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ماموریت ما این است ات اطمیناان ااا ار داات   ات  اا  
 انش آ موزان انگلییس همارهتای  زابن انگلییس خویاش را 
اب حفظ هویت فاتهنگی و زابین خویش، دسرتش  ا ه و 
آ موزداران باتای رشد   هماارهتاای مالامای و زابین  اناش 

  آ موزان انگلییس مکک منایند. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 یپار نت  انش آ موزان انگلییس و آ موزش چند فاتهناگای 
منابع، باتانمه ها و خدمات را به  انش آ موزان اناگالایایس 
 -ارایه می منایند کاه آ ااا را  ر آ ماوزش اا اوای مالامای
معیاری مکک می مناید. باتانمه ها و خدمات که از جاابا  
 یپار نت  انش آ موزان انگلییس و آ موزش چند فاتهناگای 

ارایه ماگاگاات   اب مااماوریات حاوزه تاعالا ای سان وان             
 (SJUSD معایاار هاای اساارت موارتر و بااتانماه ، )

  ( مهخواین  اربد. LCAPکنرتول و ااس بدهی ایل )
 

 

 

 ماموریت

 

 

 

 رشد زابن انگلییس 
اکرکنان حوزه تعل ی سن وان اب ماکت  ایل اکر می مناایاناد 
ات اطمینان اا ر دات   که  ا  شادات ان آ ماوزشایاای رشاد 

(  را  ر جااتنن سااماات  ررت ELDزابن انگلییس  )
 ۰۳مکت   رنفت منایند. معمواًل شادات ان روزابه اد اقار 

 انگلییس را  رنفت می منایند.   قگقه آ موزشیای زابن 
 

  رشد مسلکی آ موزداران
تمی رشد مسلکی  انش آ موزان اناگالایایسا بااتای ماعالاما  

 آ موزش و منابع مسلکی را ارایه مگامنیند. 

 

 

 مهاکران منابع اجامتعی ماکت 
سه مهاکر منابع اجامتعای، خااباوا ه هاای فااررت،  ررت، 
پو  و، عاتیب و هس پابوی زابن را از طااتیاا ارایاه مانااباع 
مهاکری می منایند. آ اا پر اتصال مگان مکت ، خابوا ه ها و 

 حوزه تعل ی مگباش ند. 
 

 ( HOMEباتانمه آ موزش ابالین زابن انگلییس  ر خابه )
HOME  باتانمه ی امابت  هی مکپیوتات است که  ر آ ن باه

بااتای iPad و ن    Chromebookشادات ان واجد رشایط
فاتادریی زابن انگلییس  ر خااباه ارایاه ماگاگاات  . رشایاط 
مشولیت شادات ان اب  ربظات  اشت زمان بو  و ابش آ ااا  ر 
انالت متحده، همارت زابن انگلییس و تعید وادلیان تاعایا  

 مگگات  . 
 خدمات تاتمجه 

 یپار نت آ موزش زابن انگلییس ات به اد اماکن متاعایاد باه 
 ارایه خدمات تاتمجه به خابوا ه های  و زاببه مگباشد. 

 ماتور

 خدمات و حامیت ها

 انگلییس  روز های شنبه زابنااک می آ موزش 

 این باتانمه خم ص شادات ان هماجات و اتزه وار  به اماتیاک است.     

هدف این باتانمه ارتقاء ظاتفگت شادات ان  ر خبش همارت هاای    
تلکم )دفتار( زابن انگلییس،  اجیا  روابط اجامتعی و خباش هاای 
ماطفی و رواین مگباشد. اشرتار  ر این باتانمه  اوطلباباه باو ه و 
 واجدین رشایط آ ن شادات ان هماجات و اتزه وار  به اماتیاک است. 

 پاتوداتا  ماکت  تعطیالت اتبس  این

باتانمه تعطیالت اتبس  این باتای  انش آ موزان زابن انگلییس تدویات 
مگگات  . این باتانمه شامر آ بعده شادات ان میوو  که  ر اماتاحاان 

اایز  )CELDT(تثبگت و ارتقاء ظاتفگت زابن انگلییس اکلیفوربیا 
 مناتات اب دایی شده ابشد. 

 باتانمه همارت چند زاببه 

این باتانمه به شادات ان اختصاص  ار  کاه  اناش آ ماوزان  وره 
لیسه بو ه، و  ر امتحان تثبگت و ارتقاء ظاتفگت زابن اناگالایایس 

 ر  نوف  مه و ن نز مه اایز منااته ماا   )CELDT(اکلیفوربیا 
شده ابشد. مهچنان اوسط مناتات آ اا  ر امتحان هماارت زابن  ر 

و ن ابالتات بو ه ابشد و  ر امتحان مضمون زابن  ۰.۳ نف نز ه 
های هجاین و ن مه  ر امتحان ارزنیب همارت زابن که مور  اتیایاد 

 ا اره ایل بو ه، موفقابه  رخو یده ابشد. 

 و یدیو های خوش آ مدید    

 یپار نت آ موزش زابن انگلییس  ر مهاکری اب  یپار نت هامهنگی 
امور اجامتعی و خابوا ه دی حوزه تعل ی سان وان، ویادیاو هاای 
معلومایت را  ر زابن های خم لف هتیه کات ه اباد. لاطافاًا باه ویا  
سایت ذیر ماتاجعه منایید ات ویدیو های مذکاور را  ر زابن خاو  

 . اشا کنید

 

https://www.sanjuan.edu/welcomevideos 
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