
 

 

رکید      
ٓ
 Arcade Middle School مکان مکـتب تابستانی: مکـتب متوسطه ا

                  3500 Edison Avenue, Sacramento, CA. 95821 
موزانی که در جلسه اول تعیین شده مکـتب تابستانی خود اشتراک دانش :پالیسی حاضری 

ٓ
موز پذیرفته شود،خواهند شد. افزون بر این، هرگاه دانش حذف، از برنامه کنندنمیا

ٓ
حاضری  روزانه دوبار( غیر حاضری  ۳ا

موز از برنامه گردیده و دانش حذف) باعث شودگرفته می
ٓ
موز از برنامه باز شود. در صورت سومین غیرحاضری، دانشغیر حاضری یک روز مکمل به مثابه دو غیرحاضری حساب می .تواند کریدت کسب نمایندنمیا

ٓ
ا

 ماند. می

ییدی
ٔ
ییدی به خانه دانشنامه: تا

ٓ
موز فرستاده خواهد شد.ی تا

ٓ
  ا

 
   رکید به مکـتب انسینا دارید.  نشانی کنید در صورتی که نیاز به ترانسپورت

ٓ
رکید و از متوسطه ا

ٓ
 از مکـتب انسینا به متوسطه ا

 
 جلسه را که می

ً
 )باشدکریدت می ۵هر جلسه دارای (خواهید اشتراک کنید، نشانی کنید: لطفا

موزشی سمستر نخست و برای جلسه دوم (
ٓ
موزشی سمستر دوم پیشکش می دورهلطفًا این را نیز در نظر داشته باشید که برای جلسه نخست دوره ا

ٓ
 )شودا

 
 جوالی  ۲۶الی  ۸جلسه دوم: از  ____            جوالی                                                                                                                         ۵جون تا  ۱۷: از ۱____ جلسه 

 بعد از ظهر ۲صبح تا  ۸ساعت                                    بعد از ظهر                                                                                                                    ۲ح تا صب ۸ساعت                
 از دوشنبه تا جمعه                                                              از دوشنبه تا جمعه                                                                                                                           
  رخصتی)  -جوالی ۴(               

 نشانی کنید.  نویسیناماز بهر در نظر گرفتن به : یکی از معیارهای زیرین را معیارهای واجد شرایط بودن برای مکـتب تابستانی

موزان صنفدانش        
ٓ
ینده ۸و  ۷، ۶های ا

ٓ
 .ا

موزان صنفدانش        
ٓ
ینده. ۱۲و  ۱۱، ۱۰، ۹های ا

ٓ
 ا

موزشی را که 
ٓ
 دوره ا

ً
ن ثبتمیلطفا

ٓ
 به یاد داشته باشید که سمستر اول در جریان جلسه نخست و سمستر دوم در جریان جلسه دوم ارائه می، نشانهنام کنیدخواهید در ا

ً
 گردد. گذاری نمایید. لطفا

موزشی/ برای جلسه  ۲حد اکـثر 
ٓ
 کریدت ۵دوره ا

 315880 ESL Core - Sem. 1 (6/17 - 7/5)  315880 ESL Core - Sem. 2 (7/8 - 7/26) 
 315881 English Trans. 1- Sem. 1 (6/17 - 7/5)  315881 English Trans. 1 - Sem. 2 (7/8 - 7/26) 
 315882 English Trans. 2 - Sem. 1 (6/17 - 7/5)  315882 English Trans. 2 - Sem. 2 (7/8 - 7/26) 
 315883 English Trans. 3 - Sem. 1 (6/17 - 7/5)  315883 English Trans. 3 - Sem. 2 (7/8 - 7/26) 

 
 

211136 ELD Newcomer 6-8 Sup. - Sem. 1 (6/17 - 7/5)  211136 ELD Newcomer 6-8 Support -  Sem. 2(7/8 - 7/26) 

 311134 ELD 2 Support - Sem. 1 (6/17 - 7/5)  311134 ELD 2 Support - Sem. 2 (7/8 - 7/26) 

 211110 ELD English 3- Sem. 1 (6/17 - 7/5)  211110 ELD English 3 - Sem. 2 (7/8 - 7/26)  

 211132 ELD English 6/7/8 (I) - Sem. 1 (6/17 - 7/5)  211132 ELD English 6/7/8 (I) - Sem. 2 (7/8 - 7/26) 

موز (مشاور دانشتوسط مندرج  نامهنقل از اطالع باهای درخواستی همه برگه
ٓ
یید خواهد شد. counselorا

ٔ
 ) بررسی و تا

موزگار 
ٓ
موزگار__________________ (Counselor/Teacher Name)نام مشاور یا ا

ٓ
 __________________   (Counselor/Teacher Signature)__            امضای مشاور/ا

موز امضای دانش
ٓ
 _________________________________________________           شماره تماس  ______________________________ ا

____________________________________________           امضای والدین/سرپرست قانونی _______________نام والدین/سرپرست قانونی  ______

 
 

 

موز دانش  IDشماره  نام تخلص/نام خانوادگی
ٓ
موزشی  ا

ٓ
مقطع ا

 کنونی (صنف)

 رسشماره تماس قابل دست ایمیل مکـتب فعلی 

موزاننام دانشاندازه ثبتهر گاه 
ٓ
 شودغو میکافی نباشد، برنامه ل ا

توانید به باشدــــ در صورت نیاز میمی ۲۰۱۹اپریل  ۱۲) الی ۱۷اتاق شماره () San Juan Central( هوانبه بخش مرکزی سن هاگشت درخواستیتاریخ بر 
  ایمیل بفرستید. jennifer.lancaster@sanjuan.eduزنگ بزنید و به این نشانی ) 979 916-8568(این شماره 

 

 

 

Farsi هوانحوزه تعلیمی سن 
 ۱۲الی  ۶های ، برای صنف۲۰۱۹برنامه مکـتب تابستانی سال 

mailto:jennifer.lancaster@sanjuan.edu
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