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大家好，

 
与往常一样，近来我们学校体育项目的经费越来越少。我们都知道，对一些孩子竞

技体育是他们大放异彩的途径！我们有一个螃蟹大餐来筹集资金。传单附后。请告

诉你认识的人。我们也在为我们的沉默和现场拍卖寻找捐赠。

 
如果您需要买门票或希望捐赠，通知我们。

 
感谢大家

格鲁吉亚沙夫
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艺术文化

 
国际学生支持和教育服务（ ISSES ）正在需要一户美国家庭接待一位14至17岁来
自印尼的交换高中学生，她/他将会入学加州州立大学萨克拉门托分校从2014年4
月7日至5月17日一个语言和文化课程， 2014年。我们正在寻找有兴趣与外国学生
分享他们的居住环境，文化和经验的家庭，帮助该留学生体会美国文化，学习英

语，并建立终身的友谊。

 
关于ISSES ：
- 我们是一家本地公司，我们的团队成员自2005年以来一直在在萨克拉门托地区提
供学生服务。

- 我们为我们的学生和入住家庭提供24小时支持服务。
- 我们提供培训，咨询和专人支持服务。
- 我们直接与学校和管理员交流，为我们的学生和入住家庭提供全面的支持系统。
 
入住家庭资格：

- 能够提供一个清洁，安全，利于身体健康的环境。
- 能为学生提供一个带家具的卧室。每个学生都需要一张床（包括床上用品） ，书
桌，椅子，梳妆台，良好的照明，和衣柜。

- 在家里有无线互联网服务。
- 能够提供交通工具往返学校（加州州立大学萨克拉门托） 。
- 能够提供每日富有营养的三餐。
- 英语口语是在家里的主要语言。
- 有十几岁的孩子住在家里。
- 通过犯罪背景检查。
 
请通过我们的网站与我们联系，以了解如何每月领取每学生850元补助： http://
www.isses-community.com/host-families/
 
当我们通过我们的网站收到您的信息，我们将尽快与您取得联系，。

 
我们期待着您的回音！

 
 
这个夏天把法国或西班牙文化带回你家！考虑在今年夏天七月或八月接受青少年

（ 13-18岁）留学生入住你的家庭。这些学生来练习英语，并与一个家庭建立联
系。请联系德博拉·科斯特洛atdeborah@americandiscovery.net或
（ 916） 370-6980得到有关其他详细信息。浏览我们的网站
www.americandiscovery.net留言Merci et Gracias!
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அைனவருக்கும் வணக்கம், 

     எப்ேபாதும் ேபால் இந்த நாட்களில், நம் பள்ளியின் விைளயாட்டு துைறகளுக்கு 
எப்ெபாழுதும் இல்லாத குைறவான பணம் உள்ளது. நாம் அைனவரும் அறிந்தேத, சில 
குழந்ைதகள் தடகள விைளயாட்டுக்கள் மூலம் பிரகாசித்து வருகிறார்கள் (திகழ்கிறனர்) ! நாம் 
பணம் திரட்ட ஒரு நண்டு உணவு விருந்து [crab feed] ெசய்கிேறாம். ஒரு ஃப்ைளயர் 
இைணக்கப்பட்டுள்ளது. தயவு ெசய்து உங்களுக்கு ெதரிந்த அைனவருக்கும் ெசால்லுங்கள்.  
நாங்கள் எங்கள் அைமதி மற்றும் ேநரடி [silent and live]ஏலத்திற்கு நன்ெகாைடகள் 
ேகட்கிேறாம்.

     நீங்கள் டிக்ெகட் வாங்க விரும்பினால் அல்லது எங்களுக்கு நன்ெகாைட ெகாடுக்க 
இருந்தால், தயவு ெசய்து எனக்கு ெதரியப்படுத்துங்கள்.

 நன்றி,

Georgia Schaaf
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 கலாசார வாய்ப்புகள்: 

International Student Support and Educational Services (ISSES) , இந்ேதாேனஷியாவில் 
இருந்து வரும் உயர்நிைல பள்ளி மாணவர்கள் [வயது 14-17], ேம 17, 2014 முதல் ஏப்ரல் ,7 2014 
வைர , தங்கியிருக்க உதவும் அெமரிக்க குடும்பங்கைள ேதடுகிறர்கள். மாணவர்கள் 
சாக்கரெமண்ேடாவில் கலிேபார்னியா மாநில பல்கைலக்கழகத்தில், ஒரு ெமாழி மற்றும் 
கலாச்சாரம் திட்டத்தில் கலந்து ெகாள்ள ேவண்டும். மாணவர்கள் அவர்களின் வீட்டில் தங்கி 
உணவு, அெமரிக்க பண்பாடு, மற்றும் அனுபவங்கைள பகிர்ந்து ஆர்வமாக உள்ளனர். ேமலும் 
ெவளிநாட்டு மாணவர்கள் அெமரிக்க கலாச்சாரத்தில் தங்கைள மூழ்கடித்து ஆங்கிலம் 
கற்றுக்ெகாள்ள, மற்றும் வாழ்க்ைக நீண்ட நட்பு ெசய்ய  விரும்புகிறார்கள்.

 

ISSES பற்றி:

- நாங்கள் ஒரு உள்ளூர் நிறுவனம், மற்றும் எங்கள் குழு உறுப்பினர்கள் ஆம் ஆண்டு2005   
சாக்கரெமண்ேடா பகுதி மாணவர்களுக்கு ேசைவகைள வழங்குகிறோம்.

- மாணவர்களுக்கு நாங்கள் 24 மணி ேநர ஆதரவு ேசைவைய வழங்குகிறோம்.
- நாங்கள் பயிற்சி, ஆேலாசைன மற்றும் வாழும் நபர்[ live in-person] ஆதரவு வழங்குகிறோம் .

- நாங்கள் பள்ளிகள் மற்றும் நிர்வாகிகளுடன் ேநரடியாக ேவைல ெசய்ய காரணத்தினால், 
மாணவர்கள் மற்றும் ேஹாஸ்ட் அெமரிக்க குடும்பங்களுக்கு நல்ல ஆதரவு வழங்குகிறோம்.

 

இந்த திட்டத்தில் புரவலர் தகுதிகள்: 

- ஒரு சுத்தமான, பாதுகாப்பான சூழைல வழங்க ேவண்டும்.

- மாணவர்களுக்கு ஒரு படுக்ைகயைற வழங்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு மாணவர்களுக்கு 
ேபார்ைவகள் உட்பட படுக்ைக, ேமைச, நாற்காலி, அலங்கார, நல்ல ைலட்டிங், மற்றும் மைறைவ 
ேவண்டும்.

- வீட்டில் வயர்ெலஸ் இைணய ேசைவ ேவண்டும்.

- (கலிேபார்னியா மாநிலம் பல்கைலக்கழகம், சாக்கரெமண்ேடா மற்றும் பொதுவாக 
ேபாக்குவரத்து வழங்க ேவண்டும்.
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- தினமும் மூன்று முைற சத்தான உணவு வழங்க ேவண்டும்.

- வீட்டில் ஆங்கிலம் முக்கிய ெமாழியாக ேபச ேவண்டும்.

- வீட்டில் டீன் ஏஜ் குழந்ைதகள் வாழ ேவண்டும் .

- கிரிமினல் பின்னணி தூய்ைமயாக இரூக்க ேவண்டும்

மாதம் ஒன்றுக்கு மாணவர் ஒருவருக்கு $ 850 ெபற எப்படி என்று கற்று ெகாள்ள எங்கள் 
வைலத்தளத்தில் வழியாக எங்கைள ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்: http://www.isses-community.com/
host-families/ 

இைணய தளம் வழியாக உங்கள் தகவல் ெபறும் ேபாது நாங்கள் உங்கைள ெதாடர்பு 
ெகாள்வோம்.

நாங்கள் உங்கைள எதிர்ேநாக்குகிேறாம் ! 

இந்த ேகாைட நீங்கள் பிரான்ஸ் அல்லது ஸ்ெபயின் ெகாண்டுவருக! ஜூைல அல்லது ஆகஸ்ட் 
மாதத்தில் இந்த ேகாைடயில் ஒரு சில வாரங்களுக்கு ஒரு டீன் ஏஜ் இைளஞைன( வயது 13-18) 
ேஹாஸ்ட் வழங்க சாத்தியம் கருதுங்க. மாணவர்கள் ஆங்கிலம் பயிற்சி மற்றும் ஒரு குடும்ப பந்தம் 
ெபற, கலந்து ெகாள்ள வருகின்றன. Deborah Costello: ெதாடர்பு ெகாள்க 
atdeborah@americandiscovery.net, கூடுதல் விவரங்களுக்கு அல்லது (916) 370-6980(916) 
370-6980. எங்கள் வைலத்தளத்தில் உலவ www.americandiscovery.net Merci மற்றும் Thank you!
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