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 :انسیناخانواده ھای محترم مکتب/مدرسھ 
 .گویمسال آموزشی جاری، سال نو را بھ شما مبارک باد می سمستر بھاری با شروع

 
. اولین پُست بھ خانواده ھا ارسال گردید جنوری توسط ۱۳و در ھفتھ  آموزان بھ اشتراک گذاشتھ شدبا دانشکارت گزارش نمرات سمستر خزانی 

 ھد شد.فبروی نشر خوا ۱۴تاریخ  ،گزارش پیشرفت سمستر بھاری
 

آموزان عاطفی برای دانش-ھمچنان بھ تقویت محیط آموزشی و اجتماعی انسینا، مکتب/مدرسھ ۲۰۲۰-۲۰۱۹با رسیدن بھ وسط سال آموزشی 
برنامھ ھای ابتکاری  انسینا، مکتب/مدرسھ وانسن) حوزه تعلیمی LCAPدھی (دھد. در مطابقت با اھداف برنامھ کنترول محلی و حسابادامھ می

ب/مدرسھ و خارج از آن موفق در مکت تانماید آموزان را کمک مینماید. این برنامھ ھای تقویتی و ابتکاری دانشو تقویتی زیادی را تطبیق می
 .گردند

 
نماییم ھد زیرا ما تالش مید) و آمادگی بھ کالج و آمادگی شغلی، ھمچنان اولویت اصلی ما را تشکیل میCommon Coreتطبیق مضامین اصلی (

در  ،تا بھترین فرصت ھای آموزشی ممکن را برای کودک تان فراھم سازیم. آموزگاران ھمچنان بھ تعریف اھداف یادگیری برای تمام دروس
ر نمایند. بیگیری میآموزان را با ستفاده از امتحان ھای مختلف رسمی و غیر رسمی پو پیشرفت دانش ؛دھندادامھ می ،مطابقت با استاندارد ھا
دولت ایالتی، طوری کھ در داشبورد وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا انعکاس یافتھ است، ارائھ شده از طرف  اساس آخرین اطالعات

 در بخش ھای مختلف در حال پیشرفت است. انسینامکتب/مدرسھ 
 

تا در مکتب/مدرسھ موفق شوند، افق فکری شان را گسترش دھند، و  نمایدآموزان کمک میبھ دانش )Advocacy program( برنامھ مشاوره
ینھ تجسم ن را در زمآموزاآماده گردند. در سمستر بھاری، چندین سفر میدانی بھ کالج تنظیم شده است تا دانش التحصیلیفارغبرای زندگی پس از 

آموزان در سمستر ھای رھبری شده توسط دانشری نماید. کنفرانسبرنامھ ھای آموزشی شان پس از فراغت از مکتب/مدرسھ، ھمکا گذاریو پالن
ھا، اطالعات بیشتر توسط کنفرانسکنید. با نزدیک شدن زمان برگزاری اپریل برگزار خواھد شد. این تاریخ را یادداشت  ۲۰بھاری، در ھفتھ 

 برای تان ارسال خواھد شد. مشاورین
 

برای حفظ یک محیط مثبت برای مکتب/مدرسھ باقی خواھد  ھای مااساسی در راستای تالش چنان بھ عنوان یک برنامھ، ھمBARKSبرنامھ 
ھا بتوانند در این محیط مسؤل، محترم، مھربان و جاد کنیم کھ برای کودکان مان مثبت بوده و آنای ایکنیم کھ محیط آموزشیماند. ما تالش می

بھ  ور انسیناثبت نام و حاضری در مکتب/مدرسھ  -در نتیجھ تالش شما-بھ صورت جداگانھ تشکری کنیم BARKSمصؤن باشند. جا دارد از تیم 
آموز ممکن، بھترین دانش عنوانکنید تا بتوانند بھ موقع بھ مکتب/مدرسھ حاضر شده و بھ آموز تان را کمک میبھبود است. تشکر از شما کھ دانش

 مبدل شوند. 
 

 مشاھده تقسیم اوقاتباسکتبال، ساکر و پھلوانی ما ھستیم. برای  ھایاز طرف تیم عالیمستانی، ما منتظر اجرای ھای زبا شروع فصل ورزش
 !ھابولداگسایت مکتب/مدرسھ ما مراجعھ کنید. بھ پیش بھ ویب ،ورزشی

 
 دارید. این کار از جنبھ ھای تانکان دمتعھد بھ ایجاد مکتب/مدرسھ ای ھستند کھ شما آروزی داشتن آن را برای کو انیسناکارکنان مکتب/مدرسھ 

ما ھمچنان از شما نظر خواھیم خواست، کمک شما را درخواست  باشد. با رسیدن بھ وسط سال آموزشی،مختلف نیازمند تالش ھای مشترک می
کھ للخواه بوده بکھ در آن ھمکاری اجتماع نھ تنھا د تبدیل کنیم بھ محلیرا  انسینا؛ تا بتوانیم اھم خواھیم کردخواھیم نمود، و بھ شما اطالعات فر

 شما را مالقات نماییم. گاھگاھی در مدت باقی مانده سال آموزشی کھ امیدوار ھستیم .باشدیک امر ضروری 
 

Richard S. Judge 
 مدیر مکتب/مدرسھ


