
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 ه ديس تطيع ان حريص ك يس دخول طفل ي ال امج اي ف ل برن ه يكف اح ل  .النج
ثرم هناك ب ٥٨٠ من اك ي طال ا ف د بونيت تريكت يونيفاي وا و.ديس ه٢٣ يمثل ن من لغ ه متعلمي  اللغ
ه ل,االنجليزي ال هؤالء ك ت ممن االطف ونالي ه كلم ه اللغ ه االنجليزي ي كلغ ه اوممن اول ه يتعلموااللغ  االنجليزي
م ي يمكنه اعده تلق ن .المس دينا فنح الي من مجموعه ل ين االه ي الحريص اهم اجادة عل ه اطف ه للغ  االنجليزي
احهم ا ونج م.اكاديمي ال يمكنك ه Nancy Sifter  (sifter@bonita.k12.ca.us; 909-971-8330) ب االتص  لمعرف
د برامج عن المزي ه ال انده المتاح ن لمس ه متعلمي ه اللغ  .االنجليزي


