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 ۲۰۲۲جوالی  ۱۵
 خوش آمدید،  (San Juan High School)ھوانسن مکتببھ 

  ۱۱روز اول مکتب بھ تاریخ    لذت برده و خود را برای سال جدید تعلیمی آماده کرده باشید.  یتابستان  از رخصتی ھای  آرزومندیم کھ
درس ھا بھ ساعت   ،ایالت (کلفرنیا)خواھیم بھ اطالع تمام خانواده ھای عزیز برسانیم کھ بخاطر تغییر قانون  می  اگست آغاز می گردد. 

اگست برگزار نماییم کھ   ۸خویش را بھ تاریخ    ۹گویی شاگردان صنف    آمدشود. در نظر داریم کھ مراسم خوشصبح آغاز می  ۸:۳۰
 دھیم.در این مورد جزییات بیشتر را بعداً در اختیار شما قرار می

 
 

گردان را بھ دانشگاه و پیشھ/حرفھ آماده می سازد. با ارایھ باشد کھ شامی  پویاھوان دارای یک سیستم آموزشی نوآورانھ و  مکتب سن
  ونقل، ماای تکنالوژی ساختمانی، مدیریت مھمان نوازی، تولید رسانھ ای، و تکنالوژی حملھتعلیمات مسلکی/حرفوی در عرصھ  

را انتخاب   اخیر سال مسیر شغلی خویشبرای شاگردان می دھیم. صنوف نھم، با مسیر ھای شغلی آشنا خواھند شد تا در  ی  مزیت بھتر
نمایند. شاگردان ما کھ در صنوف باالتر قرار دارند می توانند مسیر شغلی خویش را تخصصی تر پیش برده و برای آینده فراتر از 

 مکتب آماده شوند.  
 

از مکتب ما صورت   (WASC)ھا از این لحاظ مھم است کھ بازدید انجمن مکاتب ودانشگاه ھای غربیخانواده امسال برای ما و  
ما موفقیت ھا و منحیث یک مکتب  سال صورت بخاطر اعتبارسنجی صورت می گیرد.    ۶-۳روند بازدید از مکاتب ھر    گیرد.می

در این بازدید آنھا ھم در اخیر سال بھ خانواده ھا تماس می گیریم تا  را خود شناسایی خواھیم کرد.باشد نیازمند اصالح می کھ جاھای
 شوند. سھیم 

 
درسی دقیق و معیاری طرح گردیده است کھ در دروس تجربی و مشارکتی آنھا کمک خواھد کرد تا بھ توانایی برای شاگردان برنامھ 

حداکثری خود برسند. ھدف ما این است تا ھریک از شاگردان را بھ تجربھ مثبت رھنمایی کنیم تا آنھا را برای آموزش ھای عالی و 
شرکت خواھند کرد کھ روی   Wellness Wheelنف نھم ھمچنان در برنامھ  ادغام در محیط پیرامون شان آماده کند. شاگردان ص

ھای آموزان زمانی کھ درسما مطمئن ھستیم کھ دانشکید دارد.  أروانی و اکادمیک آنھا از طریق عدالت ترمیمی ت-سالمتی اجتماعی
 ی طراحی شوند، پیشرفت خواھند کرد.آموزان، بلکھ ھمچنین نحوه واقعی یادگیرآموزشی نھ تنھا بر اساس نحوه یادگیری دانش

 
فرستیم. لطف مییا پیام تیلفونی  امھ ھای آینده برای شما ایمیل  و در مورد برنسازیم  روز میجنتری مکتب خود را تجدید/بھ  زودی،بھ

نماییدرا ھمیش)  www.sanjuan.edu/sanjuan(نموده و وبسایت مکتب   یا .  ھ چک  آیفون  اپلیکیشن مکتب را در  توانید  شما می 
)android(    نموده وتان  دانلود  “San Juan High School”  نموده و ایکن  ورا جستج  )Spartan(   را دریافت کنید. این اپلیکیشن

 باخبر شوید.توانید از تمام اخبار و واقعات ما کند و شما میوبسایت مکتب وصل میمستقیماً شما را بھ 
 
 

فرستاده ایمیل    dlevis@sanjuan.eduم درتوانید برایگویم. ھرزمانی میھوان خوش آمدید میدر اخیر بار دیگر شما را بھ مکتب سن
 تماس برقرار نمایید.  5188-971-916 و یا با من در شماره 

 
 با احترام،

 
David Levis 

Principal 
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