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Reham Nawar 

Помічник у роботі із шкільною громадою 

Арабська мова 
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Sayed Mansoor 

 Помічник у роботі із шкільною громадою 

Фарсі 
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Anna Esparza 
Помічник у роботі із шкільною громадою 

Іспанська мова 
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ПРАЦІВНИКИ 

 

Roxanne Mitchell, директор  

Office of Student Learning Assistance 

(OSLA) 

 Rosemary Reboin 

Адміністративний помічник  

 (916) 971-7202 

 Martha Quadros, керівник програми 

English Learner &  

Multicultural Education 

 Linda Andersen 

Секретар  

(916) 971-5382 

Leslie Wriston, мовний фахівець 

(916) 971-7155 
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Intermediate Clerk Typist 

(916) 979-8624 

Roxann Higgins 

Intermediate Clerk Typist 

(916) 971-5093 

Amy Breault 

Intermediate Clerk 

(916) 971-5382 

 

Викладачі та працівники (TOSA) 

 

 

 
Відділ Допомоги  

Іншомовним Учням 
Вивчення Англійської 

Мови 

  

КОНТАКТИ 

Cristina Burkhart 

Megan James 

Stephanie King 

Genoveva Mendoza 

Andrea Marks 

Thomas Prieto  

Kris Schellhous 

Julie Sagara  

Elena Soto-Chapa 

Bonnie Stitt 

Claudia Wilson 

 

Ukrainian 

8/10/17 AS English Learner and Multicultural Education Brochure 



 

Ціль програми полягає у тому, щоб 

допомогти учням що вивчають англійську 

мову, досягти вправності, зберігаючи 

свою мовну та культурну ідентичність, а 

також залучати викладачів до 

професійного розвитку для допомоги 

студентам що вивчають англійську мову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ допомоги у вивченні англійської мови 

для іншомовних учнів, надає ресурси і 

пропонує програми та послуги для EL учнів, 

які розвивають свої знання у вивченні 

англійської мови, а також їх навчанні згідно 

основних стандартів. Відділ допомоги у 

вивченні англійської мови для іншомовних 

учнів, надає ресурси і пропонує програми та 

послуги для EL учнів, що вивчають 

англійську мову у відповідності до основних 

стандартів академічної програми і місцевим 

планом управління та підзвітності (LCAP).  

 

 

 

Місія 
 

РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Працівники округу SJUSD працюють у тісному 

контакті із школами для того щоб перевіряти  як 

учні розвивають свої знання (ELD) протягом 

навчального дня. Як правило, щоденно учнів 

отримують 30 хвилин додаткової допомог. 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ 

Команда від програми EL надає професійний 

розвиток, тренування та ресурси. 

 

ДОПОМОГА ВІД ПОМІЧНИКІВ У штаті 

нашого відділу працюють три працівники яка 

допомагають батькам і розмовляють на фарсі, 

дарі, пушту, арабській та іспанській надаючи 

необхідні ресурси і допомагають тримати зв'язок 

між школою, сім'ями та округом 

ПРОГРАМА МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ОСВІТИ 

НА ДОМУ (HOME) 

Програма HOME надає мультимедійні ресурси за 

допомогою Chromebook або iPad для учнів що 

мають бажання вивчати англійську вдома.  

Підлеглість учнів визначається через кількість 

років учні знаходиться у США, рівнем знань 

англійської мови, та участі батьків. 

 

ДОПОМОГА ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

Працівники відділу EL присвятили себе для 

допомоги двомовним сім'ям надаючи, наскільки 

це можливо та враховуючи потребу, послуги 

перекладачів 
 

Огляд 

Послуги та підтримка 

 

АКАДЕМІЯ ПО СУБОТАМ 

Програма вивчення англійської мови по суботам 

пропонується учням, що мають статуси 

іммігрантів або біженців. Навчання призначене 

для забезпечення вивчення англійської мови та 

підтримки в сфері акультурації, соціалізації і 

розвитку англійської мови. Участь в програмі є 

добровільною і обмежена для учнів іммігрантів і 

біженців. 

ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ВЛІТКУ 

Щороку шкільний округ San Juan Unified 

пропонує літню школу для учнів, які вивчають 

англійську мову і мають початковий рівень за 

результатами CELDT тестування, 

SEAL OF BILITERACY 

Ця програма призначена для старшокласників, які 

мають вищий або початково-вищий рівні по 

CELDT до цього часу. Вони також повинні 

виконати всі вимоги 11-го класу з англійської 

мови, досягти в середньому 2,0 або більше балів, і 

бути успішними в класі світового мови або 

окружних тестуваннях. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДЕО РОЛІКИ 

У Департаменті Зв'язку із Сім'ями та Громадськістю 

(Family and Community Engagement) розробили 

серію інформаційних відео презентацій на різних 

мовах. Нижче посилання на сторінку із відео 

файлами: 

Натисніть тут або перейдіть користуючись 

посиланням: 

 

https://www.sanjuan.edu/welcomevideos  
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