
 2021مراکز ابداع تعلیمات تابستانی 

 
، اتحادیه مکاتب  اداره معارف ساکرامنتو کانتی از افتتاح مراکز ابداع تابستانی با مشارکت اتحادیه مکاتب ولسوایل ساکرامنتو سیتی

اک هیجانTwin Riversو اتحادیه مکاتب والسوایل  San Juanولسوایل  زده است. به همه متعلمان ساکرامنتو کانتی برای اشتی
 گوییم. خوشامد یم

 
جوالی  9-5. از 2021جوالی  30ایل  2021جون  21هفته فعالیت خواهند داشت:  5ابداع آموزش تابستانی رایگان هستند و  مراکز 

ها برای تعطیالت چهارم جوالی بسته خواهند شد. مراکز ابداع آموزش تابستانی انواع مختلفی از تجربیات عمیل جامع کمپ  2021
، تعلیم عاطفی اجتمایع، آم  دهند! های فزییک و آزمایشات علیم را ارائه یموزش در فضای باز، فعالیتبشمول هتی

 
اند. جلسات این مراکز برای فعال کردن مجدد عالقه متعلمان به تعلیم و خوش آمدگونی برای بازگشت به مراکز تعلییم طرایح شده

 حضوری برگزار خواهند شد. 
 

ی اجتمایع اجباریهای فاصلهما کلیه پروتوکول  در کانتی و ولسوایل را رعایت خواهیم کرد.  گتر
 

 :  مکان مراکز تعلیم تابستانی
 FC Joyce K- 8 School 

6050 Watt Ave 
North Highlands, CA 95660 

 
Rosa Parks K-8 School 

2250 68th Ave 
Sacramento, CA 95822  

 
Thomas Edison Language (K-6) Institute 

2950 Hurley Way 
Sacramento, CA 95864  

 
 ساکن ساکرامنتو کانتی  8 - 3صالحیت: متعلمان صنوف 

 بعد چاشت.  4:00 -صبح  8:00زمان: دوشنبه ایل جمعه، ساعت  ●
: صبحانه و نان چاشت رایگان ارائه یموعده ●  شود. های غذانی

 
یشن:   http://bit.ly/SummerCentersراجستی

 
یشنشتوصیه یم ی کنیم. راجستی وریات پروگرام را تعییر  راجستی کنید تا بتوانیم ضی

ً
شوند. ها بر بنیاد زمان دریافت پروسس یمود رسیعا

یشن و  2021جون  11ایل  ، برای تأیید راجستی وع اردوی تابستانی این فورمه را برای هر یک از متعلمان مکمل کنید. نزدیک به رسر
 شما در تماس خواهیم شد.  معلومات اضافه با 

 
یشن را روان کنید.   لطفا برای هر متعلم ضف یکبار فورمه راجستی

یشن  شوند. های تکراری حذف یمبه دلیل تقاضای زیاد، راجستی
 

 کنیم! اید، از شما تشکری یماز اینکه مراکز ابداع آموزش تابستانی را منحیث مقصد تعلیم مداوم و تفری    ح تابستانی خود انتخاب کرده
 

 ( در تماس شوید. Sis Hendrixبرای پرسان کردن سواالت و کسب معلومات اضافه با سیس هندریکس )
 2446-228-916تلیفون:  ●
 shendrix@scoe.netایمیل:  ●

 

http://bit.ly/SummerCenters
mailto:shendrix@scoe.net

