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ستالیسه/  به 2019-20برای سال تحصییل                   ن روز Encina (6-12 یآماده ساز  ندبیر ( خوش آمدید. اولیر
 است. آگست ماه  15مدرسه مکتب/ 

وع سال تحصدانش یهاده خانوا ،یجوالدر اواخر ماه                 از جمله روز ثبت  ،یلیآموزان ما اطالعات مهم در مورد سر
   نید کرد. انخواه افتیرا در  خود فرزند  یبرا Bulldogنام 

ا
ور  کامال  نیو والد Encinaآموزان دانشتمام است که  یضن

ن . تا آن زمان، من نحضور یابند ثبت نام  آگست غرضمشخص شده در ماه  خی    سپرستان آنها در تار /   فرصت ز خواهم ا یم یر
یک با شما ان رزند تبل از بازگشت فق را  علومات زیر م و استفاده کنم   . نمایمسر

Encina فتیهمچنان به پ دهد. نمرات  ادامه یم خود آموزان دانش یبرا و اجتمایع اکادمیک ییر ادگی طیدر بهبود مح شر
 مختلف است. در رابطه با اهداف طرح حسابدیه یها نهیآموزان در زمدانش تینشان دهنده رشد در موفق CAASPP هیاول

ل   خود آموزان کمک به دانش  یبرا مختلفن  یبه طرح ها عهد تم Encina مکتب/مدرسه ،ناحیه آموزشر  (LCAP)محیل کنیر
ک یاستانداردها یساز  ادهی. ادارات ما با پاست  مدرسه و فراتر از آنمکتب/ در  فتیپ مشیر در سال  ساينسکنند و   یم شر
از  به عنوان بخشر  یبر فناور  مبتنن  برنامه آموزشر  کیو اتخاذ  ینسل بعدعلیم  یاستانداردها کامل  یساز  ادهیدر پ یجار 
ن سال ما همچن نیدر ا ن،یروند است. عالوه بر ا نیا تا  6دانش آموزان کالس  یبرا را  اضن یو ر  شیزبان انگل جدی تیحما یر
همچنان  و  انها  یلیآموزان در مدرسه و پس از فارغ التحصکمک به دانش  یما همچنان برا مدافعکرد. برنامه   میاضافه خواه 9

ات داشتبرنامه با در نظر  تیبه تقو  ر اسیر از تالش  ما بخش مهیم BARKS. برنامه داد  د واهادامه خ ،و برنامه درش AVID ییر
ش تعداد  برنامه مشارکت اجتمایع ت،یمثبت است. در نها یفرهنگ مدرسه ا کیحفظ  یما برا یها ما همچنان به گسیر

 دهد.  ادامه یم Encinaتجربه فرزند شما در  یساز  غنن  یمدرسه ما برا ا بر جامعه ب مبتنن  یبرنامه ها
 

اوار   یمدرسه امکتب/  را  Encinaبا هم، ما  به تالش کار   نیاز ا یار یبس ی. جنبه هاخواهیم ساخت ،نستآ که فرزند شما سن
ک ما ن یها ن  با خی   و  کمکب  خاطر جلب شما  نظراتدارد. ما همچنان خواهان  از یمشیر ما تالش  را یز  یمهست شما  نگه داشیر
ور  بلکه، نهو جامعه فقط مطلوب  نیوالد یهمکار  که  یمت کنرسد ی  جا را  Encinaتا  میکن  یم  دنی. ما منتظر دباشد  یضن

 میخواه شما را  ماه آکستو ما در  د یتابستان خود لذت بی   هی. تا آن زمان، از بقهستیم ندهیو اغلب در سال آ لیاواشما در 
 . دید 
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