SPANISH
El Distrito Escolar de Bonita esta comprometido a que su estudiante tenga accesso a cada
recurso posible para poder tener éxito. Hay mas de 580 estudiantes en este Distrito que
representan mas de 23 lenguages, y que estan en programas para aprender el Íngles.
Estamos comprometidos a que cada uno de estos estudiantes tenga disponible a su mano un
apoyo extra. Tenemos un grupo de padres unidos a trabajar hacia el éxito academico de cada
uno de sus estudiantes. Queremos, juntos con ellos, que sus estudiantes sean aptos en el
Íngles. Para aprender mas de los programas disponibles para sus estudiantes, pueden ponerse
en contacto con Nancy Sifter (sifter@bonita.k12.ca.us; 909-971-8330).
MANDARIN
Bonita 統一學區是致力於確保您的孩子能尽可能的获得每一個学习資源，从而在英文学习上获得
成功。在Bonita統一學區中有超過 580 名學生，至少说着23 種不同的語言，他们都是英語學習者
。我們是致力於確保每個孩子的第一語言不是英語的，或被認為是第一语言的學習者，能够獲得
的更多的支持。我们有一群尽职的家⻓们，他们也正在努力学习而让他们的英文更加熟练和学术
有成。家長们如需帮助可以聯絡Nancy Sifter (sifter@bonita.k12.ca.us; 909-971-8330）
了解有關支持英語學習者的更多项目。
VIETNAMESE
Khu Học Chánh Bonita Unified cam kết đảm bảo rằng con của bạn có quyền truy cập vào tất cả
các nguồn lực có thể để thành công. Hiện có hơn 580 sinh viên trong Học Khu Thống Nhất
Bonita, đại diện cho hơn 23 ngôn ngữ, những người học tiếng Anh. Chúng tôi cam kết đảm bảo
mọi trẻ em có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh, hoặc những người được coi là một
học viên Anh ngữ, có quyền truy cập để hỗ trợ thêm. Chúng tôi có một nhóm cam kết của phụ
huynh có học sinh được làm việc hướng tới trình độ tiếng Anh và thành công trong học tập.
Phụ huynh có thể liên hệ với Nancy sàng (sifter@bonita.k12.ca.us; 909-971-8330) để tìm hiểu
thêm về các chương trình có sẵn để hỗ trợ người học tiếng Anh.
ARABIC
ﺎ ﺍﻥ
ﺩ ﺑﻭﻧﻳﺗ
ﺗﺭﻳﻛﺕ ﻳﻭﻧﻳﻔﻳ
ﺗﻁﻳﻊ ﺍﻥ ﺣﺭﻳﺻ ﻪ ﺩﻳﺳ
ﺍﻟﻧﺟ ﺎﺡ ﻟ ﻪ ﻳﻛﻔ ﻝ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻱ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺩﺧﻭﻝ ﻁﻔﻠ ﻙ ﻳﺳ.
 ﻣﻥ ﺍﻛ ﺛﺭﻡ ﻫﻧﺎﻙ٥٨٠ ﺎ ﻓ ﻲ ﻁﺎﻟ ﺏ
ﺩ ﺑﻭﻧﻳﺗ
ﺗﺭﻳﻛﺕ ﻳﻭﻧﻳﻔﺎﻳ
ﺩﻳﺳ. ﻳﻣﺛﻠ ﻭﺍ ﻭ٢٣ﺍﻟﻠﻐ ﻪ ﻣﺗﻌﻠﻣﻳ ﻥ ﻣﻥ ﻟﻐ ﻪ
ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳ ﻪ,ﻪ ﺍﻭﻣﻣﻥ ﺍﻭﻟ ﻲ ﻛﻠﻐ ﻪ ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳ ﻪ ﺍﻟﻠﻐ ﻪ ﻛﻠﻣ ﻭﻥﻻﻳ ﺕ ﻣﻣﻥ ﺍﻻﻁﻔ ﺎﻝ ﻫﺅﻻء ﻛ ﻝ
ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳ ﻪ ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﺍﺍﻟﻠﻐ
ﺍﻟﻣﺳ ﺎﻋﺩﻩ ﺗﻠﻘ ﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬ ﻡ. ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳ ﻪ ﻟﻠﻐ ﻪ ﺍﻁﻔ ﺎﻫﻡ ﺍﺟﺎﺩﺓ ﻋﻠ ﻲ ﺍﻟﺣﺭﻳﺻ ﻳﻥ ﺍﻻﻫ ﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻟ ﺩﻳﻧﺎ ﻓﻧﺣ ﻥ
ﺍﻛﺎﺩﻳﻣﻳ ﺎ ﻭﻧﺟ ﺎﺣﻬﻡ. ﺏ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻝ ﻳﻣﻛﻧﻛ ﻡNancy Sifter (sifter@bonita.k12.ca.us; 909-971-8330) ﻟﻣﻌﺭﻓ ﻪ
ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳ ﻪ ﺍﻟﻠﻐ ﻪ ﻣﺗﻌﻠﻣﻳ ﻥ ﻟﻣﺳ ﺎﻧﺩﻩ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣ ﻪ ﺍﻟ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺯﻳ ﺩ.

