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   أخرى  مرة بكم  ا ومرحب   بكم ا مرحب  
 وية! الثان San Juan مدرسة ف 

 
ا ا  تكم الصيفيةلعطب  ماستمتعت قد  وا تكون أن نأمل

 
    المدرسة من األول  اليوم يبدأ . القادم الدراس   العام لبدء تم حتر وأيض

  11 ف 
  أن أيضا  نريد . أغسطسآب/ 

 
    دوام المدرس  ء اللبد  جديد  وقت لدينا سوف يكون    – الوالية قانون تغيي    مع أنه ألس ا جميع ذكر ن

  ف 
حيب لل  ةفعالي إلقامة نخطط نحن.  ا صباح   8:30 الساعة    القادمي    طالبنا  جميعب ير

    الدراس  التاسع الصف ف 
 ،  أغسطسآب/  8 ف 

   . ا قريب   ذلك  حول ليةصيالتف المعلومات من والمزيد 
 

  خالل من .المهنية والحياة   للكلية لالستعداد   ةبالطل إلعداد  مصممة  وديناميكية مبتكرة تعليمية مؤسسة ه    San Juan إن مدرسة 
ة  نقدم فإننا  ،التأثي   عالية مهنية مسارات تقديم   مالئهم  ز  عىل مي  

 اإلعالم   واإلنتاج الضيافة وإدارة البناء  تكنولوجيا  مجاالت ف 
 الختيار  مستعدين  ا يكونو  بحيث  األول عامهم خالل لتعليمية ا المسارات من مسار  لكبتجربة    دد الج   ةبالطل قومي . النقل وتكنولوجيا 

   إلكمالهتعليم   مسار 
   التعليمية رحلتهم  يواصلون الذين ةبللطل بالنسبة . األول عامهم نهاية ف 

  يتمكنف و س   ،San Juanمدرسة ف 
  المرا طالبنا 
   أعمق بشكل الغوص من األعىل حل الدراسيةف 

 . الثانوية المدرسة بعد  ما  لمستقبل استعدادهم أثناء مساراتهم ف 
 

   مدرستنا  زيارةب( WASC) والكليات  للمدارسالرابطة الغربية قوم سوف ت. ا نأس و  لمدرستنا  خاص بشكل مهم العام هذا 
  الحق وقت  ف 

  عميقبشكل   دققن  ، كمدرسة.  عتماد  اال صول عىلحلل  سنوات 6-3 كل  العملية هذه  تتم . العام هذا  من
 
 ون
 
  ومجاالت نجاحاتنا  يمق

   التحسي   
  .  بشكل ذاتر

   . هذه الزيارة من ا جزء   وا ن يكو ل ألس ا مع أخرى  مرة واصلف نت و س ، العام هذا   من الحق وقت ف 
 

   يساعد وف س  والذي  ،المعايي   عىل قائمدقيق   بمنهج  ةبالطل تزويد  سيتم
   والتعاونية التجريبية الدروس ف 

  للوصول ستتحداهم  التر
   واالندماج  العاىل   للتعليم   تعدهم إيجابية تجربة خالل   من طالب كل  توجيه هو   هدفنا  .إمكاناتهم أقىص إىل

.  حولهم  من العالم ف 

  دد ج  ال ةبالطل يشاركوف  سو 
 
   ا أيض

  خالل من والعاطفية واالجتماعية األكاديمية الرفاهية عىل ركز يذي الو   Wellness Wheelالـ  ف 
  خالل  من فقط ليس  التعليمية الدروس تصميم يتم  عندما  يزدهرون  سوف  ةبالطل أن من عىل ثقة  نحن. التصالحية العدالة عدسة
  كيفية
 
  ولكن  ، ةبالطل لمع  ت

 
  جعل كيفية  ا أيض

 
    .  موثوق به لمع  الت

 
يد  رسائل  وإرسال المدرس   التقويم بتحديث ا قريب   نقوموف  س    الير

وت  . القادمة والمناسباتفعاليات لل الهاتفية واالتصاالت اإللكير

ا  التحقق  من  التأكد  يرجر   www.sanjuan.edu/sanjuan مدرستنا  موقع منغالب 
 

  م يمكنك
 
يل طريق عن مهاتفك  عىل به االحتفاظ ا أيض     بحثقم بال  . Android الـأو عىل   iPhoneالـ  عىل المدرسة تطبيق   تي  

 متجر  ف 
  التطبيق هذا  يرتبط.  بنا  الخاص  Spartanالـ  رأس رمز  عن بحثقم بالو   ”San Juan High School“ عن بك  الخاص التطبيقات

ة   ال  عىل  مدرستنا  بموقع مباسر
وت      . لفعالياتل  تحديثاتنا  جميع  عىل وسيحتوي موقع االلكير

 
    بكم  مرحبا  ، أخرى  مرة

   للغاية  مثي   دراس   عام ف 
دد بالتواصل مع  اما ع!  ويةالثان San Juan مدرسة ف    ن طريقيرجر عدم الير

   بريد  إرسال
وت   916-971-5188  الرقم عىل  بمكتتر    االتصالعن طريق  أو  is@sanjuan.edudlev عىل  إىل   إلكير

 بكل اخالص، 
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