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Шановні студенти та батьки Меси Верде, 
 
Привіт з Меса Верде! Ми сподіваємося, що Ви насолоджуєтеся літніми канікулами! Щоб привітати вас і переконатися, що ви 
готові до вашого повернення, ми включили важливу інформацію нижче. Уважно прочитайте цей лист і позначте свій календар!  
 
ВСІ СТУДЕНТИ ТА СІМ'Ї:  
Зверніться за розкладом уроків:  Щоб забезпечити гнучкість у ваших календарях, головний офіс буде відкритий з понеділка, 5 
серпня по п'ятницю, 9 серпня, з 8:30 до 11:30 (будь ласка, не приходьте раніше чи пізніше зазначеного розкладу). Протягом 
цього часу студенти та їхні сім'ї можуть приїхати заповнити необхідні документи, переглянуть графік на 2019/2020 і матимуть 
можливість зробити будь-які необхідні деталі придбати спортивну форму чи заплатити за книжки. Студенти сфотографуються в 
перший день школи, 15 серпня. Учні випускних класів також сфотографуються на свій ідентифікатор, але найкращий портрет 
буде використаний для щорічника\фотоальбому. Учні випускних класів повинні зв'язатися з Prestige Portraits негайно за 
номером 916-535-7797, щоб замовити фото. 
 
НОВІ УЧНІ ТА ЇХ БАТЬКИ: 
Щоб привітати наших студентів та сімей, які стають Maverick, ми проведемо нашу обов'язкову ознайомчу зустріч для учнів 9-
класів 14 серпня з 8:00 до 12:00 у великому тренажерному залі (Maverick Dome). Батькам пропонується відвідати батьківську 
сесію з 8:00 до 9:00 в Центрі виконавських мистецтв (PAC). Під час цієї події студенти 9-го класу прийматимуть і розважатимуть 
наші екіпажі (відповідальні, позитивні та енергійні наставники 11-го та 12-го класів). Відвідування є дуже важливим, оскільки 
ми хочемо створити плавний перехід для всіх вас.    
 
УЧНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РОЗКЛАДУ ПОВИННІ ЗАПОВНИТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ: 

1) Online заяву для отримання харчування – Не всі сім'ї мають право на безкоштовний або за зменшеною оплатою обід, 
однак ми просимо всіх зробити онлайн-заявку на харчування. Це швидке та легке завдання, яке можна зробити на 
сайті, можливо ви отримаєте додаткові послуги: http://mealapps.sanjuan.edu    

2) Online Emergency Card - Картку для екстреної допомоги можна знайти, на батьківському порталі за адресом: 
https://sis.sanjuan.edu/parentportal.  Увійдіть, використовуючи PIN та PW нижче. Потім натисніть кнопку 
"Повторний запис" (Re-Enrollment) у верхній частині екрану. Потім натисніть кнопку "edit/редагувати" 
праворуч від екрана, щоб завершити процес екстреної картки повторної реєстрації. Зверніть увагу, що для 
завершення процесу необхідно ввести екстрені контакти, і вся інформація повинна містити "підтверджено / 
confirmed" у правій частині екрану. 

 
На протилежній стороні цієї сторінки ваш PIN-код і пароль (PW) для 

вашого батьківського порталу знаходяться в цьому вікні. 

 
 

Всі документи та іншу важливу інформацію про школу можна також знайти на веб-сайті Mesa Verde за адресом 
www.sanjuan.edu/mesaverde  під Mesa Verde Посилання “Важлива інформація 2019-2020” 
 
Відпочиньте влітку, і ми будемо раді бачити Вас у серпні! 
 
З повагою,  
 
 
Colin Bross 
Директор, Mesa Verde High School   
 

***ПРИНЕСІТЬ ЦЕЙ ЛИСТ ІЗ СОБОЮ КОЛИ ВИ ПРИЙДЕТЕ ЗА РОЗКЛАДОМ З 5СЕРПНЯ –9СЕРПНЯ*** 
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