
 

 

 

 

 (12-6) لیسه عالی انسینا 

1400 Bell Street – Sacramento, CA 95825 – (916) 971-7538 

  2018-2019 آگاهی تابستانی 

تماس بگیرید تا ما بتوانیم اسناد طفل   7551-971 (916)لطفا به زود ترین فرصت به شماره  ,به انسینا بر نمیگردد  2018-2019اگر دانش آموز شما برای سال تعلیمی 

 شما را برای ارسال به مکتب آینده اش آماده بسازیم. 
  ,والدین/ولی و دانش آموز گرامی

در ضمیمه شما معلومات مهمی را دریافت خواهید کرد که کمک میکند تا سال تعلیمی دانش آموز شما به خوبی آغاز  .خوش آمدید 2018-2019برای سال تعلیمی (6-12) به لیسه عالی انسینا 

اگست روز اول مکتب  16در تقویم خود ثبت کنید.  ”این تاریخ را“ .پس لطفا گردد. این نهایت مهم است تا شما و دانش آموز)دانش آموزان( انسینا در ماه اگست برای ثبت نام تشریف بیاورید. 

میخواهم با استفاده از این فرصت کارهایی را که در انسینا برای آمادگی بخاطر برگشت دانش آموز شما در جریان است با شما  ,. در حالیکه ما برای آغاز سال جدید تعلیمی آمادگی میگیریماست

 .بسازم شریک

انسینا متعهد به ابتکارات گوناگون برای موفقیت دانش آموزان ما در مکتب و بیرون از آن است.  ,( اداره مرکزی سن هوانLCAPدر مطابقت با اهداف برنامه پاسخگویی کنترول محلی )

کتب موفق بوده و برای ( ما همچنان برای دانش آموزان کمک خواهد نمود تا در مAdvocacyشعبه های مختلف ما همچنان در تطبیق معیارهای اساسی ایالتی به پیش میروند؛ برنامه حمایت )

همچنان به عنوان یک بخش  BARKSدر نصاب تعلیمی یک گام بزرگ دیگری به جلو خواهد برداشت؛ برنامه  AVIDو امسال این برنامه با شامل نمودن  ,ادامه تحصیل بعد از فراغت آماده شوند

اجتماع ما ظرفیت خود را وسعت میبخشد تا اجتماع انسینا به خدمات/منابع موجود در ساحه ما -منابع فامیل اساسی در تالش ما برای تقویت فرهنگ مثبت در مکتب باقی خواهد ماند؛ و مرکز

 دسترسی داشته باشند.

ه کار ساخت میدان به موقع تکمیل اگر از کنار مکتب بگذرید خواهد دیدید که میدان جدید فوتبال و میدان مسابقات دوش در حال تکمیل شدن است. برنامه طوری است ک ,بر عالوه این پیشرفتها

پالن تخمینی ساختمان این میدان این است که برای فصل بهار  ,شود تا انسینا اولین مسابقه فوتبال خود را در ماه سپبامبر میزبانی کند! در کنار این ساختمان یک میدان جدید سافتبال خواهد بود

 آماده استفاده باشد. 

انی که همکاری والدین سازیم که طفل شما مستحق آن است. این کار جنبه های متعدد دارد که نیازمند تالش مشترک ما است. در حالیکه ما برای ساختن انسینا به مکما انسینا را مکتبی می ,باهم

و شما را با خبر نگاه خواهیم کرد. ما چشم به راه هستیم که  ,استاز شما کمک خواهیم خو ,به گرفتن نظریات شما ادامه خواهیم داد  ,و اجتماع نه تنها مطلوب بلکه ضروری باشد کار میکنیم

 از فصل تابستان لذت ببرید و در ماه اگست شما را خواهیم دید.  ,در سال پیش رو شما را زود و زیاد ببینیم. تا آنزمان

  ,با احترام

 مدیر ,ریچارد جج

 (6-12لیسه عالی انسینا )

 16بعد از ظهر ختم میشود. تقسیم اوقات  12:45قبل از ظهر آغاز و ساعت  08:05ساعت  Advocacy Retreatبا برنامه  ,اگست 16 ,روز پنجشنبه*سال تعلیمی جدید 

 اگست از همین قرار است.  17و 

 

 روزهای ثبت نام! 

 بعد از ظهر02:00-12:00قبل از ظهر و از L           08:00-10-30تا  Aاگست                 برای تخص از  7 ,سه شنبه

 بعد از ظهر   02:00-12:00قبل از ظهر و از Z         08:00-10-30تا  Mاگست               برای تخلص از  8 ,چهارشنبه

 بعد از ظهر   02:00-12:00قبل از ظهر و از 30-10-08:00اگست                 برای همه شاگردان متباقی        9 ,پنجشنبه

 

آغاز خواهد شد.  پذیرشقطار از بیرون دفتر  ,آغاز و در کتابخانه ادامه خواهد داشت. آب و هوا را در نظر بگیرید  پذیرش*ثبت نام از دفتر 

 وقت آمدن اسناد مورد نیاز را تکمیل نموده با خود داشته باشید.  ,لطفا

میتوانند یکی از روزهای تعین شده را برای ثبت نام انتخاب  ,)یادداشت: دانش آموزان که باهم خواهر و برادر هستند و تخلص متفاوت دارند

 نمایند. 

 

 
 روز ثبت نام

 فورمه های ذیل در بسته ثبت نام شامل اند:

 فورمه تماس عاجل/ایمرجنسی* ▪
 )*در وقت ثبت نام باید تسلیم شود(توافق برای اشتراک در فعالیتها*    ▪
 فورمه رضایت سکرمنتو برای بهداشت دهان و دندان ▪
 فورمه نامزدی والدین در شورای مکتب ▪

 CEPتحلیل و نظریات و معلومات غذا  ▪

 تقسیم اوقات/تقویم مکتب ▪

 مراحل متعدد که در کتابخانه انجام خواهد شد: 

 ,تبدیلی ها از مکاتب مربوط به سن هوان ,دیدثبت نام ج , و غیره.( SMUD/PG&E –سند خدمات رفاهی  ,قرارداد خانه ,)مثال فورمه تصدیق نیاز است 2). شعبه مشاوریت: تغییر آدرس 1

 و تاییدی اقامت. , McKinney Ventoتصدیق وضعیت خانه بدوش بودن  ,و واکسین های دیگر Tdapتصدیق  ,تبدیلی ها از مکاتب خارج از سن هوان

 فورمه تماس عاجل/ایمرجنسی!. شعبه حاضری: 2

 تسلیمی کتب و تصفیه جریمه های باقی مانده و دریافت شهادتنامه های ضبط شده. –. شعبه ثبت نام: تصفیه کتب درسی 3

 . شعبه مالی: تصفیه جریمه ها و خرید لباس/یونیفورم )اختیاری(4

توزیع بسته معلومات برای  , LCAP کمیته مشاوریت والدین  ,فورمه رضایت سکرمنتو برای بهداشت دهان و دندان ,اجتناب از دادن سند تصویری  ,. اداره: نامزدی برای شورای مکتب5

 course pick-up  صنف انتخاب و , Acknowledgement Agreement موافقتنامه تصدیق ,آموز  دانش/والدین

  .ظهر از بعد 02:20-06:00 ساعت 2018 ,اگست 29 – ورزشها فیزیکی معلومات برای ها آگاهی و فعالیتها در اشتراک برای قرارداد: ورزش\(ASB: )فعالیتها. 6



دریافت خواهید کرد. این بسته حاوی  course pick-up لطفا به یاد داشته باشید: شما بسته معلومات انسینا برای دانش آموزان و والدین را در بخش ثبت نام قبل از بخش انتخاب صنف

با خود  ,ه شود. به یاد داشته باشید که هر وسیله ای را که در تکمیل این مراحل به شکل موثر به شما کمک کرده میتواندمعلومات مهمی خواهد بود که در جریان سال تعلیمی باید به آن مراجع

 بیاورید. 

 وسایل قابل دسترس برای خرید در روز ثبت نام:
دالر   30در بدل  9-12دالر و برای صنوف  20در بدل  6-8را میتوانید تا اول اکتوبر برای صنوف   (ASBستیکر انجمن دانش آموزان انسینا  )ستیکر فعالیت انجمن دانش آموزان:            

ز دالر افزایش خواهد کرد. برای همه دانش آموزان جدا توصیه میشود که ستیکر انجمن دانش آموزان را خریداری کنند. ستیکرها برای شما جوا 5خریداری نمایید. بعد از این تاریخ قیمت ها 

حضور رایگان در  ,تخفیف در جشنواره های خزانی و بهاری %50 ,حضور با تخفیف در برنامه های رقص در مکتب ,حضور در تمام برنامه های ورزشی در انسینا را بطور رایگان میدهد

Homecoming Tailgate Party ,  و یک بستهSpirit Pack داز که شامل یک مورد تشویقی و یک بلوز میباشد. پس انASB  دالر باشد.  100میتواند به ارزش بیشتر از 

کاله و لباس و  , Promبرنامه رقص اخیر سال  ,رقص ,ورزشی ,این بسته ها به دانش آموزان اجازه میدهد که بتوانند هزینه اشتراک در تمام مناسبت های:                             Bulldogبسته های 

دانش آموزان میتوانند که هزینه اشتراک به مناسبت ها را بطور ساالنه بپردازند و نیاز نداشته باشند که در هر برنامه  ,بطور بسته بپردازند. با خرید این بستهرا   Yearbookحتی سالنامه 

مخصوص  Yearbookو سالنامه  12برای دانش آموزان صنف کاله و لباس  ,هزینه اشتراک به مناسبت ها ,یخن قاق به رنگ صنف , ASBجداگانه پرداخت نمایند. این بسته شامل ستیکر 

  Homecoming Tailgate Party (MS) Homecoming Dance (HS) , Winter Wonderland Dance (HS)میباشد. مناسبت هایی که شامل بسته شما میشود عبارتند اند از  ,انسینا

(. با یکجا نمودن تمام هزینه ها یک پس انداز بدست می آید.  پس انداز 12و  11و رقص اخیر سال )تنها صنوف  , (MSجشنواره خزانی و بهاری و رقص روز والنتان ) ,نمایش استعدادها ,

پول باید ماهانه   ,یباشد. برای اشتراک در برنامهم 6-8دالر برای دانش آموزان صنوف  55  , 9-10دالر برای صنوف  55 , 11دالر برای صنوف  110 , 12دالر برای صنوف  150

با میزان آن بطور ماهانه در وسط ماه برای شاگردان فرستاده خواهد شد تا در اول ماه پرداخت  Invoiceباید پرداخت شود. صورت حساب  Depositدالر بیعانه   25پرداخت شود و حد اقل 

 ضبط میباشند.  Depositsنمایند. بیعانه ها 

ن اشتراک کنند. بوت های پاشنه بسته ئوتمام دانش آموزان در تربیت بدنی مکلف هستند که لباس ورزشی بپوشند تا در فعالیت ها بطور مصیفورم تربیت بدنی:                                  یون

. یونیفورم به غیر از آبی و سرخ میتواند هر رنگی باشد. دانش آموزان میتوانند آن را از و یا برزو حتمی است )دریشی نخی یا کاوبای ممنوع است( ,بلوز ,ورزشی بر عالوه نیکر ورزشی

ربیت ه تدالر( خریداری کنند. دانش آموزان همچنان مکلف اند که در رختکن از یک قفل و قفسه قفل دار استفاده کنند. قفل ها را میتوانند از ادار 12خانه بیاورند و یا از اتحادیه دانش آموزان )

 دالر برای جبران قیمت آن خواهد بود.  6بدنی امانت بگیرند و یا از خانه با خود بیاورند. در صورتی که دانش آموز قفل را امانت بگیرد و آن را گم کند مکلف به پرداخت 

 یادداشت های مهم:
 اجباریمیشوند  8صنف  2019-2018)سیاه سرفه( برای تمام دانش آموزان که در سال تعلیمی  TDAPواکسین : 7:             قابل توجه دانش آموزان تازه وارد به صنف TDAPواکسین 

والدین مکلف هستند که یک شرح تحریری معافیت صحی  ,در آن صورت ”یک داکتر رسمی تشخیص کند که واکسین برای طفل شما بنابر دالیل صحی تطبیق نگردد.“میباشد. مگر اینکه 

که شامل مدت زمان معافیت صحی باشد. گزینه معافیت اعتقاد شخصی دیگر برای شامل شدن به مکتب قابل قبول نیست؛  ,قی مانده از طرف داکتررا به اداره تسلیم کنندبرای واکسین )های( با

 . تمام اسناد باید به دفتر انیسنا تسلیم داده شود!”بول است( قابل ق12  الی 7تا دوره بعدی شمولیت صنوف ) ,تسلیم شده باشد 2016جنوری  1معافیت اعتقاد شخصی که قبل از  ,هر چند

اکتوبر خواهد گرفت. دانش آموزان صنف  2و عکس های دانش آموزان باقی ماده را در  ,اگست 24عکاسی بل اسمیت عکس همه دانش آموزان را در روز جمعه عکاسی مکتب:             

دارند. عکس فراغت در داخل مکتب گرفته نمیشود. در جریان سال تعلیمی معلومات  Vernon Street Roseville 111واقع  ,فرصت گرفتن عکس فراغت را در عکاسی بل اسمیت 12

 داده خواهد شد.  12بیشتر برای دانش آموزان صنف 

دالر بدون آن تا  25و  ASBدالر با ستیکر  20ام موجود خواهد بود. تخفیف ویژه سالنامه بازگشت به مکتب با مشخصات فردی به قیمت سالنامه برای فروش از شروع ثبت نسالنامه:                      

کتب تسلیم شود موجود نخواهد بود. دالر خواهد بود و همچنان مشخصات فردی در تا زمانیکه در ماه می به م 30دالر و بدون آن  ASB 20سالنامه با  ,اکتوبر موجود خواهد بود. بعد از آن 1

دالر انجام خواهد شد. بعد از آن هیچ سفارش/فرمایش برای مشخصات فردی پذیرفته نخواهد شد. وقتی سالنامه در ماه می به   5فبروری در بدل مبلغ  15اضافه نمودن مشخصات فردی تا 

     د. دالر خواهد بو  40بدون آن   دالر و ASB 25قیمت آن با  ,مکتب برسد

کاپی کتاب راهنما را هر زمانی از دفتر پذیرش  ,را در جریان ثبت نام دریافت خواهند کرد  2018-2019والدین و دانش آموزان کتاب راهنمای  کتاب راهنمای والدین/دانش آموز:         

معلومات در مورد پالیسی حاضری و  ,قواعد مکتب ,معلومات تماس ,معلومات در مورد فراغت ,میتوانید دریافت کنید. در این کتاب موضوعات مختلف مانند تقویم/تقسیم اوقات سال مکتب

 موجود خواهد بود.  ,منابع مهم دیگر مکتب

هر کسی که در محوطه انیسنا موتر موتر خود را پارک کنند.  gymپارکینگ:                                      دانش آموزانی که با موتر خود به مکتب می آیند صرف میتوانند در مقابل کلب/

در کنار طعام خانه موقعیت دارد. دانش آموزان نباید موتر خود را در مقابل مکتب  gymرانی میکند باید دارای جواز رانندگی ایالت کالیفورنیا باشد. پارکینگ دانش آموزان در مقابل کلب/

تخریب موتر و یا اشیای به یت مسئولمایل در ساعت میباشد..  5و مراجعین تخصیص داده شده است. سرعت مجاز در محوطه مکتب  ,والدین ,ندان مکتبپارک کنند. این موقعیت برای کارم

  انسینا به عهده ندارد.  ,سرقت رفته از آن را در هنگامی که موتر در محوطه مکتب پارک شده باشد

همه دانش آموزان مکلف هستند که در جریان مکتب و یا زمانی که در مناسبت ها کارت شناسایی دانش آموزان بطور رایگان فراهم خواهد شد.           کارت شناسایی:                       

 هزینه خواهد داشت.  دالر 5* دریافت کارت شناسایی جدید اشتراک میکنند کارت شناسایی خود را با خود داشته باشند. 

 

 مهم مکتبقوانین/مقررات 
BARKS است شده ترتیب اکادمیک لحاظ از هم و رفتاری  لحاظ از هم  ,موفقیت راستای در آموزان دانش به کمک برای که است رفتاری  توقعات مجموعه .BARKS مخفف "Bulldogs Are 

Responsible, Respectful, Kind, and Safe." " میباشد. با رعایت  ”ن هستندئومصو  ,مهربان ,مودب ,مسئولبولداگ هاBARKS  همه دانش آموزان راه را برای موفقیت خود به
توسط دانش آموزان و کارمندان در همه عرصه های زندگی روزمره در محوطه مکتب رعایت میشود تا باشد یک فضای  BARKS عنوان فارغ التحصیل از انسینا مساعد میسازند.  اصول

 جاد شود. مثبت آموزشی برای همه دانش آموزان ای
 پالیسی انسینا در رابطه به وسایل الکترونیک

 استفاده شوند.  میتواننددر جریان وقفه و در جریان غذا خوردن  ,قبل و بعد از مکتبتنها و غیره.  ,آی پاد ,تلفن همراه ▪

استفاده از آنها تنها برای مقاصد آموزشی جواز  ,بدون اجازه مستقیم استاد در هر بار استفاده شوند در جریان صنفتوسط دانش آموزان  نمیتواندو غیره.  ,آی پاد ,تلفن همراه ▪

 دارد. 

 و غیره. در جریان صنف باید بی صدا بوده ویا کامال خاموش شوند )در حالت لرزه نباشد(.  ,آی پاد ,تلفن همراه ▪

 مپیوتر مکتب و یا ساکت صنف شارژ شوند. و غیره. نمیتوانند با استفاده از کا ,آی پاد ,تلفن همراه ▪

اداره انسینا تخریب یا سرقت وسایل الکترونیک شخصی ندارند.  ,لیتی در قبال مفقودیمسئولیت وسایل الکترونیک بدوش خود دانش آموز میباشد! انسینا و یا کارمندان آن هیچگونه مسئو

 شده تحقیق نماید. اداره مکلف به پیدا کردن وسایل الکترونیک مفقود و یا سرقت شده نمیباشد.مختار است که در مورد وسایل الکترونیک مفقود و یا سرقت 



 لطفا قبل از خریداری لباس برای اطفال تان این بخش را مرور نمایید.  – انسینا  کود لباس

لوگیری از انحراف حواس در جریان مکتب و یا مناسبت های مرتبط با مکتب ترتیب کرده ایم کارمندان انسینا به موفقیت اکادمیک شما ارزش قایل هستند. ما یک پالیسی کود لباس را برای ج

 که برای همه ما کمک میکند تا موفق باشیم:

 لباس و وسایل ممنوع:
 یا تنباکو را ترویج و یا نماد پردازی نمایند. ,نوشابه های الکولی ,بیک مکتب که دارای تصاویر یا پیامهایی باشند که استفاده مواد مخدر وسایل جانبی یا  ,لباس ▪

 تحریک آمیز و یا تریج کننده تهدید و خشونت.  ,لباسهای دارای پیامهای مبتذل ▪

یا موارد توهین آمیز از  یا هر نوع بی حرمتی ,نشان های شیطانی ,وابستگی با فرقه ,لباس و یا وسایل که از نظر مقامات مکتب و یا تنفیذ کننده قانون نمایانگر وابستگی با باند ▪

 لحاظ نژادی باشد. 

 لباسهای خواب. ▪

 محدودیتهای وسایل مشخص:
 ( ممنوع است.wave capsکاله های مو پوش ) ,(do-ragsسر)دستمالهای  ,(hairnetsموی بند) ,دستمال/لنگک از هر رنگ آن ▪

 هر نوع زنجیر و جواهر نوک تیز ممنوع است. ▪
 پوشیدن کاله در داخل مکتب ممنوع است.  ▪

 کمر بند نباید از کمر پایین کشال شود.  ▪

 محدودیتهای دیگر: 

 ( موارد ذیل را ممنوع قرار میدهد. 6-12لسیه عالی انسینا ) ,بر عالوه کود لباس حوزه تعلیمی سن هوان

ند. به رنگ کامال سرخ و کامال آبی )شامل لباس عمدتا سرخ/عمدتا آبی( در مکتب ممنوع اند. رنگ های سرخ و آبی رنگ های شناخته شده باند هست ,بلوز/جاکت/کاله و غیره ▪

یل این لباس ها ممنوع اند. هیچ نوع لباس لدانش آموزانیکه لباسهای عمدتا سرخ یا آبی به تن میکنند این تصور را به میان می آورند که آنها وابسته یا عضو باند هستند.  به این د

 ممنوع میباشد.  ,گی از باند میکنددستکاری شده جواز ندارد. هر نوع لباس مشابه باند که نزد این اداره و یا نمایندهای این اداره این تصور را به میان بیاورد که نمایند

-و یا هر حرفی که به آن مشابهت داشته باشد و هر اسم مرتبط به باند  ”انگلیسی قدیم“با نوشته های حروف  و غیره ,کاغذ ,دوسیه ,کاله ,بیک ,دریشی ,جاکت ,پیراهن/یخن قاق ▪

 ممنوع اند.  ”….به یاد و خاطره“ ,  ”روحت شاد باد“ ----

 باالی شان وضع شود. ممکن محدودیت های دیگر هم   ,افرادی که توسط اداره مکتب و یا اداره پولیس به عنوان عضو باند تشخیص داده شوند ▪

 عینک های سیاه در داخل صنف و اداره ممنوع است.  ▪

 هرنوع لباس و متعلقات که نمایانگر مواد مخدر و یا اشیای غیر قانونی است ممنوع میباشد.  ▪

 کارمندان انسینا خواهد زد. ,صرف نظر از دستورالعمل  ,حرف آخر را در مورد اینکه آیا پوشاک دانش آموز برای مکتب مناسب است یا خیر

 پالیسی حاضری:
دانش آموز )دانش آموزان( باید  ,لطفا این دستورالعمل ها را تعقیب نمایید. در صورتیکه غیر حاضری بدون اطالع به اداره صورت میگیرد ,در مواقعی که غیر حاضری صورت میگیرد

( روز تعلیمی تصفیه شوند. غیر حاضری که 5پاک شود. مهم است تا تمام غیر حاضری ها در ظرف )یادداشتی از والدین یا داکتر در روز برگشت شان به اداره بیاورند تا غیر حاضری شان 

 ( روز تعلیمی در حاضری تغییرات وارد شدن ممنوع است.5داشته باشید که بعد از ) تصفیه نشود در سیستم باقی مانده )مکتب گریزی( تلقی میشود؛ به یاد
 7550-971 (916) :است این حاضری  برای ساعته ۲۴ تماس شماره

 

 ( 12-6معلومات لیسه عالی انسینا )
                              971-7538                  تلفنی مهم شماره

                          5813-971………………تربیت بدنی
 7550-971……………شعبه حاضری

 7594-971……………….طعام خانه
 5844-971….اجتماع -مرکز منابع فامیل 

 7547-971…………..شعبه مشاوریت
 8050-979…………….اکادمی انسینا

 5887-971………….………شعبه مالی
 7560-971…….………………کتابخانه

 5839-971….……………………مدیر

 5802-971…...…………سپشنمنشی/ری

 7551-971….….…………ثبت نام/اسناد

 ..7580-971آموزان مدیر فعالیت های دانش

 5360-971………شماره پیام برای استادان

 7546-971……معاون های مدیر/سرمعلم

 شماره های فکس

 5808-971……………شعبه مشاوریت

 7555-971…..……………شعبه مدیر

 5882-971…..…………نام ثبت شعبه

 

 بعد از ظهر 4:00قبل از ظهر الی  7:30ساعات کاری مکتب 

 
  2019-2018روزهای مهم سال تعلیمی      

 روز اول مکتب –اگست - 16 •

 رخصت -روز کارگر  –سپتامبر  - 3 •

 کنفرانس های خزانی دانش آموزان -اکتوبر- 4-1 •

 رخصت -)تجلیل( روز بازنشسته های قوای مسلح -نومبر 12 •



 رخصت - Thanksgivingروز  –نومبر 23-19 •

 رخصت -وقفه زمستانی  –جنوری  7دسمبر الی  - 24 •

 رخصت -روز کاری استادان  -جنوری 7 •

 رخصت -روز مارتین لوتر کینگ  –جنوری 21 •

 رخصت -هفته ریاست جمهوری  –فبروری 22-18 •

 کنفرانس های بهاری دانش آموزان – اپریل 4-1 •

 رخصت -وقفه بهاری  – اپریل 18-15 •

 رخصت -تعطیلی محلی  – اپریل 19 •

 رخصت -روز یادبود  –می  27 •

 فراغت -جون  10 •

 محفل ارتقای صنوف دانش آموزان -جون  8-11 •

 روز آخر مکتب –جون  11 •

 encinahs@sanjuan.edu: انسینا آدرس ایمیل

 www.sanjuan.edu/encina: مکتب وبسایت

 www.facebook.com/emcinahs: بوکفیس

  encinahs-www.twitter.com/encinahs@ کنید تعقیب میتوانید هم تویتر در را ما

 

 

  

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرامی: ولی/و والدین 6دانش آموزان صنف 

 :در لیسه عالی انسینا دعوت هستید. تقسیم اوقات آن روز قرار ذیل خواهد بود 6به برنامه آشناسازی صنف   2018 اگست 7روز سه شنبه 

 قبل از ظهر در طعام خانه انسینا   00-10 – 11:00جلسه آشناسازی والدین ساعت 

این یک فرصتی  ,و کارمندان انسینا را مالقات کنند. بر عالوهامیدوار هستیم که این برنامه برای دانش آموزان و فامیل ها فرصتی باشد تا بعضی از استادان 

آموز خود را  برای دانش آموزان خواهد بود تا بعضی دوستان قبلی و دوستان جدید را مالقات کنند. بعد از ختم برنامه آشنا سازی شما تقسیم اوقات دانش

 برای شما خواهد بود تا سواالتی راجع به این انتقال مهم بپرسید. به امید دیدار! دریافت خواهید کرد. برنامه آشناسازی یک جلسه معلوماتی و یک فرصت

 

 

http://www.sanjuan.edu/encina
http://www.facebook.com/emcinahs
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                Encina Preparatory (6-12) High School 

                1400 Bell Street 

                Sacramento, California 95825 
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