
 

 
 

 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 
 

ਪਪ੍ਆਰੇ ਪਲਿੰ ਡਨ ਪ੍ਪਰਵਾਰ, 
 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਰਵਾਰ ਇਸ ਫਾਲ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਰਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਕ ਫੱੁਲ-
ਡੇਅ ਰਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਵੱਚ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇਗਾ? 

 
ਪਲਿੰ ਡਨ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਰਰਕਰ ਨੇ 2022/2023 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਯੋਗ ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਮੁਫ਼ਤ, ਫੱੁਲ- ਡੇ ਅਸਕੂਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਪਹਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪਵੱਚ ਰਚ-ਪਮਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਹ ਪਸੱਖੇਗਾ, ਪਰਸੈੈੱਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੇਗਾ, ਕੈਫੇਰੇਰੀਆ ਪਵੱਚ ਦੁਪ੍ਪਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਕਸੇ ਬੱਸ ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨਾਲ 
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਪਵੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ! 

 
ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਕਿੰ ਡਰਗਾਰਰਨ ਪਵੱਚ 2023/2024 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਲਈ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 
ਰਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਲਿੰ ਡਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਸੱਪਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 
2022/2023 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਤਿੰਨੋਂ  ਐਲੀਮੈਂਰਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਡੇਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਆਈਸੋਮ (Isom) ਐਲੀਮੈਂਰਰੀ ਅਤੇ ਬਰਨੀਸ ਵੌਸਬੇਕ (Bernice Vossbeck) ਐਲੀਮੈਂਰਰੀ ਪਵੱਚ ਆਯੋਪਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਪਨਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਪਮਤੀ 15 ਸਤਿੰਬਰ, 2022 ਹੈ। ਲਾਂਚ ਪਨਯਮਤ ਪ਼ਿਲਹਾ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਦਨ ਨੂਿੰ  ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਕ ਪਿਲਹਾਲ 15 ਜੂਨ, 2023 
ਹੈ।  

 
ਅਸੀਂ ਪਲਿੰ ਡਨ ਦੇ ਪ੍ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਹਾਂ! ਸੀਰਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਲਾਂਚ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪਵੱਚ ਪਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ 27 ਮਈ, 2022 
ਤੱਕ Lynden School District Main Street Campus ਜੋ ਪਰਹਲਾਂ Lynden Middle School, 516 Main Street ‘ਤੇ ਸੀ ’ਤੇ ਡਾਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪਹੁੰ ਚਦੀ 
ਕਰੋ।  

 
ਜੇਕਰ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਿੰ  360.354.4443 'ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂvanwijkj@lynden.wednet.edu ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ।ੋ  

ਧਿੰਨਵਾਦ ਸਪਹਤ, 

ਜੂਲੀ ਵੈਨ ਪਵਜਕ, ਐਡ. ਡੀ. ਡਾਇਰੈਕਰਰ  
ਰੀਪਚਿੰਗ + ਲਰਪਨਿੰ ਗ  
ਪਲਿੰ ਡਨ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਰਰਕਰ

mailto:vanwijkj@lynden.wednet.edu


 

 

 
 

ਲਾਂਚ ਅਰਜੀ  
 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ (ਪ੍ਪਹਲਾ, ਆਖ਼ਰੀ): ਜਨਮ ਪਮਤੀ: 
  

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
 

ਮਾਤਾ-ਪਪ੍ਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ਪ੍ਤਾ: ਘਰ/ਮੋਬਾਇਲ/ਦਿਤਰ 
ਦਾ ਿੋਨ ਨਿੰ ਬਰ: 

ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਤਾ: 

    

    

 
ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ/ਪਰਹਲਾਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਰਸੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ: 

 ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਸੈਂਰਰ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪ੍ਛਲੀ ਵਾਰ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਪਮਤੀ? 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਰ ਡੇਅ 
ਕੇਅਰ 

    

ਇਨ-ਹੋਮ ਡੇਅ 
ਕੇਅਰ 

    

ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ     

ਹੋਰ?     

 
 ਨੇਬਰਹੁੱ ਡ ਸਕੂਲ (ਜੇਕਰ ਜਾਣੂ ਹੋ):  
ਸਾਡਾ ਮਿੰ ਨਣਾ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਪਲਿੰ ਡਨ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਰਰਕਰ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਪਰਡੂਸਡ ਲਿੰ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ  

ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱ੍ਕਾ ਨਹੀਂ 
 

 

ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 27 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜੋ 
Lynden School District Main Street Campus 

516 Main Street 
Lynden, WA 98264 
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