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 ਮਈ 2022  

ਸੈਂਟਰ ਕਨੈਕਟ 
ਸੈਂਟਰ ਜੁਆਇੰਟ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕਿੂ ਲਡਸਲਟਿਕਟ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ! 
ਇਸ ਸੂਚਨਾਪੱਤਰ ਿਾ ਮਕਸਿ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਫੈਵਮਲੀਜ਼ ਨੂੂੰ  ਅਵਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਵਕਆਂ ਨਾਲ ਿੋੜਨਾ ਿੋ ਤੁਹਾਡ ੇਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ 

ਤੂੰਿਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਿਗਾਰੀ ਹ ੋਸਕਿੇ ਹਨ। 

ਸਰੋਤ - ਮੌਕੇ - ਤੰਦਰੁਸਤੀ 

ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲਸਹਤ 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ 

• ਵਿਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਿੀ ਹ!ੈ 

• ਮੁਫ਼ਤ ਲਵਿੱ ਚ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰੋ: ਵਿਮਾਗੀ ਵਸਹਤ 

ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਿੀ ਹੈ ਵਿਿਸ 

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ 

ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਈਸਂ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ 

ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਿੂਿ ਹੈ। 
• ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ: ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰ 

ਸਕਿ ੇਹਨ। 

ਮਈ 

ਸਵੈ-ਸੰਭਾਿ ਕੈਿੰਡਰ 

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਿਾ ਸਿੈ-ਸੂੰਭਾਲ ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਇੱਥੇ ਹੈ! ਇਸ ਮਹੀਨੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਵਪਆਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਯਾਿ ਰੱਖੋ! 

CJUSD ਦੀ ਪਲਹਿੀ ਵਾਰ ਸਕੂਿ 

ਸਰੋਤ ਮੇਿੇ ਲਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸੀ! 
ਆਪਣੇ ਕੈਲੂੰ ਡਰਾਂ ਿੀ ਵਨਸ਼ਾਨਿਹੇੀ ਕਰੋ! 27 

ਿੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮ 4 – 6 ਿਿ ੇਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3243 

ਸੈਂਟਰ ਕੋਰਟ ਲੇਨ ਵਿਖ,ੇ CJUSD ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾ 'ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ' ਸਰਤੋ ਮਲੇਾ ਹੋਿੇਗਾ! 
ਬਾਹਰ ਆਓ ਅਤ ੇ2022-2023 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਿਨ, ਪਵਰਿਾਰਕ 

ਮਨੋਰੂੰਿਨ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਤੋਾਂ ਿਾ ਆਨੂੰ ਿ 

ਲਓ! ਬੈਕਪੈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਕੇਿਲ 

CJUSD ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਣਗੀਆਂ। *ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, 

ਪਵਹਲਾਂ ਆਓ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਓ। ਿਧੇਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਿੇ ਹ ੋਤਾਂ 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ916- 338-6387 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

ਸਥਾਨਕ ਗਰਮੀਆ ਂਦੀਆਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆ ਂ

• ਸੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਫੈਲਮਿੀ ਸਲਵਮ ਨਾਈਟਸ – ਐਟਂੀਲੋਪ 

ਐਕਿਾਵਟਕ ਕੂੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ, $2 ਪਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, 6/10, 

6/24, 7/22, ਅਤੇ 8/5 ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮ 7-8:30 ਿਿੇ 
• ਫੂਡ ਟਰਿੱ ਕ/ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ - ਐਟਂੀਲੋਪ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਪਾਰਕ 

ਵਿਖੇ ਫੀਿਡ ਆਫ਼ ਡਿੀਮਜ਼, 6/10 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਿਿੇ 
•  ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜੂਨਟੀਨਥ ਫੈਸਟੀਵਿ 6/17-6/19 ਵਿਲੀਅਮ 

ਲੈਂਡ ਪਾਰਕ 

sacramento365.com/event/sacramento-

juneteenth-festival-2/ ਵਿਖੇ 
• ਹੌਟ ਅਗਸਤ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ - ਿੂਕਾ, ਰੱਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ, 

8/13। ਕਲਾਵਸਕ ਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਮ 3:30-7:30 ਿਿੇ, ਫੂਡ 

ਟਰੱਕਸ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਿੇ, ਫਰੀ ਸਿੀਮ ਸ਼ਾਮ 5:30-7:30 ਿਿੇ, 
ਮੂਿੀ ਸ਼ਾਮ ਿੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੂੰ ਿੀ ਹੈ। 

ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਸਮਾਗਮ 

-5/21/22-ਮੁਫ਼ਤ ਨੋ ਸਵਟਗਮਾ ਨੋ ਸ਼ੇਮ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਐਡਂ 

ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫੈਸਟੀਿਲ - ਸੀਜ਼ਰ ਸ਼ਾਿੇਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਾ, 12-5 

ਿਿੇ 
 sacramento365.com/event/no-stigma-no-
shame-festival/ 

-7/27/22 CJUSD ਬੈਕ-ਟੂ-ਸਕੂਿ ਸਰੋਤ ਮੇਿਾ! ਸ਼ਾਮ 4-6 

ਿਿੇ 3243 ਸੈਂਟਰ ਕਰੋਟ ਲੇਨ, ਐਟਂੀਲੋਪ, CA 95843 

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ: 
- 5/26/22 ਸਕੂਲ ਿਾ ਆਖਰੀ ਵਿਨ  

- 5/31/22 - 6/30/22 (ਵਸਰਫ਼ ਸੋਮਿਾਰ-ਿੀਰਿਾਰ) 

CJUSD ਸਮਰ ਸਕੂਲ 

- 6/20/22 - ਿੂਨਟੀਨਥ, ਕੋਈ ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ 
- 8/3/22 ਸਕੂਿ ਦਾ ਪਲਹਿਾ ਲਦਨ 

ਬੀਟ ਲਦ ਸਮਰ ਸਿੰਪ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿੌਰਾਨ ਵਸੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਥ ੇਕੁਝ ਸਾਧਨ ਹਨ! 

• ‘ਗਰਮੀਆਂ ਿਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ’ ਸਲਾਈਡ: ਸਾਰੀ 
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੱਖਿੇ ਰਹੋ। 

https://blog.allaboutlearningpress.com/summer
-slide/ 

• ਸੈਕ ਪਬਵਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਰ ਰੀਵਡੂੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਵਰਿਾਰ ਵਹੱਸਾ ਲੈ 

ਸਕਿਾ ਹੈ! ਵਕਤਾਬਾਂ ਪੜਹ ਕੇ ਪੁਆਇੂੰਟਸ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਇਨਾਮ ਵਿੱਤੋ! 

@centerunified_safe 

ਵਸਹਤਮੂੰਿ ਪਵਰਿਾਰਕ 

ਗਰਮੀਆ ਂਿੀ ਚੁਣੌਤੀ 
ਿਧੇਰੇ ਧੁੱ ਪ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਿੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀਆਂ ਿੀ 
ਰੁੱ ਤ ਉਹਨਾਂ ਆਿਤਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਵਸਹਤਮੂੰਿ ਆਿਤਾਂ 
ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਾ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਿਾ ਹੈ 
ਵਿੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਵਪਆਰ ਕਰਿੇ ਹੋ। ਯੂ.ਐੱਸ. 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਇਸ ਪਲਰਵਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਿੇਖ।ੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਿਾ ਹੈ, 
ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਿੇ ਸਮੇਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹੈ? ਇਕੱਠੇ ਵਮਲਕੇ ਕੋਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਇਨਾਮ 

ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ 

ਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰੋ! 
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