
 
 

 

 
 

San Juan Unified School District 
 ګی)ټول ۱۲-۶کال د نوي راغلو زده کوونکو د اوړي ښوونځي پروګرام ( ۲۰۱۹د         

 ټولګۍ د زده کوونکي د هویت شمٻره نوم تخلص

 د اړیکې شمٻره برٻښنالیک ښوونځي

 

 Arcade Middle School                  د اوړي ښوونځی ځاي:                                                           
3500 Edison Avenue, Sacramento, CA. 95821 

دو ځله  هره ورځ( ۍ غیرحاضر  ۲، د پروګرام نه ایستل کیږي. پر دي سربیره، ګدون ونکړي کښی  ورځ ۍ لومړ په هغه زده کوونکي چی د اوړي ښوونځی  د حاضري پالیسی:
یوه مکمله ورځ، دوه غیر حاضري شمیرل  درسي کریدت الس ته راوړي.نشی کوالي ) د پروګرام څخه د زده کوونکي د ایستلو المل کیږي او زده کوونکي حاضری اخیستل کیږي 

 کیږي. په دریمه غیر حاضری زده کوونکي د اوړي ښوونځی پروګرام نه ایستل کیږي. 
 ي تایید لپاره د زده کوونکي کورته یو لیک استول کیږي د نوم لیکن: تصدیق

 ترانسپورت ضرورت لري، دغه ځاي په نښه کړي. د ښوونځی ته   Encinaنه  Arcadeښوونځی او د  Arcadeنه  Encinaکه چیری د  
 کریدته ده) ۵(هره جلسه  هیله کوو هغه جلسه چی غواړي پکښي ګدون وکړي، وټاکي:

 د دویم سمستر کورسونه وړاندي کوي) غونډهد اول سمستر کورسونه او دوهمه  غونډه(په یاد ولري، لومړي 
 

    July 26, –July 8 2019:  دوهمه غونډه    July – 17June 5 ,2019: لومړي غوڼده 
8:00 am – 2:00 pm       8:00 am – 2:00 pm  
Monday – Friday         Monday – Friday 

HOLIDAY) –th (July 4 

 نه یو غوره کړي:  :  د ګډون لپاره الندي معیارونود زده کوونکو د ګډون شرایط د اوړي ښوونځي ته

 راتلونکي شپږم، اووم او یا اتم ټولګۍ زده کوونکي 
 راتلونکي نهم، لسم، یوولسم او یا دوولسم ټولګې زده کوونکي

  په یاد ولري چی اول سمستر په لومړي غونډه او دوهم سمستر په دویمه غونډه کي وړاندي کیږي. نښه کړي.  و پهپغواړي نوم لیکنه وکړي، تاسو د هغي ټولګی مخي ته چی       
 

کریدته ۵مضمونه/هره غونډه کي  ۲حد اکـثر    

 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) 

) لخوا مرور او تصدیق شي او د اطالعنامي یو نقل باید ضمیمه کړل شي.counselorټول غوښتنلیکونه باید د زده کوونکي د مشاور (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :    (Counselor/Teacher Signature)د مشاور/ښوونکي السلیک  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ: د اړیکي شمیره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد پالر/مور/سرپرست السلیک:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــ : (Counselor/Teacher Name) د مشاور/ښوونکي نوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ : د زده کوونکي السلیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــ:ــــــــــــــــــد پالر/مور/سرپرست نوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوم لیکنه ونکړي، ممکن ټولګی لغوه شي.که چیری په کافی شمیر زده کوونکي   

ته واستول شي. د  Cristina Burkhartاو یا   Jennifer Lancaster اطاق کښی ۱۷نیټي  ۱۲تر  اپریل غوښتنلیکونه باید تر ۲۰۱۹ کال د
 په اړیکه شي.سره  jennifer.lancaster@sanjuan.eduاو یا  8568-979 (916) اړتیا په صورت کښي کوالي شي مونږ سره پر

 

 

 

Pashto 

mailto:jennifer.lancaster@sanjuan.edu

	د اوړي ښوونځی ځاي:                                                                             Arcade Middle School
	لومړي غوڼده:  June 17 – July 5, 2019  دوهمه غونډه:    July 8 – July 26, 2019

