
 GREAT NECKمدرسه تابستانی 
349 Lakeville Road – Great Neck, New York 11020 

 
               

 دانیل ایساک،                          ماریا جیانوپولوس،       
 دستیار مدیر                     مدیر        

                                                          

 

 

 

ENL/ESL 
 GREAT NECKمدرسه تابستانی 

2021 ENL سازی تحصیلی برنامه برنامه مداخله و غنی 

 2021آگوست   6جمعه،   - 2021جوالی  6شنبه، سه 
 

 والدین یا اولیای گرامی،
 

مند خواهد های تابستان از آموزش مستمر زبان انگلیسی بهرهآموزانی که طی ماهای برای دانشخوشبختانه امکان اجرای برنامه ویژه

( برگزار 349 Lakeville Road) South مدرسه متوسطههای انگلیسی به عنوان زبان دوم در شد، فراهم شده است. همه کالس

 11:30صبح تا  8:30یابد. ساعات کالس از آگوست ادامه می  6شود و تا جمعه جوالی آغاز می  6  شنبهها از سه خواهد شد. کالس

 ونقل با اتوبوس ارائه خواهد شد.  ق.ظ دوشنبه تا جمعه خواهد بود. خدمات حمل
 

آموز بر کالس دانشهای سنی، آزاد است. در هریک از این گروه 8از مهدکودک تا پایه  ENLآموزان ها برای دانششرکت در کالس

 شود.اساس سطح مهارت تعیین می

 
نام پیوست را پر کنید.   فرزندتان این است که فرزند)ان(تان در این برنامه شرکت کنند.  فرم ثبت ENLپیشنهاد ما و آموزگار 

 نامه خود را به نشانی زیر بفرستید:درخواست
 

Great Neck Summer School 
349 Lakeville Road 

Great Neck, NY 11020 
 

 می پست کنید.   21نامه خود را تا جمعه تابستان امسال شرکت کند، باید درخواست ENLاگر مایلید که فرزندتان در برنامه 

 
و در فصل بهار از طریق نشانی   4675-441-516های تابستان از طریق شماره ما در ماه

SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us  گویی به شما هستیم. آماده پاسخ 

 
 با احترام،

 
 ماریا جینوپولوس  

 مدیر

mailto:SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us


 
 
 
 
 

ENL K-5 
 سازی تحصیلی برنامه مداخله و غنی            

 2021آگوست  6تا جمعه،  2021جوالی   6شنبه، سه       
                                                 

 

 _____________________________________________________________نام دانش آموز 
 

 نشانی ______________________________________ شهر ______________ کدپستی _______ 

 
 تاریخ تولد ____________________  _______________(    )_______ __ تلفن منزل: 

 
 _________________________________________نام پدر/مادر ______________________

 
 ___ (     )____________________تلفن همراه  ___________________(    )تلفن محل کار: 

 
نام فردی که بتوان در مواقع اضطراری با وی تماس گرفت  

 ______________________________________________________ 

 
 ________________نسبت  __________________(___)شماره تلفن فردی که بتوان در مواقع اضطراری با وی تماس گرفت  

 

ENL   :08:30 ق.ظ   11:30 –  ق.ظ 
 

 

 

 

 آموز مدرسه ____________________ هستم. اکنون دانش من هم 

 آموز پایه _____ مدرسه ________________خواهم بود دانش 2021من در سپتامبر 

 شرکت خواهم کرد بله _____ خیر____  Great Neckدر برنامه تفریحی 

 ______________  (JFKیا   Parkvilleاگر بله، محل اجرای برنامه تفریحی را ذکر کنید: ) 

 آیا مایلید که فرزندتان با اتوبوس به محل اجرای برنامه بیاید؟ بله _____ خیر _____   

برساند و  Southآموز از اتوبوس استفاده نکند، پدر/مادر باید فرزندش را هر روز به مدرسه متوسطه )اگر دانش

 از آنجا بازگرداند(. 

 نامه را پر کنید و به نشانی زیر بفرستید: درخواست

 
GREAT NECK SUMMER SCHOOL 

349 Lakeville Road 
Great Neck, NY 11020 

 

دانم که فرزندم باید مرتباً در کل  کنم و میبرنامه مدرسه تابستانی اعالم می ENLهای موافقت خود را با شرکت فرزندم در کالس

 های برنامه حضور یابد.قسمت

                             _________________________ 
 پدر/مادر/سرپرست امضای                               

 

 تاییدکننده 
 

 ____________ 
 

 ________   تاریخ 



 
 
 

ENL 6-8 

 سازی تحصیلیبرنامه مداخله و غنی             

 2021آگوست  6تا جمعه،  2021جوالی   6شنبه، سه       
 

                                                  
 

 _____________________________________________________________نام دانش آموز 

 
 نشانی ______________________________________ شهر ______________ کدپستی _______ 

 
 تاریخ تولد ____________________ _______________(    )_______ __ تلفن منزل: 

 
 ________________________________________نام پدر/مادر _______________________

 
 ___ (     )____________________تلفن همراه  ___________________(    )تلفن محل کار: 

 
نام فردی که بتوان در مواقع اضطراری با وی تماس گرفت  

 ______________________________________________________ 

 
 نسبت  ________________ __________________(___)شماره تلفن فردی که بتوان در مواقع اضطراری با وی تماس گرفت 

 

ENL   :08:30 ق.ظ   11:30 –  ق.ظ 
 

 

 

 

 آموز مدرسه ____________________ هستم. اکنون دانش من هم 

 آموز پایه _____ مدرسه ________________خواهم بود دانش 2021من در سپتامبر 

 شرکت خواهم کرد بله _____ خیر____  Great Neckدر برنامه تفریحی 

 ___________ ___ (JFKیا   Parkvilleاگر بله، محل اجرای برنامه تفریحی را ذکر کنید: ) 

 آیا مایلید که فرزندتان با اتوبوس به محل اجرای برنامه بیاید؟ بله _____ خیر _____   

برساند و  Southآموز از اتوبوس استفاده نکند، پدر/مادر باید فرزندش را هر روز به مدرسه متوسطه )اگر دانش

 از آنجا بازگرداند(. 

 نامه را پر کنید و به نشانی زیر بفرستید: درخواست

 
GREAT NECK SUMMER SCHOOL 

349 Lakeville Road 
Great Neck, NY 11020 

دانم که فرزندم باید مرتباً در کل  کنم و میبرنامه مدرسه تابستانی اعالم می ENLهای موافقت خود را با شرکت فرزندم در کالس

 های برنامه حضور یابد.قسمت

                            _________________________ 
 امضای پدر/مادر/سرپرست                               

 

 تاییدکننده 
 

 ____________ 
 

 ________   تاریخ 



 GREAT NECKمدرسه تابستانی 
349 Lakeville Road – Great Neck, New York 11020 

 
 دانیل ایساک،                     ماریا جیانوپولوس،       

 دستیار مدیر                       مدیر         
                                           

 

 

                

                                           

ESL/ENL 
 2021برنامه مداخله تحصیلی دبیرستان 

 2021آگوست   12شنبه پنج - 2021جوالی  1شنبه، سه 
 

 والدین یا اولیای گرامی،

 
آموزان انگلیسی دبیرستانی برگزار خواهد شد.  امیدواریم که فرزندتان را تشویق به دوره آموزشی برای زبان سهتابستان امسال 

 آموز، کنید: های زیر، بر اساس سطح مهارت دانشدر یکی از دوره ENLنظیر برای استفاده از آموزگاران استفاده از این فرصت بی

 
• ENL مبتدی 

 
• ENL متوسط 

 
• ENL پیشرفته  

   

فرزندتان این است که فرزندتان در این برنامه، که به صورت رایگان ارائه خواهد شد، شرکت کنند.  ENLپیشنهاد ما و آموزگار 

ق.ظ  8:15شود. ساعات کالس از برگزار می South مدرسه متوسطهآگوست در  12شنبه جوالی تا پنج 1شنبه ها از پنجکالس

 ونقل با اتوبوس ارائه خواهد شد. واهد بود. خدمات حملق.ظ دوشنبه تا جمعه خ 11:30صبح تا 

 
می به نشانی ذکرشده   21نامه را تا جمعه تابستان امسال شرکت کند، باید این درخواست ENLاگر مایلید که فرزندتان در برنامه 

 پست کنید.   

 
 
 

 با احترام،

 
 
 

 ماریا جینوپولوس 
 مدیر

  



 

 دبیرستان ENLنامه: درخواست 
 2021آگوست   12شنبه پنج - 2021جوالی  1شنبه، سه 

SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us 

www.greatneck.k12.ny.us/summer 

 
 __________________________________________________________نام دانش آموز 

 
 نشانی ____________________________________ شهر ______________ کدپستی _______

 
 تاریخ تولد ____________________  __________________(    ) __ تلفن منزل: 

 
 ____________________________نام پدر/مادر _______________________________

 
 ___ (     )___________________تلفن همراه    )  __________(_______تلفن محل کار: 

 
نام فردی که بتوان در مواقع اضطراری با وی تماس گرفت  

 __________________________________________________ 

 
 _______________نسبت   _______________(___)با وی تماس گرفت   شماره تلفن فردی که بتوان در مواقع اضطراری

 
 ملزم به پرداخت شهریه نیستند  ESL/ENLآموزان واجد شرایط شرکت در دانش

 گیرد. مداخله تحصیلی به کمک آموزگار یا مشاور راهنما صورت می 

 
 ها را انتخاب کنید: یکی از دوره 

 
 

   ________ENL مبتدی 

 
   ________ENL متوسط 

 
   ________ENL پیشرفته 

 
فرزندم باید دانم که کنم و میگفته در برنامه مدرسه تابستانی دبیرستان اعالم میهای پیشموافقت خود را با شرکت فرزندم در دوره 

 های برنامه حضور یابد.مرتباً در کل قسمت
 

      _______________________________________ 
 امضای پدر/مادر/سرپرست        

 
 آموز مدرسه __________________________________ هستم.اکنون دانشمن هم

 

 . آموز پایه ______مدرسه __________________ خواهم بوددانش  2021من در سپتامبر 
 

 نامه را پر کنید و به نشانی زیر بفرستید: درخواست

 
GREAT NECK SUMMER SCHOOL 

349 Lakeville Road 
Great Neck, NY 11020 

 

 ها  همه دورهزمان برگزاری 

 ق.ظ 11:30-8:15 از

 
 2021 جوالی 1 شنبه،پنج

 تا 

 2021 آگوست 12 شنبه،پنج

http://www.greatneck.k12.ny.us/summer

