
San Juan Unified 
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(916) 971-5382 

 

 ريهام نوار
 مختص الموارد في المجتمع المدرسي

 اللغة العربية
(916) 979-5388 

 
 

 سيد منصور
 مختص الموارد في المجتمع المدرسي

 اللغة الفارسية
(916) 979-8954 

 
    

 انا أسبيراثا

 مختص الموارد في المجتمع المدرسي

 اللغة األسبانية
(916) 979-8684 

 
 

 الكادر

 

Roxanne Mitchell, المدير  

 (OSLA) مكتب مساعدة تعلم الطالب 

 Rosemary Reboin 

 المساعد األداري

 (916) 971-7202 

 Martha Quadros, مدير برنامج 

 متعلم اللغة األنكليزية و تعليم متعدد الثقافات

 Linda Andersen 

 السكرتارية

(916) 971-5382 

Leslie Wriston, مختص البرامج 

(916) 971-7155 

Roberta Humphreys 

Intermediate Clerk Typist 

(916) 979-8624 

Roxann Higgins 

Intermediate Clerk Typist 

(916) 971-5093 

Amy Breault 

Intermediate Clerk 

(916) 971-5382 

 

(TOSA) معلمين في مهام خاصة 

قسم متعلم اللغة  
األنكليزية و التعليم  

 متعدد الثق اف ات

  

 جهة األتصال

Cristina Burkhart 

Megan James 

Stephanie King 

Genoveva Mendoza 

Andrea Marks 

Thomas Prieto  

Kris Schellhous 

Julie Sagara  

Elena Soto-Chapa 

Bonnie Stitt 

Claudia Wilson 

 

8/10 English Learner and Multicultural Education Brochure 

Arabic 

ZI 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المهمة
 

 تطوير و تنمية اللغة األنكليزية
بشكل وثيق مع المدارس لضممما    SJUSDيعمل موظفي 

حصول جميع الطلمبمة عململ تمعملميمم فمي تمنممميمة  الملمغمة 

خالل الميموم المدراسميد عمادة يمتملمقمل (  ELDاألنكليزية )

دقيقة علل األقل يوميا م  دعم و مساعدة في  03الطلبة 

 اللغة األنكليزيةد

 

 التطوير و التنمية المهنية للمعلم
يوفر فريق التنمبة المهنية لممتمعملمممي الملمغمة األنمكملميمزيمة 

 التدريب، التدرب و الموادر الل المعلمي د

 

 مختصي الموادر في المجتمع المدرسي
يدعم مختصي الموارد في المممجمتمممع المممدرسمي  سمرنما 

الناطقة باللغة الفارسية، الداريمة، المبماشمتمو، المعمربميمة و 

األسبانية ع  طريق توفير الموارد و العمل بمثابة حملمفمة 

 وصل بي  المدرسة، األسر و مديريتنا للتربيةد

 

برنامج التعليم متعدد الوسائط عبر األنترنت في 

 المنزل
برنامج المنزل هو برنامج قرض جهاز الحاسموب الم ي 

يوفر جهاز الكروم بوك  و األيباد للطلبة المؤهلي  لمدعمم 

اكتسابهم للغة األنكليزية في المنزلد يتم تمحمديمد المطملمبمة 

الممؤهملميم  بمعمدد السمنموات فمي الموديمات المممتمحمدة، و 

  النظرة العاّمة

 الخدمات و المساعدة

 

 أكاديمية يوم السبت
ُيقدم ه ا البرنامج الل طلبتنا المهاجري  و القادمي  الجمددد 

الغرض منه هو توفير التركيز علل تنمية و تطوير الملمغمة 

األنكليزية الشفويمة وتمقمديمم المدعمم فمي ممجمادت المتمبمادل 

الثقافي والتمنمشمامة ادجمتممماعميمة، والمتمنممميمة األجمتممماعميمة 

 والعاطفيةد

المشاركة في البرنامج طموعميمة وتمقمتمصمر عململ المطملمبمة 

 المهاجري  والقادمي  الجددد

 برامج المدرسة الصيفية
برامج المدرسة الصيفية ُتقدم كل سنة الل متعملمممي الملمغمة 

كما هو محدد “  مبتدء” األنكليزية ال ي  لديهم مستوى كفاءة 

م  خالل  ختبار كمالميمفمورنميما لمتمنممميمة و تمطمويمر الملمغمة 

 (.CELDTاألنكليزية و المعروف بالـ )

 Seal ofشعار جائزة التعليمم المامنمائمي الملمغمة  

Billiteracy) 
ه ا البرنامج ُيقدم الل طلبة المرحلة النهااية المؤهلي  فمي 

 و “  قمبمل المممتمقمدم” المدرسة الثانوية ال ي   حرزوا نتيجمة 

خمالل  و قمبمل السمنمة  CELDTفمي  خمتمبمار الـم “  متقمدم” 

األخيرةد كما يجب    يكونوا قد  نهوا  كمفماءة  دب الملمغمة 

 0.3األنكليزية في الصف الحادي عشر و بنتيجمة ممعمدل 

 و  فضل، و ناجحي  في درس اللغة العالمميمة  و المتمقميميمم 

 المعتمد عليه م  قبل مديرية التربيةد 

 تسجيالت فديو ترحيبية
قام قسم متعلم اللغة األنكليزية بالتعاو  ممع قسمم مشماركمة 

األسرة و المجتمع بعمل و وضع سلسلمة مم  المفمديموهمات 

المصورة بلغات مختلفةد يرجل األطالع ادناه علل كيمفميمة 

 الوصول الل ه ه الفديوهات علل شبكة األنترنيتد
 

      https://www.sanjuan.edu/welcomevideos 

يوفر قسم متعلم الملمغمة األنمكملميمزيمة و المتمعملميمم ممتمعمدد  

الثقافات الموارد والبرامج والخدممات لمطملمبمة ممتمعملمممي 

(  المتمي تمدعمم  كمتمسماب الملمغمة ELاللغة األنمكملميمزيمة )

األنكليزية بأستخدام الممحمتموى األكماديمممي المقماامم عململ 

المعاييرد تتوافق البرامج واألنشطة الممقمدممة مم  خمالل 

قسم متعلم اللغة األنكليزية و التعليم متعدد  الثقافمات ممع 

(، , SJUSDالمموحمدة ) San Juanمهمة مديرية تربية 

المعايير األساسية المشتركة وخطة الرقابة و المممسمااملمة 

 (.LCAPالمحلية )

ضما  تطوير كفاءة اللغة األنكليزية لجميع طلمبمة 

متعلمي اللغة األنكليزية مع الحفاظ علل همويمتمهمم 

اللغوية والثقافية، و شراك المعلمي  فمي المتمنممميمة 

المهنية لدعم األحتيماجمات األكماديممميمة والملمغمويمة 

Arabic 

https://www.sanjuan.edu/welcomevideos

