
 

 

 

 

 

 مديريه تربية سان وان

 البرنامج االفتراضي للمدرسه الصيفيه للقادمين الجدد

 
Last Name                                                      اللقب First Name                                                                االسم Student #                     رقم  اللطالب Current Grade         

 الصف الحالي

School                                                               المدرسة Student E-mail                                                     االيميل Phone #                                                      رقم الهاتف 

 

لن يحصل على رصبد الدرجاتو البرنامجسوف يتم اخراجه من ايام  3الطالب الذي يتغيب عن الحضور  سياسه الحضور:  

البريد لتاكيد تسجيل الطالب في البرنامجعن طريق تاكيد التسجيل:سوف يرسل جواب                                                                                                   

دقيقة يوميا  30الي التعلم العاطفي االجتماعي لمدة ريدت ( لمدة ساعتين يوميا باالضافة ك 5: )2اسس الغة االنجليزية  /1اسس الغه االنجليزية   

            دقيقة مرتين اسبوعيا 30دقيقة لياقة بدانية لمدة  30افه الي كريدت( لمدة ساعتين كل يوم باالض 5)  :ىعم الرياضيات المتوسطة /1 ملالرياضيات المتكا

2020يوليو  24وحنى  2020يونيو 15اسابيع   6 لثانيستر اسيم                                  2020يولبو 24يونيو وحتى  15اسابيع  6  ولسيميستر اال        

ظهرا 2باحا وحتىص 11الساعةصباحا                                                                   11 صباحا وحتى  9 عةالسا  

الجمعة-الجمعه                                                                                                 االثنين  –االثنين   

 معاير قبول الطالب للمدرسه الصيفية

ط المذكورة ادناهمان وضع الطالب على النحو المناسب في المدرسة الصيفية المحدودة سيتم تحديد اولوية التسجيل على اساس الشرولض  

                                          

 معاير و شروط استحقاق الطالب للمدرسة الصيفية

 – ان يكون الطالب بالواليات المتحدة لمدة عامين او اقل

112/1/ 10او 9ن يكون الطالب سوف يلتحق بالصفا  – 

ELPAC       الثانى متعلمى الغة االنجليزيةان يكون الطالب في المستوى االول او المستوى  - 

 الكورسات المتاحة بحد اقصى 10 وحدات )كريدت (

   (5 credits )                                             1  اسس اللغة االنجليزية  

 كود الكورس :315602                             

 

  (5 credits)                               1A الرياضيات المتكاملة            

 كود الكورس :  335473

 (5 Credit )                                                  2 اسس اللغة االنجليزية 

 كود الكورس: 3015603                                
 (5 Credit)                                     دعم الرياضيات المتوسطة 

                 335473 B                      كود الكورس 

 

All applications must be reviewed and approved by the student’s counselor with a transcript attached.  

من المستشار التعليمى الخاص بالطالب والحاق صورة طبق االصل من بيان الدرجات المفصلها يجب مراجعة جميع الطلبات والموافقة علي    

 

Counselor/Teacher Name: __________________________   

Student Signature   

Parent/Guardian Name (Print)   

Counselor/ Teacher Signature: ________________________  

 Contact Phone _____________________________________ 

Parent/Guardian Signature ___________________________

 

2020مايو  30تقدم الطلبات بموعد اقصاه   

 
  Cristina Burkhart (Spanish) Cristina.burkhart@sanjuan.edu  
  Sayed Mansoor (Farsi/Dari/Pashto) sayed.mansoor@sanjuan.edu  
 Ahmad Nimati (Farsi/Dari/Pashto) ahmad.nimati@sanjuan.edu 
 Sherok Mersal (Arabic) Sherok.mersal@sanjuan.edu 
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