
 د اوړي تعلیم نوښت مرکزونه 2021د 

 
 Sacramento City Unifiedد سکریمانټو کاونټي د ښوونې دفتر خوښ دی چې د سکریمانټو ښار یونیفایډ ښوونځي ولسوالۍ )

School District( د سان جوان یونیفایډ ښوونځي ولسوالۍ ،)San Juan Unified School District او د ټوین رایورز یونیفایډ ،)

( سره په ملګرتیا د اوړي نوښت مرکزونه پیل کوي. په سکریمانټو Twin Rivers Unified School Districtښوونځي ولسوالۍ )

 کاونټي کې ټول زده کونکي کولی شي ګډون وکړي.

 

مې 4پورې. د جوالی  30جوالی  2021تر  21جون  2021اونیو لپاره به فعال وي: د  5د اوړي تعلیم نوښت مرکزونه وړیا دي او د 

پورې بند وي. د اوړي تعلیم نوښت مرکزونه یولړ بیالبیل برخو کې عملي  9تر  5جوالی  2021به کمپونه د  نیټې رخصتۍ لپاره

 تجربې وړاندې کوي لکه هنرونه، ټولنیز احساسي زده کړه، بهر ښوونه، فزیکي فعالیتونه، او ساینسي تجربې!

 

لیوالتیا بیرته راپیدا کړي او هغوی ته بیرته د ښوونځي ودانیو کې دا مرکزونه د دې لپاره ډیزاین شوي چې په زده کړه کې د زده کونکو 

 هرکلی وکړي. برنامې به مخامخ حضوري وي.

 

 موږ به د کاونټي او ولسوالۍ د ټولنیز واټن ټول پروتوکولونه تعقیبوو.

 

 د اوړي تعلیم مرکز موقعیتونه:

 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  

 

 تولګیو کې زده کونکي چې په سکریمانټو کاونټي کې میشت دي 8 – 3په شرایطو برابري: په 

 بجې 4:00مازیګر  – 8:00ساعتونه: دوشنبه تر جمعه، د سهار  ●
 خواړه: د سهار ناری او غرمې خواړه وړیا ورکول کیږي.  ●

 

 http://bit.ly/SummerCentersنوم لیکنه: 

 

له مخې پروسس کیږي. دمخه پیلي نوم لیکنه هڅول کیږي، ترڅو د پروګرام اړتیاوې مشخص شي. نوم لیکنې به د ترالسه کیدو ترتیب 

پورې ډکه کړئ. تاسې سره به د اوړي کمپ پیل ته نږدې د داخلې تایید او نورو  11جون  2021د هر زده کونکي لپاره دا فورمه د 

 معلوماتو سره اړیکه ونیول شي.

 

 مهرباني وکړئ د هر زده کونکي لپاره یوه نوم لیکنه وکړئ.

 ذف کیږي. د لوړې غوښتنې له امله، دوه ځلي داخلې ح

 

 د دوامداره زده کړې او د اوړي ساعتیرۍ لپاره د خپل منزل په توګه د اوړي تعلیم نوښت مرکزونو انتخابولو لپاره له تاسې نه مننه!

 

 ( سره اړیکه ونیسئ.Sis Hendrixد پوښتنو او نورو معلوماتو لپاره، د سیس هینډریکس )

 24467-228-916تلیف ●
 shendrix@scoe.netبریښنالیک:    ●

 

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

