
PAC (Parent Advisory Committee) NEEDS YOUR HELP! 
Please help us fill these seats! 

 

DPAC (District PAC) Representative: 

The Abbotsford DAPC is an organization that welcomes and encourages representation from all PACs in the Abbotsford School 
District. Their meeting occurs every third Thursday, at 7 PM. They are generally online via ZOOM. Our DPAC seat is responsible 
for attending meetings and reporting back any important information that may be pertinent to our school community. 
 

Fundraising Coordinator(s): 

Coordinates fundraisers for our school, including hot lunches, treat days, etc. At this time, we have no hot lunches scheduled 
for this school year. Now that we are allowed to have them again, we are hopeful that this position will be filled so that the 
kids can have these fun days to look forward to again! 
 

Please contact us if you are interested or have questions! clearbrookelementaryPAC@gmail.com 
 

ਪੈਕ (ਮਾਪੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ/ਪੀਏਸੀ)  ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ!  
 

ਡੀਪੀਏਸੀ (ਿਜ਼ਲਾ ਪੀਏਸੀ/ਪੈਕ) ਪਤੀਿਨਧੀ : 
 

ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਡੀਏਪੀਸੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਪੀਏਸੀ/ ਪਕੈ ਤ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਂਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਹਰ ਤੀਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜ ੇਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀ ਂਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਸਾਡੀ ਡੀਪੀਏਸੀ 
ਸੀਟ ਮੀਿਟੰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਾਸੰਿਗਕ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ(ਆਂ): 

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਰਜ਼ੇਰਾ ਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਲੰਚ, ਟੀਟ/ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ, ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੂਲੀ 
ਸਾਲ ਲਈ ਕਈੋ ਗਰਮ ਲੰਚ ਤੈਅ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ ਹਣੁ ਜਦ ਸਾਨੰੂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ  ਪਿਜ਼ਸ਼ਨ/ਸਥਾਨ 

  ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚ ੇਇਨਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਿਦਨਾਂ ਦਾ  ਦਬੁਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ/ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਣ!  
 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ!ੋ clearbrookelementaryPAC@gmail.com 
 

 

 

 

 


