
 

  دوش یم عورش 9 تعاس زور رھ اھ سالک
Encina Preparatory 6-12 High School 

1400 Bell Street 
Sacramento, CA 95825 

(916) 971-7538 
   

  بتکم ناریدم فرط زا مایپ کی

  ,انیسنا یاھ گادلوب رب مالس
 
 یم نیدلاو ربماتپس 18 خیرات ھعمج نیمھ .میدرک لیمکت ار نادرگاش ھب نداد دیرگ هرود نیلوا نونکا ام
 تبث زور رد نیدلاو لاتروپ رد ندرک نیگال تامولعم .دننیبب دوخ لاتروپ رد ار نادرگاش ھمانراک دنناوت
 یم دیشاب هدرک مگ ای و دیشاب ھتفرگن زاب ھک رگا .تسا هدش هداد دندوب هدمآ بتکم ھب ھک یناسک ھب مان
 دیراد راک ار ام ییامنھار و کمک رگا .دیریگب و هدمآ بتکم هرادا ھب 3:30 ات 8:30 تعاس زا دیناوت

 سردآ .میتسھ اجنیا اھ هداوناخ امش زا تیامحرطاخ زا ام.دیراذگب نایرج رد ار ام لیمیا قیرط زا امتح
   .تسا هدمآ ریز رد سامت ربمن هارمھ لیمیا

 
 رکشت

  Poirier مناخ و Sato مناخ , Speed مناخ ,Mitchell مناخ

 

  دینک ویس ار خیرات نیا :گادلوب یاھ یدنمزاین

 .دوب دھاوخ 7 ات 6 تعاس زا ربماتپس 23 خیرات رد نیدلاو یارب نیالنآ ھسلج کی نابزیم انیسنا بتکم
 میھاوخ یھار تیاسبو رد ار ھسلج کنیل ام دیتسناوتن ندمآ رگا .دیراد هاگن رطاخ رد ار خیرات نیا افطل
  .درک

 

 ینف ینابیتشپو نیالنآ شزومآ

 :دربب شیپ ار لحارم نیا دناوتیمن ندش لخاد موز رد درگاش رگا :موز
https://docs.google.com/document/d/1NFxxoYVmaNteVlKlKQ_9b6VZLg4

h51dQnQ5XKPHxWtw/edit#heading=h.3odz8uw9vq9w  مھ یشزومآ یویدیو 
 :تسا دوجوم
 https://www.youtube.com/watch?v=cRYZJn1Y8A0&amp;feature=youtu.be

 
 
-7195 :دیوش سامت ھب هرامش نیا اب افطل دیراد لکشم دوخ رتویپماک رد رگا :رتویپماک ینف تامدخ

 رد ندرک نیگال ,تنرتنیا رد لکشم مادک یدرگاش رگا .دیراذگب ار دوخ مایپ ھک دیاب .)916(971
 ای و )916(971-7195 :دوش سامت ھب ربمان نیا اب دیاب دھد یمن راک شرتویپماک ای و دراد نشیکیلپا
 رتفد نیا .دنکروج دوخزا ینف تکیت کی uan.edusupport@sanj :سردآ نیا ھب ندرک لیمیا اب

 .میرادن ینف تامدخ یارب تارفن مادک بتکم دوخ رد ام .تسا عبنم نیرتھب یتامدخ



 
 دینک یرای نیالنآ شزومآ رد ار دوخ یاھ دالوا دنک یم کمک امش ھب ھک یتاکن :نیالنآ شزومآ تامدخ
 https://www.sanjuan.edu/domain/8996  :دینک ادیپ سردآ نیارد دیناوت یم
 
 :دینک ندید مھ ام ھناخباتک زا :انیسنا یزاجم ھناخباتک
-tech-hub-/sites.google.com/sanjuan.edu/encinalibrary/mediahttps:/

tutorials?authuser=0 . ندرب الاب رد نادرگاش ھب تامولعم زا ینغ عبنم کی ناونع ھب ھناخباتک 
  .دنکیم کمک نیالنآ یریگدای و یملع ناوت
 

  شود ھب ھناخ دارفا

 نیارد ویبراب ینالم موناخ اب افطل دنک کمک امش ھب ھک دیتسھ یسک لابند و دیتسھ شود ھب ھناخ رگا
 . دیوش سامت ھب )916(979-8879 ربمان

 

  نآ لحارم و یبای روضح

 لیمیا سردآ نیا ھب ای و )916(971-7542 دیراذگ نایرج رد هرامش نیا اب ار دوخ درگاش تنسبا افطل
 رد تسا ھتسناوتن درگاش ھک تسا رطاخ نیا زا راک نیا encinaabsence@sanjuan.edu :دینک
 دنوش هداد عالطا دیاب امتح اھ یرضاحریغ .دنک یھار ار دوخ یگناخ راک مادک ایو هدشرضاح موز
 .دشاب هدرک سیم یصخش لیالد ایو تنمتنیوپا ای و یضیرم رطاخ زا ار دوخ فنص درگاش رگا یتح
 نامھ رد ار سیفآ مھو داتسا مھ دیاب درگاش ,دشاب هدمآ شیپ ینف لکشم مادک رطاخ زا یرضاح ریغ رگا

 رد ار دوخ دالوا یرضاح ریغ دنناوت یم مھ ایلوا .دوش کاپ متسیس زا ھکنیا ات دراذگب نایرج  رد زور
 :دینک ھعجارم سردآ نیا ھب رتشیب تامولعم یارب .دنھد شرازگ نیدلاو لاتروپ

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c91f8
486dde336a66#pageNum=1-b7fa-4fd7-7bee-1a8 . هارمھ دیراد لاوس مادکرگا 

 .دیوش سامت ھب دوخ دالوا نواعم
 

  ناش یگناخ یاھراک رد نادرگاش اب یراکمھ

 خیرات زا نیالنآ تروص ھب بتکم زا دعب یاھ تعاس رد نادرگاش اب یراکمھ هدامآ انیسنا نادنمراک
 رد و دشاب یم 4 ات 3 تعاس زا ھعمج ات ھبنشود زا هزور ھمھ یراکمھ نیا .دنشاب یم ربماتپس 14

 گنیتیم موز لخاد ات هدرک کیلک کنیل یور رب افطل .تسا 3:45 ات 2:30 زا ھبنشراھچ یاھزور
 رتویپماک رد دیاب نادرگاش . https://sanjuan.zoom.us/j/82042525656#success :دیوش
  .دننک لخاد ار دوخ ناو نس تامولعم
 

 اذغ و نان تامدخ یناسرزور ھب

 و ھبنش جنپ ,ھبنش ھس ,ھبنشود یاھزور . تفای دھاوخ رییغت چنال عیزوت تعاس ربماتپس 14 خیرات زا
   .دوب دھاوخ 11:15 تعاس ھبنشراھچ یاھزور رد و ١٢:٣٠ تعاس زا ھعمج



 

  ھفاضا تقو رد یسرد یاھ باتک عیزوت

 خیرات دیناوت یم دیریگب ھک تسا مزال رگید باتک دنچ زاب ای دیریگب ار دوخ یاھ باتک دیتسناوتن رگا
 فرشم هزاورد کیدزن ار دوخ روتوم افطل .دییایب انیسنا یایرت ھفاک ھب 3 ات 12 تعاس زا ربماتپس 16

 .دینک ھجوت تسا ناتصلخت لوا فرح ھک ابفلا فورح بیترت ھب افطل .دینک کراپ ایرت ھفاک ھب
 
 

 دوش یم عورش A-D فرح اب اھنآ صلخت ھک ینادرگاش          12:30 ات 12
 دوش یم عورش E-I فرح اب اھنآ صلخت ھک ینادرگاش            1 ات 12:30

 دوش یم عورش J-Mفرح اب اھنآ صلخت ھک ینادرگاش              1:30 ات 1
 دوش یم عورش N-Q فرح اب اھنآ صلخت ھک ینادرگاش              2 ات 1:30

 دوش یم عورش R-U فرح اب اھنآ صلخت ھک ینادرگاش              2:30 ات 2
 دوش یم عورش V-Z فرح اب اھنآ صلخت ھک ینادرگاش              3 ات 2:30

 

لوکسا یاھ نادرگاش بتکم زا دعب ھمانرب   Assets 

Assetsنیالنآ تروص ھب لوکسا یاھ  نارگاش اب یراکمھ هدامآ لبق یاھ لاس دننامھ لاسما مھ 
 ھعجارم سردآ نیا ھب رتشیب تامولعم بسک یارب.دوب دھاوخ
ile/d/1x0GLyaJiAJYZQJUhg81k35aIsT0ktrw1https://drive.google.com/f:دینک

   /view 
 

 شورف یارب لاس باتک

 بوخ یاھ هرطاخ ات دینک کمک نادرگاش ھب باتک دیرخ اب .دوشن رارکت ھتشذگ لاس یخلت ھک میراودیما
 ندنام ھتسب دوجو اب هزوح نیا نادنمراک .دنراد هاگن ناشرطاخ رد ار 20-2019 ھتشذگ لاس شوخ و
 باتک دیرخ یارب .دشاب ناتیاھ دالوا یارب بوخ یراگدای کی باتک نیا ات دنا هدرک رایسب ششوک بتکم
 انیسنا بتکم یلام روما ھب 3:30 ات  8:30 تعاس زا ھعمج ات ھبنشود زا ھتفھ مایا رد دیناوت یم لاس
 ھک دینک ھلجع .دوش تخادرپ یذغاک لوپ قیرط زا دیاب ھک تسا رالد 30 باتک ھنیزھ .دینک ھعجارم
 ,Kim Minugh موناخ هارمھ دیراد لاوس مادک باتک نیا هرابرد رگا .دوش یم صالخ دینامب رید رگا
 kim.minugh@sanjuan.edu  :دیوش سامت ھب لیمیا نیا رد باتک رواشم
 

 یمیلعت هزوح زا هدش زور ھب تامولعم

  :دینک ادیپ تیاس نیا قیرط زا دیناوت یم ار ناو نس یمیلعت هزوح هدش زور ھب تامولعم نیرخآ
https://www.sanjuan.edu/page/50024 

 
BELL SCHEDULE 

  .تسا هدش صخشم راھان نامز تاقوا میسقت رد .دینک پاکیپ انیسنا بتکم زا 8:30 ات حبص 7 تعاس زا زور رھ ار راھان و ھناحبص
Period Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
0 8:00am-8:45am 8:00am-8:45am 8:40am-8:55am 8:00am-8:45am 8:00am-8:45am 



1 9:00am-9:40am 9:00am-9:40am 9:00am-9:15am 9:00am-9:40am 9:00am-9:40am 
2 9:50am-11:05am  9:20am-9:35am 9:50am-11:05am  
3 11:15am-12:30pm  9:40am-9:55am 11:15am-12:30pm  
Lunch 12:30pm-1:30pm  After 7th period 12:30pm-1:30pm  
4 1:30pm-2:45pm  10:00am-10:15am 1:30pm-2:45pm  
5  9:50am-11:05am 10:20am-10:35am  9:50am-11:05am 
6  11:15am-12:30pm 10:40am-10:55am  11:15am-12:30pm 
Lunch  12:30pm-1:30pm After 7th period  12:30pm-1:30pm 
7  1:30pm-2:45pm 11:00am-11:15am  1:30pm-2:45pm 

 

 

 سیفآ تاموسر

  .دنشاب ھتشاد تروص رد کسام دیاب امتح بتکم نانامھم ●
 .دننک تیاعر ار بتکم رد یعامتجا ھلصاف دیاب نانامھم ●
 لخاد دیشاب ھتفرگ رارق دراد سوریو ھک یصخش ضرعم رد ایو دیواد بت ,دیتسھ ضیرم رگا ●

   .دینک لوکوم رگید تقو ھب ای و دینک صالخ نفلت اب ار دوخ راک دیناوت یم .دیوشن بتکم
 

 انیسنا بتکم یراک تاعاس

  3:30 ات 8:30 تعاس زا ھعمج ات ھبنشود یاھزور :یکیزیف
 4 ات 8 تعاس زا ھعمج ات ھبنشود یاھزور : ینفلت

 
  بتکم سیفآ سامت تامولعم و ربمان

Ms. Rhoades, یشنم  – (916) 971-7538 
kathy.rhoades@sanjuan.edu   
 
Mrs. Gonzales, بایغ و روضح سیفآ   – (916) 971-7550 
diana.gonzales@sanjuan.edu  
 
Mr. Brooks, ایلوا و اھ هداوناخ هدنیامن  – (916) 971-5898 
anthony.brooks@sanjuan.edu 

  بتکم ریدم سیفآ
Ms. Mitchell, ریدم   
roxanne.mitchell@sanjuan.edu 
 
Ms. Akbari, ریدم یشنم   – (916) 971-5839 
ivy.akbari@sanjuan.edu 
 

 


