
ਘੰਟੀ  ਅਨੁਸੂਚੀ
ਫੀਡਬੈਕ  
2 0 2 1 9  ਅਗਸਤ  -  1 4  ਅਕਤੂਬਰ  ਤੱ ਕ  ਮੀ ਿਟੰਗ�  ਹੋਈ�

ਤੀਖ਼ਣ  ਿਦ੍ਰਸ਼
ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਘੰਟੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੇ
ਮਾਿਪ�, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਹੋਰ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੀਿਟੰਗ� ਕੀਤੀ�। ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲ� � ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਵਂੇ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕਾ�ਨ SB328 � ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਘੰਟੀ ਦੀ� ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ� � ਿਕਵਂੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
CUSD ਗਵਰਿਨੰਗ ਬੋਰਡ � ਅੰਤਮ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲ� ਕਿਮਉਨਟੀ ਦੁਬਾਰਾ
ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2022 ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ� 'ਤੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਘੰਟੀ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ '22-'23 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ।
 
ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਰਵਾਰ�, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਐਲੀਮਂੈਟਰੀ
ਸਕੂਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ/8:30 ਵਜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ ਸਮ�-
ਸਾਰਣੀ ਤਂੋ ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਨੇ ਉਹਨ� ਚੁਣੌਤੀ� 'ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਂੇ
ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨ� ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
 
 
 

ਿਜਨ੍ਹ� ਲੋਕ� ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ� ਿਵੱਚਂੋ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ-ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਗਰੱੁਪ�, ਸਟਾਫ਼
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਮੀਿਟੰਗ� ਦੇ 95% ਜਵਾਬ� ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਂੇ ਨਾਲਂੋ
ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਂੇ � ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ।
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1 ਕੀ ਐਲੀਮਂੈਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ?

ਪਿਹਲ� ਦੀ ਘੰਟੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਕਾਰਨ
ਨੇ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ �
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50 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਿਵਚਾਰ:

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਸਵੇਰੇ ਖੇਡ�/ਸਿਹ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ (ਕੁਝ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ)।
ਿਵਿਦਅਕ ਕੇਂਦਰ� (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਲੋਿਵਸ ਨੌਰਥ/
ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਿਰਜ ਅਤੇ ਕਲੋਿਵਸ ਈਸਟ/ਰੇਬਰਨ/
ਰੀਗਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।
ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼� 'ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।

( C U S D  ਅੱ ਜ ,  2  ਿਮੰ ਟ  ਅੱ ਜ ,
ਫੇ ਸ ਬੁੱ ਕ ,  ਇੰ ਸ ਟਾ ਗ੍ ਰਾ ਮ ,  ਈ ਮੇ ਲ ,
ਵੈੱ ਬ ਸਾ ਈ ਟ ,  ਸ ਰ ਵੇ ਖ ਣ ,  ਟੈ ਕ ਸ ਟ ,
ਐ ਪ ਸ  ਅ ਤੇ  ਿਵ ਅ ਕ ਤੀ ਗ ਤ  ਮੀ ਿਟੰ ਗ� )



ਵਾਧੂ  ਿਵਅਕਤੀਗਤ  ਔਨਲਾਈਨ  ਫੀਡਬੈਕ
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ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ� ਗਈ� ਮੱੁਖ ਿਚੰਤਾਵ�:

ਵਾਧੂ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ: ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ?

ਬਾਹਰੀ ਫੀਡਬੈਕ
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ਐਲੀਮਂੈਟਰੀ ਸਕੂਲ� ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੀ ਸਮ�-
ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ� ਿਚੰਤਾਵ� ਿਵੱਚਂੋ, ਸਭ
ਤਂੋ ਆਮ ਸਨ:

ਇਹ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ�
ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ � ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ/ਖਰਚੇ � ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਮ� ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਿਚੰਤਾਵ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਿਜਵਂੇ ਿਕ
ਹਨੇਰੇ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਊਟਡੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀ�
ਿਬਨ� ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ, ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ
ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਬਾਲਗ ਿਨਗਰਾਨੀ)।

ਸਟੇਟ ਕ�ਨ ਿਵੱਚ ਪਤਝੜ 2022 ਤੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਂੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮਂੈਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮ�-
ਸਾਰਣੀ� � ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ
ਪ੍ਰਵਾਹ � ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ � ਸ਼ੁਰੂਆਤ/ਅੰਤ ਦੇ ਸਮਂੇ � ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ
'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਬੇਨਤੀ� ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ� ਿਟੱਪਣੀ� ਦੀ ਜੋ ਐਲੀਮਂੈਟਰੀ � ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਮਂੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦੀ� ਹਨ:

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪ� ਲਈ ਿਬਹਤਰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ - ਸਰਦੀ� ਦੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਇਹ
ਹਨੇਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ

ਘਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
o ਖੇਡ�/ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਦੇ
ਅਿਭਆਸ� ਲਈ ਲਾਈਟ� ਨਹੀਂ ਹਨ

ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ
ਗਤੀਿਵਧੀ�, ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਮ� ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ
ਸਮ� ਿਦੰਦਾ ਹ

ਵਧੇਰੇ ਨੀਂਦ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ� ਲਈ ਜਲਦੀ �ਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੰੁਦਾ ਹੈ

ਐਲੀਮਂੈਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ� ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ� ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਾ�ਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭੋ
(ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਹੋਰ ਬੱਸ� ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ)।
ਕਂੈਪਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਾਈਟ� 'ਤੇ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾਓ।
ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ � ਸਰਲ ਬਣਾਓ, ਜਲਦੀ ਿਰਲੀਜ਼ ਿਦਨ ਤਂੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹ� � ਵੱਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ
ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਿਟੱਪਣੀ� ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਈ�

124 ਮਾਪੇ
19 ਸਟਾਫ ਮਂੈਬਰ
7 ਿਵਿਦਆਰਥੀ
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