
 

Butte County Office of Education  

ਬਿਊਟ  ਕਾਂਉਟੀ  ਆਬਿਸ  ਆਿ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  

Migrant Education Program  

ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  –  ਓਰੋਬਿਲ  ਏਰੀਆ  
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1870 ਿਰਡ  ਸਟਰੀਟ, ਓਰੋਬਿਲ, ਸੀ.ਏ  ੇ
Regional Migrant Parent Advisory Council Meeting   

ਰੀਜਨਲ  ਮਾਈਗ੍ੈਂਟਰ   ਮਾਪਿਆਂ  ਲਈ  ਸਲਾਹਕਾਰੀ  ਕਾਂਉਂਪਸਲ  ਮੀਪਟ ਗ੍  

October 20, 2022, 5:30 p.m. Vía Zoom  

ਅਕਤੂਬਰ  20, 2022, ਸ਼ਾਮ  5:30 ਵਜ ੇ ਜਮ  ਰ਼ਾਹੀਂ  

ਿੰ

ੂ
MINUTES/  ਪਮ ਟ  ਿੰ

1.  ਹ਼ਾਊਸਕੀਪ  ਗ ਰੂਲਜ  ਅਤੇ  ਇਕ   ਭ਼ਾਵਸ਼ਾਲੀ  ਮੀਪ  ਗ ਦ਼ਾ ਸਫਲ   ਰਬਧਨ  - ਲਸਲੀ  ਬਰੈਕ਼ਾਮੋਂ ੇਸ,  ਰੋਗਰ਼ਾਮ  ਕੋਆਰਡੀਨ ਰ  

A.  ਮੀਪ  ਿੰ ਗ   ਦ਼ਾ  ਉਦਘ਼ਾ ਨ  ਸ਼ਾਮ  5:38 ਵਜੇ  ਗੈਬਰੀਅਲ  ਲੋ  ੇਜ  ਅਤੇ  ਕ਼ਾਰਮੇਨ   ੇਅਨ  ਦੁਆਰ਼ਾ  ਕੀਤ਼ਾ  ਪਗਆ।  ਗੈਬਰੀਏਲ਼ਾ  ਅਤੇ  ਕ਼ਾਰਮੇਨ  ਦੋਵਾਂ  ਨੇ  ਮ਼ਾਪ  ਆਂ  ਨਿੰ ੂ  
ਰ਼ਾਉਂਡ  ੇਬਲ  ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ   CDE  ਦੁਆਰ਼ਾ  ਸਥ਼ਾਪ  ਤ  ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਨਵੇਂ  ਪਨਯਮਾਂ  ਦੀ  ਪਵਆਪਿਆ  ਕੀਤੀ।  
 

2.  ਜੀ  ਆਇਆਂ  ਨ  ਅਤੇ  ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੀ  ਿਸ਼ਕਾਰੀ:  –ਸ  ਼ਾਡੇ ਡ਼ਾ ਇਰੈਕ ਰ, ਜੂਲੀਅਨ ਓ ਸੇਗੁਏਡ਼ਾ, ਸ਼ਾਰ਼ਾਹ ਯ ਰਮੈਨ ਅ ਤੇ ਮ ੈਪਥਊ ਜੌ ਹਨਸਨ ਨੇ  ਸ ਼ਾਪਰਆਂ ਦ਼ਾ  ਸ ਵ਼ਾਗਤ ਕੀਤ ਼ਾ।  
 

3.   ਏਜ ਡਾ  ਰੀਪਿਊ  –  ਅਮਾਂਡ਼ਾ  ਲ  ੇਜ  

ਅਮਾਂਡ਼ਾ  ਨੇ  ਏਜਿੰਡ਼ਾ    ਪਹਿਆ  ਜੋ  ਉਸਨੇ  ਏਜਿੰਡੇ   ਦੀ   ਰਵ਼ਾਨਗੀ  ਲਈ  ਪਕਹ਼ਾ  ਸੀ।  ਬਲੈਂਕ਼ਾ ਪਹਲਡ਼ਾ  ਪਜਮੇਨੇਜ ਨੇ ਏਜਿੰਡੇ ਨਿੰ ੂ ਮਨਜਰੂ ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਸਨ  ਬਣ਼ਾਇਆ, 

ਕਲ਼ਾਉਡੀਆ  ਕੋਵ਼ਾਰਰੂਬੀਆਸ  ਦੁਆਰ਼ਾ  ਸਮਰਥਨ  ਕੀਤ਼ਾ  ਪਗਆ।  ਮੋਸਨ  ਬਹੁਮਤ  ਨ਼ਾਲ   ਼ਾਸ  ਹੋਇਆ।  

 

4.   ਪਮ ਟ  ਿੜ੍ਨਾ  ਅਤੇ  ਿਰਿਾਨਗ੍ੀ  –  ਇਹ  ਈਮੇਲ  ਦੁਆਰ਼ਾ  ਭੇਜੇ  ਗਏ  ਸਨ, ਦੋ  ਮਸਨ  ਰਸਲੀਆ  ਵੈਲਸੀਆ  ਅਤੇ  ਕਲ਼ਾਉਡੀਆ  ਕੋਵ਼ਾਰਰੂਬੀਆਸ  ਦੁਆਰ਼ਾ  ਪਦ ਤੇ  ਗਏ  ਸਨ।  
 

5.  ਮ਼ਾਈਗਰੈਂ   ਰੋਗਰ਼ਾਮ  ਲਈ  ਯੋਗ  ਪਕਵੇਂ  ਬਣਨ਼ਾ  ਹੈ  ਬ਼ਾਰ   ਸਕ਼ਾਰੀ  -  ਆਈ  ਐਡਂ  ਆਰ  ਸ  ੈਸਪਲਸ  , ਜੁਆਨ  ਮੈਨੂਅਲ  ਗ਼ਾਰਸੀਆ  ਨੇ  ਮ਼ਾਈਗਰੈਂ   ਰੋਗਰ਼ਾਮ  ਲਈ  ਯੋਗ  

ਪਕਵੇਂ  ਬਣਨ਼ਾ  ਹੈ  ਇਸ  ਬ਼ਾਰੇ  ਸੁਰੂ  ਤੋਂ  ਅਿੰ ਤ  ਤੱਕ    ਰਪਕਪਰਆ  ਬ਼ਾਰੇ  ਇੱਕ    ੇਸਕ਼ਾਰੀ  ਪਦੱਤੀ ।  

 

6.  ਪਡਸਪਟਰਕਟ  ਿੈਕ  ਮੀਪਟ ਗ੍ਾਂ  ਦੀਆਂ  ਪਰਿੋਰਟਾਂ  
A.  ਵੁੱ ਡਲ ੈਂਡ  –  10/4/22- ਰੀਜਨ  ਦੀ  ਪਰ  ੋਰ   ਅਤੇ  ਰ਼ਾਉਂਡ  ੇਬਲ  ਦੇ  ਨਵੇਂ  ਪਨਯਮਾਂ  ਦੀ  ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ  ਪਦੱਤੀ   ਗਈ।  ਰੌਬਰ   ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ  ਅਤੇ  ਵੁੱ ਡਲੈਂਡ ਪਡਸਪ ਰਕ  

ਦੇ  ਉ -ਪਨਯਮਾਂ  ਦ਼ਾ  ਸ਼ਾਰ  ਪਦੱਤ਼ਾ   ਪਗਆ  ਸੀ।  ਜੈਕੀ  ਨੇ  ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ  ਇਸ  ਬ਼ਾਰੇ  ਇੱਕ    ੇਸਕ਼ਾਰੀ  ਪਦੱਤੀ   ਪਕ  ਸਕ਼ਾਲਰਪਸ   ਦੀ  ਭ਼ਾਲ  ਪਕਵੇਂ  ਕੀਤੀ  ਜ਼ਾਵੇ  ਅਤੇ  ਜਦੋਂ  ਇਹ  

ਸਕ਼ਾਲਰਪਸ   ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਨ  ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਮ਼ਾ  ੇ ਪਕਵੇਂ  ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ  ਕਰ ਸਕਦੇ  ਮ਼ਾਈਗਰੈਂ   ਰੋਗਰ਼ਾਮ  ਪਵਅਕਤੀਗਤ  ਪਸਿਲ਼ਾਈ  ਯੋਜਨ਼ਾਵਾਂ  ਅਤੇ  ਜਮੂ  

ਦੁਆਰ਼ਾ   ਪਹਲਾਂ  ਹੀ  ਸੁਰੂ  ਕੀਤੀਆਂ  ਅਕੈਡਮੀਆਂ  ਦੀਆਂ  ਕ਼ਾਲਾਂ  ਨ਼ਾਲ  ਕਰ  ਪਰਹ਼ਾ  ਹੈ  ਨਹੀਂ  ਪਦੱਤ਼ਾ ।  ਜੈਕੀ  ਨੇ   ਪਡਸਪ ਰਕ  ਦੀਆਂ  ਪਰ  ੋਰ ਾਂ  ਪਦੱਤੀ ਆਂ  ਅਤੇ  ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ  
ਸੂਪਿਤ  ਕੀਤ਼ਾ  ਪਕ  ਮੈਰੀਸੋਲ  ਸਨ਼ਾਬਰੀਆ  ਨੇ  ਅਸਤੀਫ਼ਾ  ਦੇ  ਪਦੱਤ਼ਾ   ਹੈ  ਅਤੇ  ਹੁਣ  ਉਹ   ਪਡਸਪ ਰਕ  ਲਈ  ਕਿੰ ਮ  ਨਹੀਂ  ਕਰੇਗ਼ਾ।  ਜਦੋਂ  ਅਸੀਂ  ਨਵੇਂ  ਐਲ਼ਾਨਾਂ  ਬ਼ਾਰੇ  ਸੁਣਦੇ  ਹਾਂ  
ਤਾਂ  ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ  ਦੱਪ ਸਆ  ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ।  ਜੈਕੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਪਸਆ  ਪਕ ਸਕੂਲ  ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ  ਦੇ ਪ ਊ ਰਾਂ  ਦੀ ਲੋਹ ਹੈ।  ਪਜਆਦ਼ਾਤਰ  ਪ ਊ ਰ   ਪਡਸਪ ਰਕ  ਦੇ  ਨ਼ਾਲ  ਕਿੰਮ   

ਕਰਨ  ਜ਼ਾ  ਰਹੇ  ਹਨ  ਪਕਉਂਪਕ  ਉਨਿ ਾਂ  ਨਿੰ ੂ  ਪਬਹਤਰ  ਭੁਗਤ਼ਾਨ  ਕੀਤ਼ਾ  ਜਾਂਦ਼ਾ  ਹੈ  ਰ  ਇਹ  ਸਮਝਣ  ਯੋਗ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਮ਼ਾਈਗਰੈਂ    ਰੋਗਰ਼ਾਮ  ਪਵੱਿ   ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ  ਦੀ  
ਜਰੂਰਤ  ਨਿੰ ੂ  ਦੂਰ  ਨਹੀਂ  ਕਰਦ਼ਾ  ਹੈ।  

B.  ਪਡਕਸਨ  - 10/17/22- ਰੀਜਨ  ਦੀ  ਪਰ  ੋਰ   ਅਤੇ  ਨਵੀਆਂ  ਤਬਦੀਲੀਆਂ  ਰ਼ਾਊਡ  ੇਬਲ  ਅਤੇ  ਵੱਿ -ਵੱਿ  ਰੀਜਨ  ਦੀ  ਨੁਮ਼ਾਇਿੰਦਗੀ  ਨ਼ਾਲ  ਪਦੱਤੀ  ਗਈ।  
ਗੈਬਰੀਏਲ਼ਾ  ਨੇ ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ ਇਲੈਕ ਰ਼ਾਪਨਕ  ਪਸਗਰੇ ਾਂ  ਬ਼ਾਰੇ ਅਤੇ  ਇਹ ਜ਼ਾਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤ਼ਾ  ਬ਼ਾਰੇ ਇੱਕ   ੇਸਕ਼ਾਰੀ  ਪਦੱਤੀ ਪਕ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ  ਉਹਨਾਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ  
ਕਰਦੇ  ਸਮੇਂ  ਸ਼ਾਡੇ  ਬੱਿੇ   ਪਕਹਹੇ  ਖ਼ਤਰੇ  ਹਨ।  ਰੌਬਰ ੋ  ਦੇ  ਪਨਯਮਾਂ  ਅਤੇ  ਗਰੀਨ  ਐਕ  ਦ਼ਾ  ਸ਼ਾਰ  ਪਦੱਤ਼ਾ   ਪਗਆ  ਸੀ।  ਅਸੀਂ  ਪਵਅਕਤੀਗਤ  ਲਰਪਨਿੰ ਗ   ਲ਼ਾਨ  ਬ਼ਾਰੇ  

ਗੱਲ   ਕੀਤੀ।  ਇਹ  ਕ਼ਾਲਾਂ  ਮ਼ਾਈਗਰੈਂ   ਰੋਗਰ਼ਾਮ  ਸ ਼ਾਫ  ਦੁਆਰ਼ਾ  ਕੀਤੀਆਂ  ਜ਼ਾਣਗੀਆਂ।   ਪਹਲੀ  ਮੀਪ  ਿੰ ਗ    ੂਰੀ  ਨ਼ਾ  ਹੋਣ  ਦੇ  ਆਧ਼ਾਰ  ਤੇ'   ਕੈਲਿੰ ਡਰ  'ਿ  ਨਵੀਂ  ਤਰੀਕ  

ਜੋਹ  ਪਦੱਤੀ   ਗਈ।ਕੈਂ  ਦ ੇਬੱਪਿਆਂ  ਨਿੰ ੂ ਪਲਜ਼ਾਣ  ਵ਼ਾਲੀ  ਬੱਸ   ਰਪਕਪਰਆ  ਪਵੱਿ ਦ਼ਾਿਲ  ਹੋਣ  ਵ਼ਾਲੇ ਸ਼ਾਲ  ਦ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ  ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ  ਸਮਰੱਥ਼ਾ ਦੇ ਕ਼ਾਰਨ  ਕੀਤ਼ਾ  
ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ।   
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ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਨੇ ਛੁੱ  ੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤ਼ਾ ਬ਼ਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਆਉਣ ਵ਼ਾਲੇ ਹਫ਼ਪਤਆਂ ਪਵੱਿ ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਦੀਆਂ ਕ਼ਾਨਫਰਿੰਸਾਂ ਹਨ। 
ਅਪਧਆ ਕ ਗੁਡੀਨੋ ਨੇ ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਨਿੰ ੂ ਪਕਹ਼ਾ ਪਕ ਉਹਆ ਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ੂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਵੱਿ ਸਕਲੂ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ ੱ ਛੇ ਨ਼ਾ ਆਉਣ। ਅਗਲੀ 
ਮੀਪ ਿੰ ਗ 13 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨਿੰ ੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

C. ਐਸ ਼ਾਰ ੋ - 10/12/22- ਰੀਜਨ ਦੀ ਪਰ ੋਰ ਅਤੇ ਰ਼ਾਊਡ  ੇਬਲ ਦੀ ਰਪਕਪਰਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਨਯਮ ਪਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੈਬਰੀਏਲ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ ਐਬਸ ਰੈਸ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਡੀ ਮੈਂ ਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਆ ਣੀ ਦੇਿਭ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਤਵ ਬ਼ਾਰ ਇਕ ੱ ੱ ਤਵ ੂ ੂ ਸ ਰੈਸ ਕੀ ਹੈੱ ੇ ੱ ੇਸਕ਼ਾਰੀ ਪਦਤੀ। ਇਹ ਪਵਿ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ ਮਹ ਰਨ ਹੈ ਪਕ ਰ 

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨਿੰ ੂ ਪਕਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਡਸਪ ਰਕ ਪਵੱਿ ਅਜੇ ਤੱਕ CASSP ਅਤੇ ELPAC ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਕਉਂਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ੂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ 
ਪਗਆ ਹੈ। ਐਸ ਼ਾਰ ੋ ਦੇ ਪਡਸਪ ਰਕ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਅ ਰੈਲ 2023 ਨਿੰ ੂ ਅਗਲੀ ਮੀਪ ਿੰ ਗ ਪਵੱਿ ਪਦੱਤੇ ਜ਼ਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਜਆਦ਼ਾਤਰ ਪਰਵ਼ਾਰ ਕੈਂ ੀ ੋ ਪਵੱਿ ਵ਼ਾ ਸਆ 

ਜ਼ਾਣਗ।ੇ ਮੈਰੀਬੇਲ ਨੇ ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਨਿੰ ੂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਤਣ ਵ਼ਾਲੇ ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਰ਼ਾਸ ਰੀ ਕ਼ਾਰਡਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਯ਼ਾਦ ਪਦਵ਼ਾਇਆ। ਗਰੀਸਲਡ਼ਾ ਨੇ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਸਮ਼ਾਗਮਾਂ ਦੀ 
ਘੋਸਣ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਡਸਪ ਰਕ ਪਵੱ ਿ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਮੈਥਨ਼ਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲ ਫੈਸ ੀਵਲ। ਅਗਲੀ ਮੀਪ ਿੰ ਗ 27 ਅ ਰੈਲ 2023 ਨਿੰ ੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

D. ਸੈਕਰ਼ਾਮੈਂ ੋ - 9/28/22 ਮੀਪ ਿੰ ਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਪਦੱ ਤੀ ਗਈ ਪਕਉਂਪਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮ਼ਾ ੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇ ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

E. ਗ਼ਾਲ - 9/21/22 15 ਸਤਿੰ ਬਰ ਨਿੰ ੂ ਹੋਈ ਆਰ. ੀ.ਏ.ਸੀ ਦੀ ਪਰ ੋਰ ਅਤੇ ਰ਼ਾਊਡ  ੇਬਲ ਦੇ ਬਦਲ਼ਾਅ ਪਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਨਿੰ ੂ 5 ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿੰ ੂ 
ੇਰੈਂ ਇਿੰ ਸ ੀਪਿਊ ਬ਼ਾਰੇ ਯ਼ਾਦ ਪਦਵ਼ਾਇਆ ਪਗਆ ਸੀ। ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪਵਸੇ ਿੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਕੋਰੋ ਮੈਗ਼ਾਨ਼ਾ ਨਿੰ ੂ ਰੈਜੀਡੈਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰੀਮਤੀ ਲੂਲੂ 
ਅਰਗੁਏਲੋ ਨਿੰ ੂ ਸਕੱ ਤਰ ਵਜੋਂ ਨ਼ਾਮਜਦ ਕੀਤ਼ਾ ਪਗਆ ਸੀ। ਕੋਰੀਨ਼ਾ ਨੇ ਘੋਸਣ਼ਾ ਕੀਤੀ ਪਕ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕ਼ਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਨੈਲ 

ਨੇ ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ ਵਰਕਫਰੋਸ ਏਜਿੰ ਸੀ ਬ਼ਾਰੇ ਦੱ ਪਸਆ ਜੋ ਕਪਮਊਪਨ ੀ ਨਿੰ ੂ ਹਰ ਪਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵ਼ਾਵਾਂ ਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਪ ਿੰ ਗ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨਿੰ ੂ ਸ਼ਾਮ 

6:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। 
F. ਪਰਵਰ ਡੈਲ ਼ਾ - 10/19/22 ਰੀਜਨ ਦੀ ਪਰ ੋਰ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰ਼ਾਊਡ  ੇਬਲ ਦੇ ਪਹੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਜੱਥੇ ਸ਼ਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵ਼ਾਈ ਇੱਕੋ ਪਜਹੀ 

ਹੈ। ਰੌਬਰ ੋ ਦੇ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਕ਼ਾਨਿੰ ੂਨ ਹਿੇ ਗਏ। ਲੋਹਾਂ ਦ਼ਾ ਸਰਵੇਿਣ ਕੀਤ਼ਾ ਪਗਆ ਸੀ ਪਜੱਥੇ ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਪ ਿੰ ਗਾਂ ਪਵੱਿ ੇਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੇ 5 ਪਵਸੇ 

ਿੁਣੇ ਸਨ। ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਨਿੰ ੂ ਪਰਵਰ ਡੈਲ ਼ਾ ਪਡਸਪ ਰਕ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਮ਼ਾਈਗਰੈਂ ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੇ DSA ਸਮਝੌਤੇ ਬ਼ਾਰੇ ਸਿੰ ਿੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪਦੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੱ ਤਰ ਦੀ ਿੋਣ ਅਤੇ 
ਨ਼ਾਮਜਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵ਼ਾਧੂ ਬਦਲ ਵੀ ਿੁਪਣਆ ਪਗਆ।ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪਵੱਿ ਕੁਝ ਵ਼ਾ ਰਨ 'ਤੇ ਸੂਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਬ਼ਾਰੇ ਆ ਣੇ ਸੁਝ਼ਾਅ ਪਦੱ ਤੇ 
ਅਤੇ ਇਹ ਪਕ ਉਹ ਿ਼ਾਹਿੰ ਦੁੇ ਹਨ ਪਕ ਪਡਸਪ ਰਕ ਮੱਪਦਆੁ ਂ ਨਿੰ ੂ ਸ ੱ ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮ਼ਾ ੇ ਆ ਣੇ ਪਸੱ ੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਡਸਪ ਰਕ 
ਦੀਆਂ ਘੋਸਣ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵ਼ਾਲੇ ਸਮ਼ਾਗਮਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਨਿੰ ੂ ਬੇ ਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ ਿੰ ਰਸੀ ਲ ਅਤੇ ਵ਼ਾਲਨ ਗਰੋਵ ਦੇ ਪ ਿੰ ਰਸੀ ਲ ਨਿੰ ੂ ਪਮਲਣ 

ਦ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਪਮਪਲਆ। ਅਗਲੀ ੀਏਸੀ ਮੀਪ ਿੰ ਗ 16 ਨਵਿੰ ਬਰ 2022 ਨਿੰ ੂ ਹੋਵੇਗੀ। 
G. ਪਵਿੰ  ਰਸ -0ctober 5, 2022- ਰੀਜਨ ਪਰ ੋਰ ਅਤੇ ਸ ੇ ਪਰ ੋਰ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਜੱਥੇ ਸ ੇ ਮੀਪ ਿੰ ਗ ਪਵੱਿ ਇੱਕ ਰਧ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਪਮਊਪਨ ੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

ਸਰੀ ਰੋਡਰੀਗੋ ਲੋ ੇਜ ਨਿੰ ੂ ਿੁਪਣਆ ਪਗਆ ਸੀ।  ੇਰੇਸ਼ਾ ਪਵਲ਼ਾਪਵਸੇਨਸੀਓ ਨੇ ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਸਿੰ ਿੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪਦੱਤੀ ਪਕ ਉਹ ਮ਼ਾਈਗਰੈਂ ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੁਆਰ਼ਾ ਕੀ 
ੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਡਰੀਗੋ ਲੋ ੇਜ ਨੇ ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਨਿੰ ੂ ਮ਼ਾਈਗਰੈਂ ਪਸੱਪਿਆ ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸ਼ਾਈ 'ਤੇ ਨੈ ਵੀਗੇ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਤਰੀਕ਼ਾ ਪਦਿ਼ਾਇਆ। ਡੈਨੀਅਲ 

ਦੁਆਰ਼ਾ ਸੋਰੀਆ ਪਵੱ ਿ ਇੱ ਕ ੇਸਕ਼ਾਰੀ ਪਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਪਕਵੇਂ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ੂਰੇ ਪਰਵ਼ਾਰ ਨਿੰ ੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨ਼ਾਵਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਦੱ ਸਣ਼ਾ 
ਮਹੱਤਵ ੂਰਨ ਹੈ। ਕੈਥੋਪਲਕ ਿੈਪਰ ੀਜ ਦੁਆਰ਼ਾ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਵੀ ਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਫਤਰ 620 ਮੇਨ ਸੇਂ , ਵੁੱ ਡਲੈਂਡ, CA ਪਵਿੇ ਹੈ। 
ਅਗਲੀ ਮੀਪ ਿੰ ਗ 2 ਨਵਿੰ ਬਰ, 2022 ਨਿੰ ੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

H. ਯੂਕ਼ਾਇਆ -ਗੁੱ ਡ ਆਫ ਰਨੂਨ, ਮੇਰ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਰੋਜੇਲੀਆ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਕੀਆ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪ ਰਕ ਦੀ ਰਤੀਪਨਧੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਡੀ ੈਕ ਮੀਪ ਿੰ ਗ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 

2022 ਨਿੰ ੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਥ ਪਕਰਕਲੇ ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ, ਨੇ ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ ELPAC ਅਤੇ CAASPP ਸ ੇ ਰੀਪਿਆਵਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਇੱ ਕ ੇਸਕ਼ਾਰੀ ਪਦੱ ਤੀ। ਪਫਰ ਸ਼ਾਡੇ 
ਕੋਲ ਪਹਲੇ ਿੁਣੇ ਗਏ ਪਵਸੇ 'ਤੇ ਅਪਧਆ ਕ ਮੈਗਡੇਲੇਨ਼ਾ ਰੂਇਜ ਦੁਆਰ਼ਾ ਇੱਕ ੇਸਕ਼ਾਰੀ ਸੀ ਜੋ "ਸਕੂਲ ਹ਼ਾਜਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤ਼ਾ" ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਪਰ ੋਰ 

ਹੈ। 

I. ਨ਼ਾ ਼ਾ -ਗੁੱ ਡ ਆਫ ਰਨੂਨ, ਮੇਰ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਬਲੈਂਕ਼ਾ ਪਹਲਡ਼ਾ ਪਜਮੇਨੇ ਜ ਹੈ ਮੈਂ ਨ਼ਾ ਼ਾ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪ ਰਕ ਦੀ ਰਤੀਪਨਧੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਡੀ PAC ਦੀ ਮੀਪ ਿੰ ਗ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 

2022 ਨਿੰ ੂ ਸੀ। ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਅਪਰਸਬੇਥ ਕੋਰੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ ELPAC ਅਤੇ CAASPP ਸ ੇ ਰੀਪਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸਿਲ਼ਾਈ ਯੋਜਨ਼ਾ (ILP) 

'ਤੇ ਇੱ ਕ ੇਸਕ਼ਾਰੀ ਪਦੱ ਤੀ। ਪਫਰ ਸ਼ਾਡੇ ਕੋਲ 2 ੇਸਕ਼ਾਰੀਆਂ ਸਨ : ਸਿੰ ਸਥ਼ਾ 10,000 ਪਡਗਰੀਆਂ ਨੇ ਪਵੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਸਕ਼ਾਲਰਪਸ ਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
CAMP ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੇ ਰਤੀਪਨਧੀ ਨੇ CAMP ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਸਕੂਲ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਪਰ ੋਰ ਹੈ। 



                      

                  

                         

                      

                         

                           

                       

                           

                        

                         

                      

      

            

                   

                      

  

       

              

       

        

    

                       

    

     

           

            

           

           

    

                           

         

 

J. ਸੈਂ ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ - ਗੁੱ ਡ ਆਫ ਰਨੂਨ, ਮੇਰ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਅਲੇਜੈਂਡਰ਼ਾ ਰੋਡਪਰਗਜ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਂ ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪ ਰਕ ਦੀ ਰਤੀਪਨਧੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਡੇ ਕੋਲ 29 ਸਤਿੰ ਬਰ, 2022 

ਨਿੰ ੂ PAC ਦੀ ਮੀਪ ਿੰ ਗ ਸੀ। ਅਪਧਆ ਕ ਜੈਪਸਕ਼ਾ ਹਰਨਾਂਡੇਜ, ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ, ਨੇ 2022-2023 ਸਕੂਲੀ ਸ਼ਾਲ ਲਈ  ੀਪਿਆਂ, ਉਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ 
ਦੇ ਨ਼ਾਲ-ਨ਼ਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਰ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿੰ ੂ ੇਸ ਕੀਤ਼ਾ। ਮੈਂ ELPAC ਅਤੇ CAASPP ਸ ੇ ਰੀਪਿਆਵਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ੇਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹਾਂ। ਉਸ 

ਮੀਪ ਿੰ ਗ ਪਵੱਿ, ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਨੇ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ 5 ਪਵਸੇ ਿੁਣ।ੇਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਪਰ ੋਰ ਲਈ ਸੀ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧਿੰਨਵ਼ਾਦ। 

K. ਪਵਿੰ ਡਸਰ - ਗੁੱ ਡ ਆਫ ਰਨੂਨ, ਮੇਰ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਅਮਾਂਡ਼ਾ ਲੋ ੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਿੰ ਡਸਰ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪ ਰਕ ਦੀ ਰਤੀਪਨਧੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਡਸਪ ਰਕ ਪਵੱ ਿ ੀਏਸੀ ਦੀਆਂ 2 

ਮੀਪ ਿੰ ਗਾਂ ਕਰ ਿੁੱ ਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਲੀ ਮੀਪ ਿੰ ਗ 26 ਸਤਿੰ ਬਰ ਨਿੰ ੂ ਹੋਈ ਸੀ।ਉਸ ਮੀਪ ਿੰ ਗ ਪਵੱਿ ਸਮਰ ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੇ ਡ਼ਾਇਰੈਕ ਰ ਨੇ ਸਮਰ ਦੀਆਂ ਕਲ਼ਾਸਾਂ ਦ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਕੀਤ਼ਾ ਅਤੇ ਪਕਹ਼ਾ ਪਕ  ੀਿੇ ਰ਼ਾ ਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਡਸਪ ਰਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਨੇ ਪਫਰ 2022-2023 ਸਕੂਲੀ ਸ਼ਾਲ ਲਈ  ੀਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸਾਂ ਬ਼ਾਰੇ 

ਪਰ ੋਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ ELPAC ਅਤੇ CAASPP ਰ਼ਾਜ ਰੀਪਿਆਵਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਇੱ ਕ ੇਸਕ਼ਾਰੀ ਪਦੱ ਤੀ। ਉਸ ਮੀਪ ਿੰ ਗ ਪਵੱਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਪ ਿੰ ਗਾਂ ਪਵੱਿ ੇਸ 

ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੇ 5 ਪਵਸੇ ਵੀ ਿੁਣ।ੇ ਸ਼ਾਡੀ ਦੂਜੀ PAC ਮੀਪ ਿੰ ਗ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿੰ ੂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਐਲੀਸਨ ਪਗਰਗਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਿੰ ੂ ਪਵਅਕਤੀਗਤ 

ਪਸਿਲ਼ਾਈ ਯੋਜਨ਼ਾ (ILP) ਅਤੇ ਪਨਯਮਾਂ ਦੇ  ਼ਾਈ ਲ I ਭ਼ਾਗ C 'ਤੇ ਇੱ ਕ ੇਸਕ਼ਾਰੀ ਪਦੱ ਤੀ। ਪਫਰ ਸ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਲੀ ਥੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ੇਸਕ਼ਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿੰਸਥ਼ਾ 
ੈਡਰੇਸ ਯੂਨੀਡੋਸ ਦੁਆਰ਼ਾ "ਮ਼ਾਪ ਆਂ ਅਤੇ ਬੱਪਿਆਂ ਪਵਿਕ਼ਾਰ ਸਿੰਿ਼ਾਰ ਨਿੰ ੂ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਨ਼ਾ" ਿੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਪਰ ੋਰ ਹੈ। 

7. ਿੁਰਾਣਾ ਕਿੰ ਮ – ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
8. ਸ ੇ ਮੀਪ ਿੰ ਗ ੈਕ (SPAC)-ਕਲ਼ਾਉਡੀਆ ਕੋਵ਼ਾਰਰੂਬੀਆਸ ਦੀ ਪਰ ੋਰ 

ਮੀਪ ਿੰ ਗ 16 ਸਤਿੰ ਬਰ, 2022 ਨਿੰ ੂ ਹੋਈ। ਕਲ਼ਾਉਡੀਆ ਨੇ ਕ਼ਾਨਫਰਿੰ ਸ ਪਵੱ ਿ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ੇਸਕ਼ਾਰੀਆਂ ਬ਼ਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 
ਸ਼ਾਪਰਆਂ ਨਿੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਪਸਆ ਪਕ ਦੁ ਪਹਰ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਣ਼ਾ ਸ਼ਾਰੇ ਬਪਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੱ ਿ ਮੁਫਤ ਪਦੱ ਤ਼ਾ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਕ ਅਗਲੀ ਕ਼ਾਨਫਰਿੰ ਸ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 

ਨਿੰ ੂ ਹੋਵੇਗੀ। 
9. ਨਿਾਂ ਕਿੰ ਮ - ਜੋਸ ਜੂਲੀਅਨ ਓਸੇਗੁਏਡ਼ਾ 

ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਲਰਪਨਿੰ ਗ ਲ਼ਾਨ (ILP) ਅਤੇ ESSA  ਼ਾਈ ਲ I ਭ਼ਾਗ C ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸਨਜ ਦੀ ੇਸਕ਼ਾਰੀ 
10. ਨਿਾਂ ਕਿੰ ਮ - ਇਜ਼ਾਬੈਲ ਕੁਈਨੋ ਨੇ ਜ (IPS) 

ਇਿੰ ਗਪਲਸ ਲਰਨਰਾਂ ਨਿੰ ੂ ਰੀਕਲ਼ਾਸੀਪਫਕੇਸਨ ਕਰਨ ਬ਼ਾਰੇ ੇਸਕ਼ਾਰੀ 
11. ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਚਾਰ: 

ਕਲ਼ਾਉਡੀਆ ਕੋਵ਼ਾਰਰੂਬੀਅਸ ਨੇ ਸ਼ਾਪਰਆਂ ਨਿੰ ੂ ਸਾਂਤ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕ਼ਾਲਜ ਪਵਿੇ ਮੁਫਤ ਕਲ਼ਾਸਾਂ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਪਿਤ ਕੀਤ਼ਾ, ਉਹ ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 
12. ਅਗਲੀ ਮੀਪ ਿੰ ਗ: 8 ਦਸਿੰਬਰ, 2022 ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ। 

8 ਦਸਿੰਬਰ, 2022 

16,ਫਰਵਰੀ 2022 

16 ਮ਼ਾਰਿ, 2022 

27 ਅ ਰੈਲ, 2022 

13. ਸਮਾਿਤੀ -
ਮਰੀਲੇਨ਼ਾ ਡੀ ਲੋਜ਼ਾ ਨੇ ਮੀਪ ਿੰ ਗ ਨਿੰ ੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਰਸਤ਼ਾਵ ੇਸ ਕੀਤ਼ਾ, ਯੂਨੀ ਲੀਰ਼ਾ ਐਸ ਼ਾਰ ੋ ਦੁਆਰ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤ਼ਾ ਪਗਆ। ਮੋਸਨ ਬਹੁਮਤ ਨ਼ਾਲ ਼ਾਸ 

ਕੀਤ਼ਾ। ਸ਼ਾਮ 7:04 ਵਜੇ ਮੀਪ ਿੰ ਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਪਦੱ ਤੀ ਗਈ। 


