
      

     

    

            

        

 

 

     

     

                 

 

  

                   

 

                 

                 

                     

 

                 

            

               

                             

   

                    

                

      

  

                

               

                    

            

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 ਬੋਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਂਉਂਪਸਲ ਮੀਪਟਿੰਗ੍ 

Thursday, February 16, 2023, 5:30 p.m. Via Zoom / ਵੀਰਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ 16, 2023, ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ 

ਆਈਟਮ ਸਮਾਂ ਸ਼ਡਈਊਲ ਿਰਣਨ ਿੈਬਸਬਲਟੇਟਰ 

ਆਈਟਮ 1 5 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 5:30 -5:35 ਵਜੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਿੰ ਼ੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਪਹਮਾਨ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ ਡਾ. ਸਾਰਾਹ ਪਵਲੀਅਮਜ 

ਆਈਟਮ 2 5 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 5:35-5:40 ਵਜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗ਼੍ੂਲੇਸਨਜ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗ੍ੈਬਰੀਏਲਾ ਲੋਿੇਜ ਅਤੇ ਕਾਰਮੇਨ 

ਿਯਾਨ 

ਆਈਟਮ 3 5 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 5:40-5:45 ਵਜੇ ਏਜੰ ਡਾ ਰੀਬਿਊ ਰੋਜੇਲੀਆ ਵਾਲੈਂਸੀਆ 

ਆਈਟਮ 4 5 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 5:45-5:50 ਵਜੇ ਰੀਬਿਊ ਅਤੇ ਬਮੰ ਟ ਪ੍ੜ੍ਹਨਾ ਰੋਜੇਲੀਆ ਵਾਲੈਂਸੀਆ 

ਆਈਟਮ 5 10 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 5:50-6:00 ਵਜੇ ਆਈਸ ਬਰੇਕਰ ਐਕਟੀਪਵਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੀਪਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ੈਬਰੀਏਲਾ ਲੋਿੇਜ/ ਕਾਰਮੇਨ 

ਿਯਾਨ 

ਆਈਟਮ 6 5 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 6:00-6:05 ਵਜੇ ਿੈਕ ਸਟੇਟ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ (SPAC) ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ) ਕਲਾਉਡੀਆ ਕੋਵਾਰਰ਼ੂਬੀਆਸ 

ਆਈਟਮ 7 5 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 6:05-6:10 ਵਜੇ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕੰ ਮ ਰੋਜੇਲੀਆ ਵਾਲੈਂਸੀਆ 

ਆਈਟਮ 8 10 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 6:10-6:20 ਵਜੇ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਿੈਕ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਰੀਿਰੈਜਪਟਵ ਰੀਜਨਲ ਿੈਕ 

ਆਈਟਮ 9 30 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 6:20-6:50 ਵਜੇ ਨਿਾਂ ਕੰ ਮ - ਇਿੱ ਕ ITIN ਨਿੰ ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਕਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਰਜ ਬੁਏਨੋ ਸੈਲਫ ਹੈਲਿ 

ਫੈਡਰਲ ਕਰੈਪਡਟ ਯ਼ੂਨੀਅਨ 

ਆਈਟਮ 10 5 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 6:50-6:55 ਵਜੇ ਨਿਾਂ ਕੰ ਮ : ਿਰੋਮੋਏਪਟਿੰ ਗ੍ ਦੀ ਫੈਪਮਲੀਜ ਦੇ ਿਛਾਣ ਨਿੰ ਼ੂ ਉਤਸਾਪਹਤ ਕਰਨਾ ਰੇਕਲ਼ੂਟਾਡੋਰਾ 
ਆਈਟਮ 11 15 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 6:55-7:10 ਵਜੇ ਨਿਾਂ ਕੰ ਮ - ਸਟੇਟ ਸਰਪਵਸ ਪਡਲੀਵਰੀ ਿਲਾਨ SSDP 

ਰੀਜਨਲ ਐਿਲੀਕੇਸਨ-ਿੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ੍ਦਾਨ 

ਡਾ. ਸਾਰਾਹ ਪਵਲੀਅਮਜ 

ਆਈਟਮ 12 5 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 7:10-7:15 ਵਜੇ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਰੀਿਰੈਜਪਟਵ ਰੀਜਨਲ ਿੈਕ 

ਆਈਟਮ 13 5 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 7:15-7:20 ਵਜੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਿਚਾਰ ਰੋਜੇਲੀਆ ਵਾਲੈਂਸੀਆ 

ਆਈਟਮ 14 5 ਪਮਿੰ ਟ ਸਾਮ 7:20-7:25 ਵਜੇ ਅਗ੍ਲੀ ਮੀਪਟਿੰ ਗ੍ ਦੀ ਪਮਤੀ - ਵੀਰਵਾਰ, ਮਾਰਚ 16, 2023 ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਰੋਜੇਲੀਆ ਵਾਲੈਂਸੀਆ 

ਆਈਟਮ 15 5 ਪਮਿੰ ਟ 7:25-7:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਰੋਜੇਲੀਆ ਵਾਲੈਂਸੀਆ 

ਮੀਪਟਿੰਗ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵ,ੋ ਜ਼ੂਮ ਪਲਿੰ ਕ: https://forms.gle/72JL9Leo41JbcZJP9. 

https://forms.gle/72JL9Leo41JbcZJP9



