
   

دليلك للتسجيل املفتوح



   

   

يسعدنا ان نقدم ألولياء االمور القدرة عىل االختيار من بني افضل املدارس. العوائل التي تسكن يف ضاحية مدرسة سان هوان املوحدة

ستكون لديها فرصة تسجيل طالبها يف اي من مدارس تلك الضاحية, عىل ان تتوفر الرشوط التالية:

• توفر مقاعد شاغرة يف الربنامج املطلوب )وهذا يتحدد من خالل سعة استيعاب الربنامج للمدرسة املطلوبة املتبقية بعد
انضامم جميع طالب املحله التابعني لهذه املدرسة( و ,

• ان تكون العوائل مستعدة لتوفري املواصالت.

التسجيل املفتوح هو عملية طلب التسجيل يف مدرسة غري املدرسة التابعة ملحلتك او الرجوع اىل مدرستك املحلية بعد ان تم نقلك اىل

مدرسة اخرى غري تابعة ملحلتك. حال استالمك لنتائج طلب التسجيل املفتوح, سوف يتم تعيينك اىل املدرسة التي تم اختيارها من

قبلك والتي ستصبح املدرسة التابعة ملحل سكنك او سيتم وضعك ضمن الئحة االنتظار للمدرسة املختارة.

ماهو التسجيل املفتوح؟

هنالك ثالثة طرق للتقديم:
www.sanjuan.edu/openrollment عن طريق االنرتنت من خالل موقع

القدوم شخصيا يف اي مدرسة من مدارس سان هوان املوحدة

القدوم اىل التقديم املركزي و خدمات العوائل يف سان هون, عىل العنوان

3700 Garfield Ave. in Carmichael

www.sanjuan.edu/openenrollment
ملعرفة برنامج الزيارات املدرسية و التوجيهات الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين:

كانون الثاين - فرتة التسجيل املفتوح

شباط - ارسال نتائج تعيني املدارس بالربيد.
www.sanjuan.edu/openrollment :لمعرفة خطة برنامج التقديم لهذه السنة, الرجاء قراءة المنشور او زيارة الموقع الالكتروني



التسجيل املفتوح اليعتمد عىل مبدأ من يأيت اوال يأخذ اوال. ستكون هنالك سحبة يانصيب عشوائية عن   

طريق الكومبيوتر و هذه السحبة ستحدد َمن ِمَن الطالب سيتم قبولهم للمدارس التي اختاروها.



•  اذا كنت ترغب بتسجيل طالبك يف مدرسة اخرى غري املدرسة التي هو فيها حاليا او غري املدرسة التابعة ملنطقة سكن
الطالب, او

•  اذا كان طالبك مؤهل لربنامج االنجازات العالية و كنت تريد ان يتم تسجيله/او تسجيلها يف مدرسة متوسطة مختلفة عن
املدرسة التابعة ملحل السكن, او

• كنت تريد ان يتم تسجيل طالبك يف اي من املدارس اآلتية: مدرسة ابتدائية كاريج )Carriage Elementary(, كوان األساسية )Cowan Fundamental(,  يوي 
 ,)Cambridge Heights Open( اوبن األساسية )Green Oaks Fundamental(, كامربج هايتس  اوكس  األساسية )Dewey Fundamental(, كرين 

 ,)Arcade Fundamental 6-8( ۸ ۸اركيد االساسية ٦ ,)Orangevale Open K-8( ۸اورانج فيل اوبن ك ,)Mission Avenue Open( مشن افينيو اوبن

)El Camino Fundamental 9-12( ۱ ۲ ۹ ۲۱او ايل كامينو االساسية

التسجيل املفتوح غري مطلوب يف حالة:
• اذا كنت ترغب ان يستمر الطالب يف مدرسته/مدرستها الحالية او املدرسة التابعة ملحل السكن, او

• اذا كان الطالب مسجل اصال يف برنامج موافق عليه لتغيري املدرسة مابني املناطق املختلفة او اذا كان قد تم نقل الطالب مسبقا من خالل التسجيل املفتوح.

التسجيل املفتوح مطلوب يف حالة:

من لديه االولوية االوىل:
اوال:

ثالثاً:

ثانياً:

• اذا كان للطالب اخ او اخت يرتاد املدرسة املرغوبة حالياً و سيستمر بارتياد هذه املدرسة خالل السنة الدراسية القادمة.
• اذا كان ويل امر الطالب معني يف املدرسة املرغوبة عىل انها محل العمل الرئييس له/لها.

• اذا كان محل سكن الطالب يقع ضمن ۰٤ ٪ من نصف قطر دائرة غري محددة باختيار املدارس. ملعلومات اكرث الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين 
www.sanjuan.edu/rulemaps

• جميع الطالب الذين يكون اولياء امورهم موظفني دامئيني يف SJUSD بدوام كامل.

• جميع الطلبة الذين يسكون املنطقة التابعة للمدرسة و الذين مل يتم شملهم باالولوية االوىل و االولوية الثانية املذكورة اعاله.

   

www.sanjuan.edu/boundaries :ملعرفة الحدود الحالية للمدارس الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين

عند حصول ظرف خاص في احدى المدارس, كأن يتم غلق المدرسة او تغيير البرامج الدراسية او اكتظاظ )ازدحام( المدرسة

بالطلاب, فان المنطقة ستقوم بسن قوانين خاصة لوضع اولويات جديدة تتفق مع احتياجات العاملين و سكان المنطقة.

 River Discovery Center( عوائل ك ٦ و ك ۸: الطالب الذين يرتادون احدى مدارس ك۸ االبتدائية واملتضمه كولد رفر دسكوفريي سنرت

Gold(, كنكز وود  )Kingswood(, اليكن )Lichen(, اورانج فيل املفتوحه )Orangevale Open(,  سيريا اوكس )Sierra Oaks(, ستار 
كنك )Starr King(, او وود سايد )Woodside(, سيبقون يف مدارسهم الحالية للمرحلة السابعة و الثامنة. الطالب الذين يرتادون مدارس ك٥ 

او ك٦ , ولكنهم يسكنون يف مناطق تابعة ملدارس ك۸ , سريجعون اوتوماتيكيا اىل مدارس ك۸ التابعة ملحل سكنهم للمرحلة الدراسية السادسة او 

السابعة. اذا كنت ترغب ان يلتحق ابنك باملدرسة املتوسطة بدال من ك۸ يجب عليك املشاركة بالتسجيل املفتوح.



حق العودة: الطالب الذين تم تسجيلهم باملدارس املطلوبة من قبلهم من خالل التسجيل املفتوح يتنازلون   

عن حقهم بارتياد املدرسة التابعة ملحل سكنهم, و املدرسة املختارة عن طريق التسجيل املفتوح ستصبح

املدرسة التابعة ملحل سكنهم.



البكلوريا الدولية: برنامج البكلوريا الدولية )IB( مينح شهادة معرتف بها دولياً للطالب الذين يكملون املنهج الدرايس. مدرسة 

التي متنح شهادة  املدارس  لتصبح من  ترتشح  ان  باتجاه  ثوماس كييل االبتدائية )Thomas Kelly Elementary( تعمل 

بكلوريا دولية للسنوات االبتدائية, تقدم برنامج تعليمي يعتمد عىل الرتكيز الدويل , والتحقيق و التعلم املبني عىل العمل. 

املتوسطة  ونستون جرجل  مدرسة  البعض.  بعضهم  مع  الناس  عمل  لكيفية  ادراك  و  ثانية  لغة  لتعلم  توفر صفوف  كذلك  و 

يعطي  برنامج  لديهام  حاليا   )Mira  Loma  High( الثانوية  لوما  مريا  مدرسة  و   )Winston  Churchill  Middle(
شهادة البكلوريا الدولية للصفوف املتوسطة و برنامج مينح الدبلوما الدولية. كلتا املدرستني تعتربان من املدارس الرائدة يف منح 

 .)Sacramento( البكلوريا الدولية يف منطقة ساكرمنتو

االنغامر يف لغتني معاً: ثوماس ايديسون )Thomas Edison( تقدم برنامج االنغامر يف لغتني يف نفس الوقت, و هو برنامج 

مصمم للطالب الذين يتحدثون االنكليزية والطالب الذين تكون اللغة االسبانية هي لغتهم االصلية. هذا الربنامج يعطي الطالب 

الفرصة لتعلم لغتني و استكشاف الثقافات الغنية و االستعداد للقوى العاملة للقرن الواحد و العرشين. هذا الربنامج بدأ يف 

۰۱۰۲ و يتم توسيعه لشمل مرحلة دراسية اضافية كل عام والهدف ان يخدم يف النهاية الطالب يف مراحل ك۲۱. 

مونتيسوري: برنامج مونتيسوري موجود يف مدرسة كوتيج االبتدائية )Cottage Elementary( وهو يوفر محيط مجهز 

و الذي يتم فيه دفع االطفال بصورة طبيعية للعمل و التعلم. هذا الربنامج يعمل عىل تشجيع غريزة الطالب يف حب التعلم 

من خالل توفري فرص له ليكون تلقايئ و يشارك يف فعاليات هادفة بارشاف مدرسني مدربني عىل برنامج مونتيسوري. خالل هذا 

الربنامج يكون تقدم الطالب عىل حسب امكاناتهم الفردية يف حني ينمو عندهم الرتكيز و الدافع و املثابرة و االنضباط.

   

باسرت   ,)Arcade( آركيد   ,)Green  Oaks( اوكس  كرين   ,)Dewey( ديوي   ,)Cowan( كوان  املفتوحة:  املدارس 

)Pasteur(, كاسا روبل )Casa Roble(, و ايل كامينو )El Camino(, هي مدارس اساسية توفر محيط تعليمي منظم 
للغاية اساسه هو التميز التعليمي. تعمل كل مدرسة منها جاهدا لزرع احساس املسؤولية و املواطنة و الفخر باالنجازات بداخل 

كل طالب. كامربج هايتس ايلم )Cambridge Heights Elem(, مشن افينيو ايلم )Mission Avenue Elem(, و 

اورنج فيل اوبن ك )Orangevale Open K-8(, هي مدارس مفتوحة ذات هيكلية والتي توفر فرصة التعليم يف جميع 

املجاالت مبا يتناسب مع االحتياجات و االهتاممات الفردية للطالب. الصحة النفسية للطالب هي الهدف الرئييس, و املجتمع 

يعترب امتداد للصف املدريس. يف كال النوعني من املدارس يتم تشجيع املشاركة الفعالة من قبل اولياء االمور بشدة.

طلب التعليم الخاص: هذا يكون ضمن مسؤولية فريق آي اي يب )IEP team( للطالب و يعتمد عىل اساس احتياجات الطالب و الربامج 

املناسبة. مع العلم ان طالب التعليم الخاص لديهم الحق يف املشاركة بالتسجيل املفتوح, لكن ليست جميع الربامج متوفرة يف جميع املدارس.

برامج و معلومات اضافية:



للتعرف عىل اخر املستجدات يف رياض االطفال و التسجيل االنتقايل يف رياض االطفال, الرجاء    

www.sanjuan.edu/kindergarten : زيارة  املوقع االلكرتوين



www.sanjuan.edu/openenrollment

www.sanjuan.edu/sjcentral
(916) SAN-JUAN

   3700 Garfield Ave.

central

ملعرفة ساعات التسجيل املركزي يف سان هوان و 

ساعات خدمة العوائل: 

منطقة مدرسة سان هوان الموحدة لا تفرق على اساس العمر او الجنس اوالانتماء العرقي او 

اللون او الاصل او الحالة الزوجية او الاجتماعية او الإعاقة البدنية او العقلية او الحالة الصحية 

او اي اعتبار آخرغير قانوني.
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