
 2021مراکز نوآوری آموزش تابستانی 

 
، ناحیه اداره آموزش و پرورش ساکرامنتو کانتی بابت راه اندازی مراکز نوآوری تابستانی با مشارکت ناحیه مدارس یکپارچه ساکرامنتو سیتی

آموزان ساکرامنتو کانتی دعوت زده است. از همه دانشهیجان Twin Riversو ناحیه مدرسه یکپارچه  San Juanمدرسه یکپارچه 
کت کنند. شود تا در این یم  برنامه شر

 
ها . کمپ2021ژوئیه  30تا  2021ژوئن  21هفته فعالیت خواهند داشت:  5مراکز نوآوری آموزش تابستانی رایگان هستند و به مدت 

بسته خواهند شد. مراکز نوآوری آموزش تابستانی انواع مختلفی از تجربیات عمیل  2021ژوئیه  9-5برای تعطیالت چهارم ژوئیه از 
ی عاطفی اجتمایع، آموزش در فضای باز، فعالیتیکپارچ ، یادگنر  دهند! های جسیم و آزمایشات علیم را ارائه یمه مانند هنی

 
ی و خوش آمدگونی برای بازگشت به محل تحصیل طرایح شدهاین مراکز برای احیای عالقه دانش اند. جلسات به آموزان به یادگنر

 صورت حضوری برگزار خواهند شد. 
 

 گذاری اجتمایع اجباری در کانتی و ناحیه را دنبال خواهیم کرد. های مربوط به فاصلهم پروتکلما تما
 

 :  مکان مراکز آموزش 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  

 
 یم  8 - 3های آموزان پایهصالحیت: دانش

ی
 کنندکه در ساکرامنتو کانتی زندگ

 بعد از ظهر.  4:00 -صبح  8:00زمان: دوشنبه تا جمعه، ساعت  ●
: صبحانه و ناهار به صورت رایگان ارائه یموعده ●  شود. های غذانی

 
 http://bit.ly/SummerCentersنام: ثبت

 
ی کنیم. به ثبتنام زودهنگام توصیه یمانجام ثبت  ها مطابق با زمان دریافت آننامشود تا بتوانیم نیازهای برنامه را تعییر

ی
ها رسیدگ

، بابت تأیید  2021 ژوئن 11آموزان تا شود. این فرم را برای هر یک از دانشیم تکمیل کنید. با نزدیک شدن به آغاز اردوی تابستانی
، با شما تماس گرفته خواهد شد. ثبت  نام و اطالعات اضافی

 
 نام را ارسال کنید. آموز فقط یکبار درخواست ثبتلطفا برای هر دانش

 شوند. نام های تکراری حذف یمبه دلیل تقاضای زیاد، ثبت
 

ی مداوم و تفری    ح تابستانی انتخاب کردهاز اینکه مراکز نو  اید، از شما آوری آموزش تابستانی را به عنوان مقصد خود برای یادگنر
 متشکریم! 

 
، با سیس هندریکس ) ید. Sis Hendrixبرای مطرح کردن سواالت و کسب اطالعات بیشنی  ( تماس بگنر

 2446-228-916تلفن:  ●
 shendrix@scoe.netایمیل:    ●

 

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

