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Learning Recovery and Acceleration/Enrichment Summer Dates 

یادگیری و پیشتازی/تقویتی بازیابی  تابستانی آکادمی تاریخهای  
جوالی 30 - -جون 21 دبیرستان:  

جوالی  02 –جون  21: و راهنمایی دبستان مدارس  

(برگزار نمی شودجوالی کالس  5 و 2 روزهای در)  

 

  دبیرستان و تقویتی بازیابی یادگیری و و پیشتازی های آکادمی

High School Learning Recovery and Acceleration and Enrichment Academies 

و آکادمی  Woodbridge صورت حضوری در دبیرستان( بThe Learning Recovery Academyکادمی بازبابی یادگیری )آ

ارائه خواهد  San Joaquin( بصورت کامال مجازی از طریق Acceleration and Enrichment Academyتقویتی و پیشتازی )

  شد.

 

 (برگزار نمی شودجوالی کالس  5 و 2 در روزهایجوالی ) 30 –جون  21 :تاریخ برنامه

 بعد از ظهر 3:15 –بامداد  7:45 ساعات برنامه:

  آپریل 23 –آپریل  5 تاریخ ثبت نام:

 

ثبت نام دانش آموز در دوره ها، لطفا به دستورالعمل ها، از جمله لینک ثبت نام، موجود در فهرست برنامه های زیر مراجعه جهت 

 یافت می شوند:ک زیر در لینبت نام، برای برنامه های مربوطه کاتالوگ ها، از جمله شرح دوره ها و دستورالعمل های ث  کنید.

 

 High School Learning Recovery Catalog 

 High School Acceleration and Enrichment Course Information 

 

مطمئن  الطف  .می توانند از طریق هر دو آکادمی ارائه شوند کالسهااین ثبت نام کنند و کالس در سه  حداکثر ی توانندانش آموزان مد

( ی)هاکالسکمک به انتخاب  یبرا  .دیکن یمربوطه را به دقت بررس یازهاین شیشرح دوره و پ کالس،که قبل از انتخاب هر  دیشو

 .دیریمشاور دانش آموز خود تماس بگ ابا دانش آموز خود، لطف یمناسب برا

 

  Middle School Learning Recovery Academy دعوت(با )فقط  ییراهنما اسمد یریادگی یابیباز یآکادم
و  لیتر یجفر ییدر مدارس راهنما ی( بصورت حضورELA/Math/ELD) ییراهنما ارسمد یریادگی یابیباز یآکادم یکالسها

دعوت نامه ها را تا  طیواجد شرا آموزان سرپرستان دانش/نیوالد . خواهند شدبرگزار  (Jeffrey Trail and Lakeside) دیسا کیل

 .خواهد شدگنجانده مربوطه  لیمیثبت نام در ا یدستورالعمل ها  .خواهند کرد افتیدر لیرپآ 19

 

 (برگزار نمی شودجوالی کالس  5و  2در روزهای جوالی ) 20 –جون  21 :تاریخ برنامه

 بعد از ظهر 12:20 –بامداد  8:20 ساعات برنامه:

  می 7 – آپریل 19 تاریخ ثبت نام:

 

 مراجعه نمایید.  2021MS Learning Recovery Academy Course Catalogلینک  جهت دریافت اطالعات بیشتر به

 

     (می توانند ثبت نام کنند bridgeواجد شرایط کالسهای  )فقط دانش آموزان مقطع راهنمایی برنامه پل ریاضی

Middle School Math Bridge 
خواهد بود، چهار جلسه مجازی زنده، و دو جلسه  کالسها با دانش آموزانی که کار مستقل خود را به پایان می رسانند مخلوطاین 

م (.  والدین/سرپرستان دانش آموزان واجد شرایط با استفاده از فرJeffrey Trailامتحانی حضوری در مدرسه راهنمایی جفری تریل )

 قرار خواهد گرفت، ثبت نام خواهند کرد. رس شانت(، که در آینده در دسGoogle Formگوگل )

 

 (برگزار نمی شودجوالی کالس  5و  2در روزهای جوالی ) 20 –جون  22 :ریخ برنامهتا

 .لطفا برای دریافت اطالعات مربوطه به کاتالوگ مراجعه شود ساعات برنامه:

  می 13 –می  10 تاریخ ثبت نام:

 

 MS Math Placement Chart و Placement Timeline 7Math    و جدول زمانالعات بیشتری در مورد واجد شرایط بودن اط 

                                           .رجوع شودزیربه این لینک به کالسها  اجعبرای دریافت اط العات بیشتر ر  را دارند.بندی امسال 

 2021log MS Learning Recovery Academy Course Cata  

https://drive.google.com/file/d/1TFZAZtPvopjTT3CiruAG09eC-AVrZ2YH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFZAZtPvopjTT3CiruAG09eC-AVrZ2YH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFZAZtPvopjTT3CiruAG09eC-AVrZ2YH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_30dkRUo9qGBdVwSh9ufK4rSM6CpZZ9V/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tHnuxQ6QdkgpTuMtAdwqPqw8rtQyV1fyeNYbFkC3YbM/edit
https://drive.google.com/file/d/1nxs4mJZRbhgyYwMTVLMcw3bZJSzsA7J_/view
https://iusd.org/sites/default/files/documents/ms_math_placement_flowchart_8-2020.pdf
https://iusd.org/sites/default/files/documents/math_7_parent_placement_timeline_20-21.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nxs4mJZRbhgyYwMTVLMcw3bZJSzsA7J_/view?usp=sharing
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  chool Learning Recovery AcademyElementary S دعوت(با )فقط  ییبتدا اسمد یریادگی یابیباز یآکادم
 یبرگزار م Cypress Villageو  Springbrook ییدر مدارس ابتدا یبصورت حضور ییابتدا یریادگی یابیباز یآکادم یکالسها

 سرپرستان دانش/نیوالد  .خواهند شددعوت  Math/ELA یبیکالس ترک ای ELAبه کالس  ایواجد شرایط  دانش آموزان د. نشو

گنجانده  مربوطه لیمیثبت نام در ا یدستورالعمل ها  .خواهند کرد افتیدر لیرآپ 9 تاریخ ها را تا مهدعوت نا طیواجد شرا آموازان

 .خواهد شد

 

 د(وجود ندار یمدرسه ا چیه یجوال 5و  2)در  جوالی 20 - جون 21 برنامه: خیتار

 ظهر 00:12 –بامداد  00:8 برنامه: ساعت

 لیرپآ 16 – 9 ثبت نام: خیتار

 

  English Language Development دعوت(با )فقط  توسعه زبان انگلیسی

 شوند. لیتکم لیرپآ 16تا  ستیبامی و شد د خواهنارسال  لیرپآ 5 خیدر تار زینهای این برنامه نامه  دعوت

 

  Extended School Year تمدید شده سال تحصیلی

می سرپرستان /نیوالد برای ثبت نام . خواهد شدبه خانه ارسال  لیپرماه آ انیما در پا استثنایی  آموزشن آموزا دانش ینامه ها دعوت

 چک کنند. خود لیمیبه طور مرتب ا بایست 

 

از  کیهمه دانش آموزان حاضر در هر  یبرا گانیرا به صورت را ییغذا یوعده ها و وعده ها انیم میتوان یکه م میخوشحال امسال

 ادامه خواهد داد.نیز تابستان در جامعه را  هیبرنامه تغذ نیهمچن IUSD هیخدمات تغذ  .میارائه ده یحضور یتابستان یبرنامه ها

 

 
 


