆ  ਬਾਰੇ  

ਪਬਹਤਰ  ਪਦਰਸਟੀਕੋਣ  ਦੇਣ  ਲਈ  ਕਰੈਪਡਟ  ਦੀ  ਜਾਂਚ  ਕਰ  ਸਕਦੇ  ਹਨ।   

5. ਰੀਬਿਊ ਅਤੇ ਬਮੰ ਟ ਪ੍ੜ੍ਹਨਾ – ਇਹ ਈਮੇਲ ਦ਼ੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗ੍ਏ ਸਨ; ਦੋ ਮੋਸਨ ਅਲੇਜੈਂਡਰਾ ਰੋਡਪਰਗ੍ਜ ਅਤੇ ਅਮਾਂਡਾ ਲੋਿੇਜ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਦਿੱ ਤੇ ਗ੍ਏ ਸਨ। ਪਮਿੰਟਾਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਮਨਜਰੀ਼ੂ 
ਪਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ। 

6. ਆਈਸਬਰੇਕਰ ਐਕਟੀਪਵਟੀ – ਗ੍ੈਬਰੀਏਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਮੇਨ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਆਈਸਬਰੇਕਰ ਐਕਟੀਪਵਟੀ ਕੀਤੀ ਪਜਿੱ ਥੇ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਅਰਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ 

ਪਮਿੰਟ ਹਿੰ ਼ੁਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਕਿੱ ਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। 

7. ਿੈਕ ਸਟੇਟ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ (SPAC) ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ - ਕਲਾਉਡੀਆ ਕੋਵਾਰਰ਼ੂਬੀਆਸ 



 
                  

              

                          

        

                         

                

                            

       

       

 

        

    

 
      

                      

                    

                     

                  

    

                     

                  

                      

           

   

                           

                           

                  

                    

                  

     

 

      

                  

                   

                   

                   

         

   

ਕਲਾਉਡੀਆ ਕੋਵਾਰਰ਼ੂਬੀਆਸ ਨੇ ਜਮ਼ੂ (ਵਰਚ਼ੁਅਲ) ਰਾਹੀਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨਿੰ ਼ੂ ਹੋਈ SPAC ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ ਦਾ ਸਾਰ ਪਦਿੱ ਤਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਐਜ਼ੂਕੇਸਨ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਿੱ ਿਡੇਟ 

ਦੀਆਂ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਪਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਪਲਸਾ ਮੈਲੋਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਸਰਪਵਪਸਜ ਯੋਜਨਾ ਪਦਿੱ ਤੀ। 

ਪਧਆਨ ਘਿੱ ਟ GPA ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਪਣਤ ਹਨ। ਮੇਪਲਸਾ ਨੇ ਸਾਨਿੰ ਼ੂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਪਸਆ ਪਕ ਉਹ ਸਾਲ 2023-24 

ਲਈ ਅਗ੍ਲੇ SSDP ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲੌਰਾ ਪਡਆਜ ਨੇ ਪਡਜੀਟਲ ਯਿੱਗ਼੍ੁ ਪਵਿੱ ਚ ਐਜ਼ੂਕੇਸਨ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਿੇਸਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ ਪਜਿੱ ਥੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਪਕ ਪਕਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਰ ਸਾਡਾ 
ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦ਼ੂਰੀ ਪਸਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਪਵਪਦਅਕ ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਪਵਕਪਸਤ ਕੀਤੇ। 

ਿਰ ਅਸੀਂ ਪਨਿੱਜੀ ਸਿੰਿਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਪਜਕ ਸਿੰਿਰਕ ਗ਼੍ੁਆ ਪਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਸੀਡੀਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਿਿੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ। ਅਗ੍ਲੀ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨਿੰ ਼ੂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। 

8. ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕੰ ਮ – ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

9. ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਿੈਕ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿੋਰਟਾਂ 

A. ਵ਼ੁਿੱ ਡਲੈਂਡ – 

B. ਪਰਵਰ ਡੈਲਟਾ -
ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 2/15/23 ਨਿੰ ਼ੂ ਹੋਈ। ਮਾਰਬੇਲਾ ਐਸਟਰਾਡਾ ਨੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਿਹਿੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ESSA ਫਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸਰਲੇਿ 1-ਭਾਗ੍ C ਬਾਰੇ ਿੇਸਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ। 

ਗ੍ੈਬਰੀਲਾ ਲੋਿੇਜ-ਵੈਲ ਿੰ ੇ ਿੱ ਿੱ ਿੰ ਰੇ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ-ਅਪਧਆਿਕ ਕਾਨਫਰਸਾਂ ਬਾਰ ਇਕ ਿੇਸਕਾਰੀ ਪਦਤੀ। ਬੇਟਸ ਸਕ਼ੂਲ ਦੇ ਪਿਸੀਿਲ ਨੇ ਦੋਭਾਸੀ ਸਾਿਰਤਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸੀਲ ਲਈ 

ਿਰੀਪਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱ ਿੰ ਰ ੋ ਿਰੇਜ ਨੇ ਗ੍ਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਕ਼ੂਲ ਅਤੇ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਕਵਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲਪਰਿੋਰਟਾਂ ਪਦਤੀਆਂ। ਪਿਸੀਿਲ ਗ੍ੈਬੀਨ ੇ ੇ ਿੱ 
ਪਰਵਰ ਡੈਲਟਾ ਪਜਲਿਾ ਸ਼ੁਿਰਡੈਂਟ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਦਿੱ ਤੇ। ਅਗ੍ਲੀ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਨਿੰ ਼ੂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। 

C. ਯ਼ੂਕਾਇਆ -

ਇਹ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 18 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨਿੰ ਼ੂ ਰਿੱਿੀ ਗ੍ਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯ਼ੂਕੀਆਹ ਹਾਈ ਸਕ਼ੂਲ ਤੋਂ ਜੋਪਨਕਾ ਵਾਈਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਯ਼ੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਿੇਸਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਥ ਪਕਰਕਲੇ, ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ, ਨੇ ਸਕ਼ੂਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਡੀਐਸਏ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ 

ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਿੇਸਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ। ਅਤੇ ਪਫਰ ਟਾਈਟਲ I, ਪਨਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ੍ C ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ III ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਸ ਕੀਤੀ। ਅਿੰਤ ਪਵਿੱ ਚ, 

ਕਾਰਮੇਨ ਿਯਾਨ ਨੇ RPAC ਰੀਜਨਲ ਮੀਪਟਿੰਗ੍ ਦੀ ਸਿੰ ਿੇਿ ਪਰਿੋਰਟ ਪਦਿੱ ਤੀ। 

ਨਾਿਾ -

ਇਹ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 7 ਦਸਿੰਬਰ, 2022 ਨਿੰ ਼ੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ ਇਿੱ ਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ ਸੀ ਪਕਉਂਪਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਮਾਮਪਲਆਂ ਤੋਂ 
ਕ਼ੁਝ ਗ੍ਿੰ ਭੀਰ ਸਮਿੱ ਪਸਆਵਾਂ ਿੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਦੇ ਿਾਸ ਮਿੱਦੇ਼ੁ ਨਿੰ ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਮੀਪਟਿੰਗ੍ ਬ਼ੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਝਾਅ ਪਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇ ਏਰੀਆ 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਇਿੰ ਸਟੀਪਚਊਟ ਤੋਂ ਲੌ ਰਾ ਓਰਟੇਗ੍ਾ ਦ਼ੁਆਰਾ 2 ਿੇਸਕਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਿਪਹਲੀ ਿੇਸਕਾਰੀ ਪਵਿੱ ਚ, ਉਸਨੇ ਸਾਨਿੰ ਼ੂ ਨਵੀਨਤਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕਾਨਿੰ ਼ੂਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਿੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਪਵਪਸਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ। ਆਿਣੀ ਦ਼ੂਜੀ ਿੇਸਕਾਰੀ ਪਵਿੱ ਚ, ਉਸਨੇ ਸਾਨਿੰ ਼ੂ ਯ਼ੂਨੀਵਰਪਸਟੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਟਊਸਨ ਦਾ ਭ਼ੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਕਵੇਂ 
ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਿੰ ਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ। 

ਸੈਂਟਾ ਰੋਜਾ -

D. ਪਵਿੰ ਟਰਸ -

ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 4 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨਿੰ ਼ੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਿੇਸਕਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਿਪਹਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਓਮਰ ਕੋਰਟੇਜ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ 
"ਹਾਈ ਸਕ਼ੂਲ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਸਨ ਲੋਹਾਂ" ਅਤੇ "ਏ-ਜੀ ਕਲਾਸਾਂ" ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਿੰ ਰ ਸਟੈ ਹਾਰਿਰ ਨੇ ਨਰਥ ਬੇ ਮੇਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਿੇਸ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏਸੀਿਲ ਫੋਰ ੌ 
ਿਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਿਲੇ ਲਈ ਲੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਵੀਆਈਡੀ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 2 ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਏਵੀਆਈਡੀ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ 

ਅਤੇ ਸਿੰ ਿੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 100% ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਯ਼ੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਪਵਿੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਿੰਤ ਪਵਿੱ ਚ, ਕਾਰਮੇਨ 

ਿਯਾਨ ਨੇ RPAC ਰੀਜਨਲ ਮੀਪਟਿੰਗ੍ ਦੀ ਸਿੰ ਿੇਿ ਪਰਿੋਰਟ ਪਦਿੱ ਤੀ। 

E. ਪਵਲੀਅਮਜ – 



                     

                      

                     

                   

 

    

                    

                     

                      

                  

 
 

   

                      

                         

                      

                     

        

                   

                       

                   

                            

                            

               

                             

     

              

                    

              

                    

       

                            

    

     

                         

    

                     

              

   

ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 1/19/23 ਨਿੰ ਼ੂ ਸਰੀਮਤੀ ਜੈਨੇ ਟ ਮਾਰਟੀਨੇ ਜ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸ਼ੁਆਗ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ੈਬਰੀਏਲਾ ਲੋਿੇਜ-ਵੈਲੇ ਨੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਿਹਿੀ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ 

ਦੀ ਨਵੀਂ ਿਰਪਕਪਰਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਪਸਆ। ਲੋਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਕੀਤਾ ਪਗ੍ਆ ਅਤੇ ਅਗ੍ਲੀਆਂ ਿੇਸਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਵਸੇ ਚ਼ੁਣੇ ਗ੍ਏ। ਇਿੱ ਕ ਪਵਕਲਿ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗ੍ੀ ਕੀਤੀ 
ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਮਤੀ ਗ੍ਰੀਸੇਲ ਅਰਾਮਬ਼ੁਲਾ ਨਿੰ ਼ੂ ਚ਼ੁਪਣਆ ਪਗ੍ਆ ਸੀ। ਰਾਬਰਟ ਦੇ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨਿੰ ਨ਼ੂ ਿਹਿੇ ਗ੍ਏ। ਸਾਰਾਹ ਯਰਮਨ, ਏਰੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੇ ਆਿਣੀ 
ਜਾਣ-ਿਛਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਵਾਈਸ ਪਿਿੰ ਰਸੀਿਲ ਪਲਓਨ ਨੇ ਵੀ ਆਿਣੀ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਦਿੱ ਪਸਆ ਪਕ ਅਗ੍ਲੀ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨਿੰ ਼ੂ 
ਹੋਵੇਗ੍ੀ। 

F. ਪਵਿੰ ਟਰਸ -

ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 2/8/23 ਸੀ ਅਤੇ ਐਪਲਜਾਬੈਥ ਮੋਰਾ ਨੇ ਸਵਾਗ੍ਤ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਮਤੀ ਕਲੌ ਡੀਆ ਕੋਵਾਰਰ਼ੂਬੀਆਸ ਨੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਪਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨਿੰ ਼ੂ ਅਗ੍ਲੀ 
ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਗ੍ੈਬਰੀਲਾ ਲੋਿੇਜ ਵੈਲੇ ਨੇ ਸਾਨਿੰ ਼ੂ ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਪਣਤ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ। ਗ੍ਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ 
ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਡੇਲੀਆ ਨੇ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਗ੍ਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਿਰਸਤਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਦੋਭਾਸੀ ਉਭਰਨ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਅਗ੍ਲੇ ਸਕ਼ੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਿਲੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਅਗ੍ਲੀ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 1 ਮਾਰਚ 2023 ਨਿੰ ਼ੂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। 

G. ਪਡਕਸਨ -

ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ 2/13/23 ਨਿੰ ਼ੂ ਹੋਈ। ਮਾਰੀ ਕਾਰਮੇਨ ਨੇ ਸਵਾਗ੍ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਪਦਿੱ ਤੀ। ਈਐਿੱਸਐਿੱਸਏ ਟਾਈਟਲ 1-ਭਾਗ੍ ਸੀ ਦੀ ਿੇਸਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ ਅਤੇ 
ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੋਸਣ ਪਵਪਗ੍ਆਨੀ ਪਮਰੇਲਾ ਲੋਿੇਜ ਨੇ ਸਾਨਿੰ ਼ੂ ਪਸਹਤਮਿੰਦ ਭਾਗ੍ਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸਹਤਮਿੰਦ ਰਪਹਣ ਲਈ ਕ਼ੁਝ ਸ਼ੁਝਾਅ ਪਦਿੱ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ CHI ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਹੈਲਥ ਇਨੀਸੀਏਪਟਵ ਗ੍ਰਿੱ ਼ੁਿ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਿੇਸਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਿਹਿੰ ਼ੁਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਘੋਸਣਾਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ, ਗ੍ਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 12 ਜ਼ੂਨ ਤੋਂ 30 ਜ਼ੂਨ ਤਿੱ ਕ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣਗ੍ੀਆਂ। ਰੀਜਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਕ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ 
ਗ੍ਪਣਤ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹੋਣਗ੍ੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ਼ੂ ਹੋਣਗ੍ੀਆਂ। 

10. ਨਿਾਂ ਕੰ ਮ - ਇਰਮਾ ਲੋਿੇਜ ਦ਼ੁਆਰਾ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਦਾ ਿਰਚਾਰ ਕਰੋ। 

ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਇਕਊਟਮੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਰਮਾ ਲੋਿੇਜ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਨਿੰ ਼ੂ ਉਤਸਾਪਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ 

ਦਿੱ ਪਸਆ। ਉਸਨੇ ਪਟਿੱ ਿਣੀ ਕੀਤੀ ਪਕ ਕ਼ੁਝ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਪਰਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਿਹਿੰਚ਼ੁ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹਿੰ ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਪਕ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋਣਗ੍ੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਪਸਆ ਪਗ੍ਆ ਸੀ ਪਕ ਜਦੋਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਫ ਨਿੰ ਼ੂ ਸ਼ੂਪਚਤ ਨਾ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ 

ਮ਼ੁਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹਿੱਤਵਿ਼ੂਰਨ ਹੈ ਪਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕ਼ੁਝ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੋ 

ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਪਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਦਿੱ ਸੋ ਪਕ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਇਕਊਟਮੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਆਿਣੇ ਪਡਸਪਟਰਕਟ /ਏਰੀਆ 

ਪਵਿੱ ਚ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਨਿਾਂ ਕੰ ਮ – ਡਾ. ਸਾਰਾਹ ਪਵਲੀਅਮਜ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਟੇਟ ਸਰਪਵਪਸਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਝਾਅ ਇਨਿ਼ੁਟ। 

ਮੀਡਾ. ਪਵਲੀਅਮਜ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਐਜ਼ੂਕੇਸਨ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ - ਟੀਪਚਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਿ਼ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਿੇਸਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ। ਿੇਸਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਪਵਲੀਅਮਜ ਨੇ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ 

ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਟਿੱ ਿਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਐਿ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਪਦਿੱ ਤਾ। 

ਿੇਸਕਾਰੀ ਪਵਿੱ ਚ ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਪਣਤ ਅਤੇ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਕਵਰੀ ਪਵਿੱ ਚ ਅਕਾਦਪਮਕ ਦਿਲਅਿੰ ਦਾਜੀ ਦੇ ਪਵਪਸਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਛ਼ੂਪਹਆ ਪਗ੍ਆ। ਡਾ: ਪਵਲੀਅਮਜ ਨੇ ਉਨਿ ਾਂ ਨਿੰ ਼ੂ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਗ੍ਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ 

ਅਤੇ ਪਜਨਿ ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ੍ ਪਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਿ਼ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਿ ਾਂ ਘਿੰ ਪਟਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਟਿੱ ਿਣੀ ਕੀਤੀ ਪਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਰ਼ੂਰਤਾਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਿ਼ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਿੈਂਦਾ ਹੈ। 

11. ਸੇਅਰ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਸਰੋਤ 

A. ਗ੍ੈਬਰੀਏਲਾ ਲੋਿੇਜ-ਵੈਲੇ: ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਕੈਲ ਫਰੈਸ ਦਾ ਫ਼ੂਡ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗ੍ੀ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤ਼ੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਬਜਲੀ ਦੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨ 

ਤੋਂ ਿਰਭਾਪਵਤ ਹੋਏ ਸਨ 

B. ਕਾਰਮੇਨ ਿਯਾਨ: ਇਿੱ ਥੇ ਿੇਸਕਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰ ਗ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਿ਼ੂਰ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਿੇਸਕਾਰੀ ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿੱ ਸਾ ਪਲਆ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ 
ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਦਾ ਜੋਿਮ ਸੀ। ਅਗ੍ਲੀ ਿੇਸਕਾਰੀ 15 ਮਾਰਚ ਨਿੰ ਼ੂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। 

ਰੋਜੇਲੀਆ ਵਾਲੈਂਸੀਆ: 



                      

                 

            

                    

          

                          

                    

   

 
    

               

                    

           

     

    

  
   

                        

     

C. ਮੇਨਡੋਸੀਨੋ ਦੇ ਸਕ਼ੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਸਿੈਪਨਸ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ GED ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹਨ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਕ਼ੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਸਿੈਪਨਸ ਪਵਿੱ ਚ GED ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਦਲਚਸਿੀ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ (707) 472-7295 'ਤੇ ਮੈਨ਼ੂਅਲ ਨਾਲ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੋ 

D. ਲੌ ਰਾ ਗ੍ਾਪਮਨੋ : ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਪਚਲਡਰਨ ਅਲਾਇਿੰ ਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਮ਼ੁਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

E. ਅਲੇਜੈਂਡਰਾ ਰੌਡਪਰਗ੍ਜ: ਸੈਂਟਾ ਰੋਜਾ ਜ਼ੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜ 23 ਫਰਵਰੀ ਨਿੰ ਼ੂ ਬਾਰਿਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਓਰੀਐਟਂ ੇਸਨ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ 
ਕਰੇਗ੍ਾ। ਪਵਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਇਿੰ ਟਰਨਪਸਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਓਰੀਐਟਂ ਸੇਨ ਹੋਣਗ੍ੇ 

F. ਅਮਾਂਡਾ ਲੋਿੇਜ: ਸਾਂਤਾ ਰੋਜਾ ਕਾਲਜ ਪਵਿੱ ਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦ਼ੁਰਪਵਵਹਾਰ ਦਾ ਪਸਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਪਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਯ਼ੁਕਤ ਰਾਜ ਪਵਿੱ ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਸਪਥਤੀ ਨਿੰ ਼ੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰੀ ਰਾਫੇਲ ਵਾਸਕ਼ੁਏਜ (707) 527-4585 

ਨਾਲ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰ।ੋ 

12. ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਿਚਾਰ 

A. ਮੇਂਡੋਸੀਨੋ ਦੇ ਸਕ਼ੂਲ ਪਵਿੱ ਚ GED ਕਲਾਸਾਂ ਸਿੈਪਨਸ ਪਵਿੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਹਮ-ੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਜਮ਼ੂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹਨ। 

B. ਇਰਮਾ ਲੋਿੇਜ: ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸਟਾਫ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਇਕਊਟਮੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਸਦੇ 
ਹਨ ਪਕਉਂਪਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਕਿੰ ਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਉਧਾਰ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

13. ਅਗ੍ਲੀ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍: 16 ਮਾਰਚ, 2023 ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ। 

ਅਿਰੈਲ 27, 2023 

14. ਸਮਾਪ੍ਤੀ – 

ਰੋਜੇਲੀਆ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਨੇ ਮੀਪਟਿੰਗ੍ ਨਿੰ ਼ੂ ਮ਼ੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰਸਤਾਵ ਿੇਸ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਬੇਲਾ ਐਸਟਰਾਡਾ ਨੇ ਿਪਹਲਾ ਮੋਸਨ ਪਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਲੌ ਰਾ ਗ੍ਾਪਮਨੋ ਨੇ ਦ਼ੂਜਾ ਮੋਸਨ ਪਦਿੱ ਤਾ। 

ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ ਸਾਮ 6:23 ਵਜੇ ਸਮਾਿਤ ਹੋਈ। 


