
راهنامی ثبت نام آزاد برای شام   



   

   

باعث خرسندی ما است که امکان انتخاب یکی از مدارس عالی را در اختیار شام قرار دهیم. خانواده های ساکن ناحیه آموزشی یکپارچه 

سان جوآن )San Juan( می توانند دانش آموزان را در هریک از مدارس ناحیه ثبت نام کنند، مرشوط بر اینکه:

• در برنامه آموزشی مربوطه جای خالی وجود داشته باشد )جای خالی بر اساس ظرفیت فیزیکی و آموزشی مدرسه پس از جای 
دهی دانش آموزان ساکن محل مشخص می گردد( و،

• خانواده ها مایل به تهیه رسویس حمل و نقل باشند.

ثبت نام آزاد فرآیندی است که طی آن برای ثبت نام در مدرسه ای به غیر از مدرسه محل خود درخواست می دهید، یا پس از یک 

دوره جابجایی، به مدرسه محل خود باز می گردید. وقتی نتایج ثبت نام آزاد خود را دریافت کردید، در مدرسه مورد انتخاب خود 

آن  انتظار  لیست  در  گردد – یا  می  نام نویسی می شوید – که به عنوان مدرسه حوزه سکونت شان )residence school( تلقی 

مدرسه قرار خواهید گرفت.

ثبت نام آزاد چیست؟

3 روش برای ثبت درخواست:
www.sanjuan.edu/openrollment به صورت آنالین با مراجعه به آدرس

حضوری، در یکی از مدارس یکپارچه سان جوآن

مراجعه به دفرت مرکزی خدمات خانواده و ثبت نام سان جوآن، به آدرس:
3700 Garfield Ave. in Carmichael

www.sanjuan.edu/openenrollment
برای اطالع از برنامه مراجعه به مدرسه و جلسات معرفی، به آدرس زیر رجوع کنید:

ژانویه – دوره ثبت نام آزاد

فوریه – نتایج ثبت نام مدارس پست می شوند

برای اطالع از برنامه ثبت نام امسال، لطفاً به صفحات داخل بروشور، یا به آدرس www.sanjuan.edu/openrollment رجوع کنید.



اولویت دهی در ثبت نام آزاد بر اساس ترتیب مراجعه منی باشد. با یک قرعه کشی کامپیوتری    

تعیین خواهد شد که چه دانش آموزانی برای مدرسه منتخب خود پذیرش می شوند.



• اگر مایلید فرزند شام در مدرسه ای غیر از مدرسه فعلی خود یا مدرسه محل سکونت تان رشکت کند؛
از مدرسه محل سکونت  برنامه High Achiever Program باشد و بخواهید در یک مدرسه راهنامیی غیر  • چنانچه فرزند شام واجد رشایط 

تان رشکت کند؛

 ،Dewey Fundamental ،Cowan Fundamental ،Carriage Elementary :کند رشکت  روبرو  مدارس  از  یکی  در  تان  فرزند  بخواهید  اگر   •
 ،)8 تا  دبستانی  پیش  )پایه   Orangevale  Open  ،Mission  Avenue  Open  ،Cambridge  Heights  Open  ،Green  Oaks  Fundamental

Arcade Fundamental )پایه 6 تا 8( یا El Camino Fundamental )پایه 9 تا 12(.

در رشایط زیر نیازی به ثبت نام آزاد منی باشد:
• چنانچه بخواهید فرزندتان در مدرسه فعلی یا مدرسه محل سکونت تان ادامه تحصیل دهد؛

• اگر فرزندتان با تأییدیه درون ناحیه ای یا در ثبت نام آزاد قبلی نام نویسی شده باشد.

ثبت نام آزاد در رشایط زیر الزامی است:

چه کسانی در اولویت قرار می گیرند؟
در درجه اول

در درجه سوم

در درجه دوم

• هم شیره )های( دانش آموزی که در حال حارض در مدرسه مورد تقاضا تحصیل می کند و سال بعد هم در هامن مدرسه رشکت خواهد کرد.
• دانش آموزانی که والد یا قیم آنها در یکی از پُست های اصلی مدرسه مشغول به کار هستند.

• دانش آموزانی که در شعاع 40درصدی از ناحیه مدرسه منتخب ساکن هستند، و پذیرش مدرسه منتخب محدود به ناحیه خاصی نباشد. برای 
اطالعات بیشرت، به آدرس www.sanjuan.edu/rulemaps رجوع کنید.

• کلیه دانش آموزانی که والدین شان به عنوان  کارمندانی متام وقت و دامئی در ناحیه آموزشی یکپارچه سان جوآن مشغول کار هستند.

• کلیه دانش آموزانی که ساکن این ناحیه آموزشی بوده و جزء اولویت های اول و دوم نیستند. 

   

 www.sanjuan.edu/boundaries :محدوده فعلی مدارس

در صورت وقوع شرایطی خاص در فضای مدرسه، مانند تعطیلی مدرسه، تغییر برنامه ها یا ازدحام بیش از حد، ناحیه آموزشی ممکن است 
اولویت بندی خاصی را بکار گیرد تا شرایط الزم در خصوص نیروی کار و اسکان را فراهم سازد.

خانواده های دارای دانش آموزان مدارس K-6 و K-8: دانش آموزانی که در مدارس ابتدایی K-8 )پیش دبستانی تا پایه 8( رشکت می کنند – یعنی 
مدارس Starr King ،Sierra Oaks ،Orangevale Open ،Lichen ،Kingswood ،Gold River Discovery Center یا 
Woodside –  برای پایه هفتم و هشتم در مدرسه فعلی خود باقی خواهند ماند. دانش آموزانی که در حال حارض در دیگر مدارس K-5 یا K-6 رشکت 
می کنند ولی ساکن منطقه ای با مدرسه K-8 هستند، برای پایه های ششم و یا هفتم خود به خود به مدرسه K-8 محل سکونت خود بازگردانده می شوند. 

اگر مایلید فرزندتان به جای رشکت در یک مدرسه K-8، در یک مدرسه راهنامیی تحصیل کند، باید در ثبت نام آزاد رشکت منایید.



حقوق بازگشت: دانش آموزانی که طی ثبت نام آزاد در مدرسه مورد تقاضای خود نام نویسی شده باشند حق    

رشکت در مدرسه محل سکونت شان را از دست می دهند، و مدرسه ای که در ثبت نام آزاد انتخاب کرده اند به 

عنوان مدرسه حوزه سکونت شان )residence school( تلقی می گردد.



دیپلم بین املللی: در برنامه دیپلم بین املللی )IB(، به دانش آموزانی که برنامه درسی را پشت رس بگذارند دیپلم معترب بین 
املللی اعطا می گردد. مدرسه Thomas Kelly Elementary تالش می کند به یکی از مدارس کاندیدا برای »برنامه سال 

های اولیه IB Primary Years( »IB( منصوب شود، و در این راستا تحصیالتی با محوریت بین املللی، یادگیری مبتنی بر 

 Winston Churchill پرسش و عمل، کالس های زبان دوم و شناختی از همکاری انسان ها ارائه می دهد. مدرسه راهنامیی

و دبیرستان Mira Loma در حال حارض برنامه »سال های میانی IB« و »دیپلم IB« را تدریس می کنند. این مدارس هر 

دو به عنوان مدارس برتر IB در ناحیه ساکرامنتو شناخته شده اند.

برنامه یادگیری دو زبانه: مدرسه Thomas Edison برنامه یادگیری دو زبانه ای را ارائه می دهد که هم برای دانش 
آموزان انگلیسی زبان و هم برای دانش آموزان اسپانیایی زبان طرح ریزی شده است. این برنامه فرصت هایی برای یادگیری 

دو زبان، کاوش در فرهنگ های غنی، و آماده شدن برای نیروی کار قرن 12 را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. این 

برنامه در سال 2010 آغاز شد، و در هر سال یک پایه پیش می رود تا نهایتاً دانش آموزان پایه های پیش دبستانی تا 21ام 

را تحت پوشش قرار دهد. 

محیطی   Cottage  Elementary مدرسه  در  مونتسوری  برنامه   :)Montessori( مونتسوری  آموزشی  روش 
مناسب فراهم می کند تا کودکان به طور غریزی به سمت کار و یادگیری کشیده شوند. این برنامه با فراهم سازی فرصت 

هایی برای خودجوش بودن و رشکت در فعالیت هایی معنادار تحت نظارت معلمین مسلط به روش مونتسوری، عشق درونی 

کودک نسبت به یادگیری را بر می انگیزد. در طی این برنامه، کودکان ضمن باال بردن مترکز، انگیزه، پشتکار، و نظم، مطابق 

با توانایی های بالقوه فردی شان پیرشفت می کنند.

   

مدارس آزاد: Casa Roble ،Pasteur ،Arcade ،Green Oaks ،Dewey ،Cowan وEl Camino جزء مدارس مهارت 
های بنیادی هستند که محیط آموزشی بسیار ساختارمند و مبتنی بر آموزش برتر را فراهم می کنند. هریک از این مدارس 

 Heights Elementary می کوشند تا حس مسئولیت، شهروندی و افتخار به پیرشفت را در دانش آموزان القا کنند. مدارس

از مدارس دارای ساختار آزاد هستند که  Mission Avenue Elementary ،Cambridge، و Orangevale Open نیز 
فرصت های آموزشی مختلفی را در کلیه زمینه ها مطابق با نیازها و عالیق فرزند شام فراهم می کنند. سالمت و رفاه روحی 

دانش آموزان هدف اصلی این مدارس است، و جامعه به عنوان مصداقی کامل تر و گسرتده تر در مقابل کالس در نظر گرفته 

می شود. مشارکت فعال والدین در هر دو نوع از مدارس بسیار توصیه می گردد. 

ثبت نام در آموزش ویژه وظیفه تیم »برنامه آموزش انفرادی« )IEP( هریک از دانش آموزان است که بر اساس نیازهای 
دانش آموزان و برنامه های متناسب با آنها انجام می گیرد. گرچه دانش آموزاِن تحت آموزش ویژه حق رشکت در فرآیند ثبت 

نام آزاد را دارند، برخی برنامه ها در بعضی از مدارس وجود ندارند.

برنامه ها و اطالعات دیگر



برای اطالع از آخرین اخبار در خصوص ثبت نام در سال اول و دوم پیش دبستانی، به آدرس    

www.sanjuan.edu/kindergarten رجوع کنید.  



www.sanjuan.edu/openenrollment

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

   3700 Garfield Ave.

central

برای ساعات کار دفرت مرکزی خدمات خانواده و ثبت 

نام سان جوآن:

ناحیه آموزشی یکپارچه سان جوآن بر اساس سن، جنسیت، نژاد، رنگ، مذهب، ملیت، گروه قومی، 

وضعیت تأهل یا خانوادگی، ناتوانی های جسمی و ذهنی، بیامری ها یا دیگر جوانب غیرقانونی، بین 

دانش آموزان تبعیض قائل منی شود.
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