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 ،ز یو مهمانان عز  انیدانشجو ، نیوالد
از  شیما ب رود. ثبت نام فعیل یم شیکه اوضاع چگونه پ  میبه شما اطالع ده تا ، وقت آن است یی   پاخزان/  مه ترمیشدن به ن کینزد با             
  در جامعه پخش یم خی   نیا را ی، ز را نشان یم دهد از سال گذشته  شی  یدانشجو ب 100از  شیب عن  ی  آموزدانش 1100

 
در  شود که اتفاقات بزرگ

 افتد.  اتفاق یم انسینا 
 یم دادهآموزان . گزارش ها به دانشود ش بر منتشر یمو اکت 19 خی    در تار  این دوره مراتن گزارش   بر بود کهو اکت 12 اول سه ماهب  ع/ ر  انیپا            

 د یکن  کارت گزارش فرزندتان را مرور یم  شود. وقن   شود و به خانه ارسال یم
ً
 ی  که ممکن است بر آنها تأث  یلدر مورد نمرات آنها، عوام، حتما

که ممکن است پس از   . البته، هرگونه سؤایلد یصحبت کن داشته باشد  د یبهبود آنها با ا یحفظ و  یکه فرزند شما برا  ی  و برنامه هابگذارد، 
 نیکه والد  د یباش داشته اد یشود. با گذشت سال، به  راجع یبه معلمان و  د ی، باد یکارت گزارش داشته باش  خود در مورد صحبت کردن با کودک 

وارد شوند تا از نمرات و حضور فرزندان خود مطلع شوند. پورتال  (Parent Portalدریچه یا پورتال والدین ) یبر رو  شهیهم د یتوانند و با یم
 است.  https://swwebapp8.sanjuan.edu/parentportalدر 

،  23هفته  در                    یشب ساالنه سوادآموز  ی   اول انسینا سپتامی 
 

و به دنبال آن هفته  ،برگزار کرد  9تا  6 کالس های  یخود را برا خانوادگ
ی  آموزاندانش توسطکه از   یسپتامی  کنفرانس ها 30 کت  رویداد در هر  د یکه بتوان  میدوار ی. اممیبرگزار کرد یی   پاخزان/  در شود را یمرهی  شر
ور  تیموفق یفرزندانشان برا علیم یدر کارها نیددخالت وال را ی، ز د یکن شود.  برگزار یم لیپر آ 20ها هفته  شیهما یاست. دور بعد یآنها ض 

کت کن د یتوان که یم  د یحاصل کن نانیتا اطم د یکن  یخود را عالمت گذار  یها میاکنون تقو  بنابراین،  . د یدر آن شر
وع  با               25هفته  یط ی   . همچنباشد رخصت یممدرسه مکتب/  ی  نوام 12و  11 خی    که در تار   د یداشته باش، توجه سه ماه دومرب  ع/ شر
 دسامی  است.  20 یی   روز ترم پا نیخواهد بود. آخر  لیتعط (Thanksgiving) یشکرگذار  التیتعط یمدرسه برامکتب/  نوامی  
کار وجود دارد که به   نیاز ا یار یبس ی. جنبه هاکنیمیم لیتبد آن است ستهیکه فرزند شما شا  یمدرسه امکتب/ به را  انسینا  هم، ما  با           
ک ما ن یتالش ها تا  میکن  ما تالش یم را یز  میما همچنان خواهان نظرات شما بخاطر جلب کمک و با خی  نگه داشی   شما هستدارد.  از یمشی 
ور  نیوالد یکه همکار   میکن  تبدیل ی  را جا انسینا   باشد.  یو جامعه فقط مطلوب نه، بلکه ض 

 
ام           ،با احی 
         Richard Judge ری، مد 
 ( 12-6) انسینا  مقدمای   ستانی  دبلیسه/          

 


