
 د دوبي )اوړي( د پېل برنامه 2022د 
)د وړکتون ته تر دولسم( ټولګې پورې K – 12له 

 د برنامې نېټې:
2022، 12اګست  - 11جوالیي 

 انګلیسي سواد څو کلتوري هنر ساینس، ټولنیز مطالعات، ریاضي

د دغه برنامې زده کونکي به په انفرادي ډول او وړو ډلو کې  مالتړونه چمتو کړي.د دوبې د پېل برنامه به ستاسو ماشوم لپاره د انګلیسي زده کړې اضافي  :برنامه
دغه فعالیتونه به دوۍ سره خپلې زده کړې ګړندي کولو کې کومک وکړي او د راتلونکي  الرښونې ترالسه کړي او په ځانګړي پروژو باندې به په ګده کار وکړي.

 ښوونخي کال لپاره به چمتو شي.

 نېټې:د برنامې 

2022، 12جمعه، اګست  - 11دوشنبه، جوالیي 

 د برنامې وختونه:

 بجو پورې 3:55ماښام  - 9:00سهار 

مهمې نېټې:

د کورنۍ او ټولنې جشن )لمانځل(
 2022، 11پنجشنبه، اګست 

 محل )موقعیت(:

45#نړېوال ښوونځی 
 هوېت کوڅه 141
 NY 14213بفلو، 

716-816-3300

 اړیکه ونیسئ:

 ربېکا زوخ
 )دفتر( 716-816-3198

rgzuch@buffaloschools.org

میلو نه  0.7څخه  45 #بس به )تاسو لپاره( چمتو کړی شي که تاسو د ښوونځی 
 زیات لرې اوسئ

له الرې د بس په اړه معلومات ترالسه کړي.مور پالر به د برېښنالیک 
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 نوم لیکنه

 د زده کونکي وروستی نوم:
 
 

 د زده کونکي لومړی نوم:

 درجه )ټولګی(: 2022-2021 ښوونځی:
 

 پته )ادرس(:
 
 

 تلیفون:
 
 

 پېژندنه #: بېړنی تلیفون:
__ __ __   __ __ __    __ __ __  

 
  چې د دوبي د پېل برنامه کې ګډون وکړي.زه خپل زوی/لور ته اجازه ورکوم 

 واخلي. زه خپل زوی/لور ته اجازه ورکوم چې په ټولو پالن شوو ساحوي سفرونو او نورو بهرنیو ماسپخیني فعالیتونو لکه ګاونډ کې تګ راتک کې برخه 

  ویدیوګانو کې شامل کړي، چې د الرښوونې د موخو زه د بفلو عامه ښوونځي کارکونکو ته اجازه ورکوم چې د دغې فورمې زده کونکي په انځورونو او
 لپاره وکارول شي.

 

 د مور پالر/سرپرست نوم ______________________ امضا __________________
 

 
 اضافي اړیکې )تماسونه(:

 4915-818-716، عربي نغم ار راوي
 5977-783-716 صومالي/ می میسید ابراهیم 

 3986-816-716کرن ای کنیاو 
 

 3977-816-716هسپانوي  ولبرټ راموس
 4712-816-716تمنګ نیپالي المین 

 4یا ترجمه شوي بڼې یې  NRamirez@buffaloschools.orgمهرباني وکړئ نیولیا رمیزیز ته یې د برېښنا لیک له الرې بېرته واستوئ **
 **2022، 24تر می  14204بفلو  جنوبي پارک ایونیو. 425ښوونځي، 

 یا
  کوډ وکاروئ! QRد انالین نوم لیکنې لپاره الندې 
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