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 : ز یآموزان عز و دانش نیوالد
همه دانش  یمثبت برا یی  تغ یار ب یی  در حال انجام است و در حال شکل گ به خوب   2019-20 علییماول سال ت رب  ع

 مدرسهبازگشت به برنامه آموزان و بر به کنفرانس دانشو اکتماه  اوایلدر  . وقت  د رس یمبه نظر  انسیناآموزان و کارکنان 
 (Back-to-School) رو صحبت  شیپ ی   انگ جانیبا شما هستم و در مورد سال ه دار ید منتظر ، من مشتاقانه د ییآ یم

 به دست خواهد آمد.  ندهیآ یدر هفته ها دادها یرو  نیدر مورد ا شی  یکرد. اطالعات ب  میخواه
 

یچآموز است، دانش 1،055ما در حدود  نام فعیل ثبت وع  یما برا د شیم ت  یب شیکه پ  ی   و حدود  میداشته باش سالشر
آموزان را در تمام دانش یم، ما توانسترینمشاو  تزحماو  . با توجه به تالش ها استاز سال گذشته ما  شی  یدانشجو ب 50

 ، یلیالتحص، فارغ کالسسطح  که به   کالس هایصنف/ 
 

قرار  مورد نیاز است، ها ان شغیل یآماده ساز  در دانشگاه و آمادگ
 . انجام شود  ها  گمارش  هیتا کل د یطول کش مدب   را یز  میکن  یم قدرداب   تانآموزان . ما از صی  شما و دانشمیده
 

 
 
 نداشته باشند،  ، حت  ند ی  خود قرار بگ فیکه در صدر وظا  د یکن  قیآموزان خود را تشو دانش لطفا

 
مشغول اگر وظایف خانگ

ی آنها باشند و هر وقت  مطالعهبه  ،. د نکمک بخواه  ،داشتند  از ینبه چی    والدین چهدری/ پورتالوارد  د یبا نیوالد همچنی  
 https://swwebapp8.sanjuan.edu/parentportal آدرس  مطلع شوند. پورتال در  د شوند تا از نمرات و حضور فرزندان خو 

س   استقابل دسی 
           

 رسال خواهد شد.  به خانهبر و اکت 18 خی    رسد و نمرات سه ماهه در تار  یم انیبر به پاو اکت 11اول در  رب  ع
 
به را  انسینا تا مکتب/مدرسه شوند جمع یم یحمایو دهد که چگونه خانواده ها، معلمان و کارمندان  سال نشان یمر ه

 یکار وجود دارد که به تالش ها  نیاز ا یار یبس یآن است. جنبه ها ستهیکه فرزند شما شامبدل کنند  مدرسه مکتب/ 
ک ما ن ما در تالش  را ی، ز شما ادامه خواهم داد  شی   نگهداآگاه  و کمک   جلب برای شما، نظرات درخواست بهدارد. ما  از یمشی 

ور  نه بلکه و اجتماع فقط مطلوب  نیوالد یکه همکار   میکن  لیتبد را به مکاب   انسینا  تا  میهست  باشد.  یض 
 

 شما هستم.  تنظريا دنیمن مشتاقانه منتظر شنتشکر از شما، 
 

Richard Judge  
  ر یمد


