
 مک تب ابتدای  ی هاو 
 حوزه تعلیمی سن وان

2404 Howe Ave. Sacramento, CA 95825 

Telephone (916) 971-5165 

 FAX (916) 566-2180 

 والدین و خانواده های گرامی:

مدید!  2021و  2020به سال تعلیمی 
 
یادگیری آز رآه دور برآی شما معلومات آرآئه نماییم و  هدف ما آز آرسال آین خبرنامه آین آست که میخوآهیم در مورد معلومات بسیار مهمخوش آ

 همچنان معلومات مزید رآ در مورد سال نو تعلیمی همرآه تان شریک بسازیم.

 پورتال والدین:

لطفا در جریان معلومات آیمرجنسی شان رآ آز طریق پورتال وآلدین بروز رسانی نمایند.   http://www.sanjuan.edu/parentportal خانوآده ها میتوآنند باز آستفاده آز ویب سایت : 
پورتال وآلدین آصلی ترین رآهی آست که شما میتوآنید معلومات  روز رسانی نمایید تا در صورت لزوم ما قادر به تماس با شما باشیم.سال تعلیمی معلومات ایمرجنسی شاگردتان را ب

ی دی و پسوورد شاگردتان برآی آستفاده آز کمپیوتر و آستفاده آز خدمات یادگیری آز رآه دور رآ 
 
 یید.آستفاده نماآیمرجنسی،  معلومات صحی و نیز دریافت آ

 تکمیل نمایند. 2021 – 2020تمام خانواده های  ی که اطفال شان شامل مک تب میباشند باید معلومات مورد نظر را برای سال 

پدیت یا بروز رسانی نماییم؟ لطفا مرآحل ذیل رآ تعقیب نمایید:
 
 چگونه میتوآنم آین معلومات رآ آ

 https://sis.sanjuan.edu/parentportal مرحله آول: به ویب سایت پورتال وآلدین مرآجعه نمایید: 

 مرحله دوم: آی دی و پسورد تان رآ برآی وآرد شدن به سایت وآرد نمایید.

 مرحله سوم:  رآهنمای  ی برآی زبان و معلومات آیمرجنسی رآ آنتخاب نمایید.

 رآ کلیک نمایید  Loginمرحله چهارم: روی دکمه 

 چکونه پین نمبر و پسورد برای والدین را بدست بیاورم؟ 

 و یا آز طریق آیمیل به تماس شوید.  5165-971-916لطفا به دفتر مرکزی با شماره تماس: 

ی دی و پسورد شاگردم را بدست بیاورم؟
 
 جگونه ا

 مرحله آول: به پورتال وآلدین وآرد شوید.

 رآ آنتخاب نمایید. 2021 – 2020رآ آنتخاب نموده و سال تعلیمی  مرحله دوم: شاگرد مورد نظر

 رآ آنخاب نمایید.    Login Credentialمرحله سوم: آز منوی طرف چپ صفحه گزینه 

 چگونه شاگردان به پورتال شاگرد وارد شوند؟

ی دی شان برآی آستفاده آ   Student.sanjuan.edu@مرحله آول: شاگردآن باید   student.sanjuan.edu1234Smithb@ ز کمپیوتر آضافه نمایند. برآی مثال: رآ بعد آز آ 

 رآ ندآرند در صورتیکه آز پورتال شاگرد آستفاده نمایند.   student.sanjuan.edu@مرحله دوم: شاگردآن نیاز به آضافی نمودن 

 مورد استاد طفل را از پورتال والدین بدست بیاورم؟چگونه معلومات در 

 آنتخاب کنید. 2021 – 2020به پورتال وآلدین وآرد شده و شاگرد مورد نظر رآ آنتخاب نمایید به یاد دآشته باشید که سال تعلیمی رآ هم سال  

 

 

 

 

 

وزه تعلیمی ثابت گردد،  و در صورتیکه نیازی به تعین طفل تان به صنوف دیگر باشد ما به زود تعین صنوف برآی چند هفته آول غیر قطعی خوآهد بود تا آینکه مرآحل شمولیت آز ح
 ترین فرصت به شما آطالع خوآهیم دآد.

http://www.sanjuan.edu/parentportal
https://sis.sanjuan.edu/parentportal
mailto:Smithb1234@student.sanjuan.edu


 

 

 

 معلومات مهم

 

 تقسیم اوقات ها: 

وآرد گوگل کالس ورم شود.و   student portalطفل تان هم میتوآند با آستفاده آز معلم طفل تان در مورد تقسیم آوقات درسی و هماهنگی آوقات درس همرآه تان به تماس خوآهد شد.  
 همچنین شاگردآن باید به جلسات ویدیوی  ی و نیز فعالیت های آنفرآدی آشترآک نمایند.

 

 صبحانه و نان چاشت:

ه آستثنای روز های رخصتی و روز های غیر درسی. هر شاگرد، سرپرست و یا خدمات عرضه غذآ آز دوشنبه آلی جمعه آز ساعت هفت صبح آلی ساعت هشت و نیم صبح خوآهد بود ب 
ی دی مک تب شاگرد رآ برآی کارمندآن بخش تغذیه مک تب آرآئه نمایند. غذآ تهیه شده برآی همان روز میبا

 
شد و همان روز باید مصرف گردد که برآی هر وآلدین باید برآی آخذ غذآ نام و آ
صبحانه و نان چاشت  آختصاص دآده شده آست. هر وعده غذآی  ی به تناسب وضعیت هر شاگرد آختصاص دآده خوآهد شده که شامل نان مجانی، نصف شاگرد حوزه تعلیمی سن وآن 

نالین در ویبسایت:  فورم های درخوآستی رآ میتوآنید بهفورم درخواستی غذا باید برا اساس سال تعلیمی جاری تکمیل گردد.  قیمت و یا قیمت آصلی غذآ محاسبه خوآهد شد. شکل آ 
https://mealapps.sanjuan.edu   درس:   916 979-8966 خانه پوری نمایید. در صورتیکه کدآم سوآل دآرید لطفا به بخش خدمات تغذیه به شماره تماس  و یا به آیمیل آ 

 nutritionservice@sanjuan.edu  .به تماس شوید 

 

 حاضری:  

 آگست در پورتال شاگرد و گوگل کالس روم وآرد شده باشد. در صورتیکه طفل تان در تاریخ متذکره و در جریان ساعات تدریسی بدون دلیل موجه 13باید در تاریخ پنجشنبه   طفل شما
ص دآده خوآهد شد. در صورت غیر حاضری لطفا به شماره وآرد گوگل کالس ورم نشود حضور طفل تان در مک تب هاو به مخاطره خوآهد آفتاد و جای طفل تان به آطفال دیگر آختصا

ساعت فعال میباشد و شما میتوآنید شب یا روز پیام تان رآ بگذآرید. آین پیام ها  24به تماس شده و دلیل غیر حاضری طفل تان رآ بیان نمایید. آین تلفن به شکل   8258-979-916 تماس 
 هر شاگرد در طول سال تعلیمی نباید بیشتر آز ده روز غیر حاضری دآشته باشد.با حاضری روزآنه آستاید مقایسه خوآهد شد، 

 

 برنامه شب برگشت به مک تب: 

 میل به وآلدین آرسال خوآهد شد.برنامه شب برگشت به مک تب برآی تمام صنوف روز چهار شنبه دوم ماه سپتمبر برگذآر خوآهد شد. آطالعت بیشتر بعد آز شروع مک تب آز طریق آی 

 

  روم بوک یا کمپیوتر: ک

تماس    7165-971 916آره مک تب با شماره تماس در جریان روزهای معینه برآی آخذ کمپیوتر برآی شاگردآن کمپیوتر دآده شده آست، آگر تا به حال قادر به آخذ کمپیوتر نبودید لطفا به آد
 او هستند کمپیوتر دریافت کنید و نه به خوآهر یا برآدر شاگرد که در در مکاتب دیگر شامل هستند.حاصل نمایید. متاسفانه شما فقط میتوآنید به آطفال تان که شامل مک تب ه

 

درس:  : 2020ویب سایت مک تب هاو اوینیو و حوزه تعلیمی سن وان در خزان   Fall2020/ Sanو      howe avenue elementary/homepageلطفا به ویب سایت هاو آوینو به آ 
Juan Unified Fall 2020   .برآی سوآالت در مورد تدریس خبرنامه حوزه تعلیمی و غیره مرآجعه نمایید 

رزومندیم آین خبرنامه برآی تان موثر بوده باشد. معلومات مهم و معلومات برآی وآلدین در ویب سایت  قابل دسترس خوآهد بود. در    Howe Avenue Elementary / Homepageآ 
به تماس شوید. آساتید و کارمندآن مک تب هاو آوینیو مشتاقانه خوآهان همکاری با شما و آطفال تان در سال    5165-971-916دآره مک تب با شماره تماس: صورت دآشتن سوآل لطفا به آ

 تعلیمی نو میباشند.

https://mealapps.sanjuan.edu/
mailto:nutritionservice@sanjuan.edu

