
   

 

 مقاطعة مدرسة سان جوان الموحدة                                   

 بعد المدرسة برنامج برجيز

 2017-2016استمارة االشتراك 

 المدرسة:
 

 

 أسم الطفل:
 

 األسم األول:                                األسم األخير:                          

 عنوان الطفل:
 

 الرمز البريدي:         الوالية:        المدينة:                 رع:                              عنوان الشا

 تاريخ الميالد:
 

 

 الجنس:
 

 ذكر                 انثى

  المرحلة/ المعلم

 التحدث: لغات                             نعم                 كال           ثنائي اللغة

 صلة القرابة:                                                                                             ولي األمر/ األهل

 البريد األلكتروني:                              رقم الهاتف:                                              

 صلة القرابة:                                                                                             ولي األمر/ األهل

 البريد األلكتروني:    رقم الهاتف:                                                                        

 

 ب الذين لديهم رببة للمشاركة وتقدم الخدمات على اساس من يسجل مفتوح لكل الطال "بعد المدرسة ز مايبرج"برنامج ان : االشتراك

األهل مطالبين  اولياء األمور/ .أدناه المبين النحو على التوجيهية والمبادئ السياسات بجميع االلتزام البرنامج في المشاركة يتطل ب، أوال

 .الدراسي العام بداية في بحضور دورة ارشادية

 3بعد المدرسة كل يوم والمشاركة في يوم البرنامج كامال، يعمل البرنامج لمدة  يز مابرنامج برج: يتوقع من الطال ب حضور الحضور

 باإلضافة ،يزبرج برنامج موظفي بالغإيرجى من االهل مساءا على االقل، اذا كان الطال ب بائبا  6:00وحتى الساعة ساعات على االقل 

 . لبرنامجيجوز الغاء اشتراك الطال ب من اعليه . ان تراكم الغيا ب بير المعذور لعشرة مرات يعتبر مفرط وموظفي المدرسة التقليدية إلى

 يجوز اخذ الطال ب قبل انتهاء وقت البرنامج اذا كان ذلك يتوافق مع سياسة االفراج المبكر لبرنامج برجيز ما بعد المدرسة. 

يوميا. اذا لم يأخذ الطال ب بانتهاء البرنامج  "برجيز ما بعد المدرسة"انتهاء برنامج  : يج ب اخذ الطال ب مباشرة عندالطال ب اصطحا ب

ولي االمر واالشخاص المحددين كنقطة اتصال في حال حدوث طارئ. وقد يفصل \رجيز باالتصال في االهلب برنامج فسيقوم موظفي

 اصطحابات تأخيرية.  3الطال ب من البرنامج بعد برنامج برجيز 

مدرسة سان جوان الموحدة واية سياسات اضافية لبرنامج برجيز ما  القواعد المدرسية الدارة يج ب على كافة الطال ب اتباع سلوك الطال ب:

 هو لسالمةل قلق يخلق الذي السلوك أو الموظفين أو اآلخرين الطال ب تجاه حتراماال عدم سلوكالمضطر ب و السلوكان بعد المدرسة. 

تصرفات  ا دعوتهم للتدخل في حال ظهوروربم ولي االمر\. يقوم موظفو برنامج برجيز باخطار االهللفصل الطال ب من الرنامج سب ب

 اولياء االمور لمناقشة مخاوف اي تصرف مع منسق مواقع برنامج برجيز. \يشجع االهلسيئة من الطال ب. 

ية، التحرش الجنسي، لمس بير الئق او إهانة االخرين.  الطائف مع العنف، المخدرات، التفرقة ما بعد المدرسة يزبرنامج برجلن يتساهل 

 من البرنامج. وقد تكون النتيجة الطرد مباشرة ن هذه الحوادث سوف تتخذ األجراءات الصارمةاي م حصلتاذا 

 يز مالقد قرأت وفهمت كل المعلومات اعاله، مع توقيعي على هذه الوثيقة، انا اوافق على االلتزام بكافة سياسات وارشادات برنامج برج

 بعد المدرسة. يز ماارشادات برجعلى فهم وتتبع  بعد المدرسة ومساعدة طالبي



   

 

غ عنها للطال ب المشاركين، يقوم مسللي التقييم تم جمعها واألباليبعد المدرسة معلومات احصائية  يز ماتمويل برنامج برجيتطل ب 

لومات المماثلة يتم األبالغ عن اي معلومات خاصة باألطفال. اسماء األهل، اسماء الطال ب وكافة المع والبالحفاظ على سرية المعلومات 

 في أي تقرير مطبوع متعلق بهذه الدراسة.سوف تبقى مجهولة ولن تظهر 

موافقتي على جمع المعلومات  وأوافق وأعطيبأستالم هذه الوثيقة أقر ، بعد المدرسة يزبرج التسجيل لبرنامج مع توقيعي على استمارة

 السرية واالبالغ عن المعلومات االحصائية.

 التاريخ:_________________                    ____________________األمرتوقيع األهل/ ولي 

 

 الستخدام موظفو برنامج برجيز فقط

 

 من أي مدرسة؟ ___________ رقم الطال ب الشخصي ___________ -طال ب برجيز راجع  نعم____  كال _____ اذا نعم

 االستمارة____________ تاريخ بدء دوام الطال ب_______________ ساعة استالم \____\تاريخ استالم االستمارة____

 الحروف االولى من االسم __________

 

 النسخة البيضاء للمكت ب والنسخة الصفراء لألهل    

 



 

 الموحدة مقاطعة مدرسة سان جوان   

 بعد المدرسة زيبرجبرنامج                                             

 2017-2016  معلومات الحاالت الطارئة                                       

 

 الميالد:_________________________ تاريخ _____________________:___________اسم الطفل الكامل

 ي______________رقم هاتف آخر_________________________________ الهاتف الخلورقم هاتف المنزل__

 األهل/ ولي األمر_________________________ صلة القرابة__________________________________

 العمل_________________________صاحب العمل__________________________________رقم هاتف 

 األهل/ ولي األمر_________________________ صلة القرابة__________________________________

 صاحب العمل__________________________________رقم هاتف العمل_________________________

 

 دناه. او احد األشخاص المذكورين أ وقيع األهل/ ولي االمربرنامج بتالطالب من ال يتم االفراج عن :الحاالت الطارئةمعلومات 
، يمكن اخالء سبيل الطالب الى احد االشخاص المحدد اذا كان طفلك مريض او في حالة طارئة وال يمكن الوصول الى األهل/ ولي األمر

 سنة او اكبر. 16للطواريء ويجب ان يكون بعمر 

 تحديث معلومات اتصال الطاريء عندما تتغير.يجب على األهل / ولي األمر 
 

 

 (شخصين) مطلوب على األقل  االتصال في حالة الطواريء:

 

 رقم الهاتف الخلوي  رقم الهاتف األرضي                                   األسم                             صلة القرابة                  

____    _________________   ___________________   ___________________   ____________ 
             ___________________   ___________________   ________________    _________________ 

  ___________________   ___________________   ________________    _________________

         ___________________   ___________________   ________________    _________________ 

 يجب على األهل/ ولي األمر تحديد احدى الخياريين

O  في حالة حدوث طاريء ويصعب االتصال باألهل/ ولي األمر اخول موظفي المدرسة بأتخاذ األجراءات الالزمة لحصول طفلي على

الطبية متضمنا نقله الى المستشفى، اخول الطبيب المذكور اسمه ادناه لتقديم الرعاية والعالج حسب ما تقتضيه الضرورة. في  الراعية

قر بالموافقة على دفع كافة او جراح مرخص. وأحالة عدم توفر الطبيب المذكور ادناه اخول تقديم هذه الرعاية والعالج من قبل طبيب 

 الج.التكاليف المتعلقة بالع

O :ال اوافق على العبارة اعاله وارغب باتخاذ االجراءات التالية في حالة حدوث طاريء 

 

 رقم الهاتف: _________________                                   الطبيب:  ______________________اسم 

 م الشخصي للتأمين:___________الرقالتأمين الصحي:_____________________                                   

 لألرتداء الدائم يتطلب مقعد تفضيلي    موعد اخر فحص نظر____________ Oارتداء عدسات  Oارتداء نظارة  Oالنظر:

 يتطلب مقعد تفضيلي  Oاستخدام جهاز داعم للسمع  Oصمام في االذن  Oمشكلة سمع  Oالسمع: 

 النشاط المفرط )أي دي هيتش دي(  Oالسكري  Oنوبات اغماء  Oالصرع  Oالربو  Oيعاني الطفل الحاالت التالية:  -1الصحة العامة: 

O  الشقيقةO  مرض قلبيO  ________ :)حساسيات ________ ردة فعل تحسسية للسعات النحل )أوصفO ______ :أخرى 

 



 

 _________________________ الجرعة الحالية: _______________________أدرج االدوية الموصفة طبيا:  -2

 لغرض )التشخيص( __________________ وصفت بواسطة دكتور __________________الهاتف___________

 نعم )اشرح(:____________________________________ Oكال  Oيعاني من حالة مرضية جسدية تقيد مشاركته  -3

 _______________________________نعم )اشرح(: _____________ Oكال  Oن ذوي االحتياجات الخاصة م -4

. من ادارة المدرسة الى شركة التأمين 2ومقدم الخدمة الى وكيل الفواتير و . من ادارة المدرسة 1معلومات طفلي الطبية:  " أخول إطالق

 " يحدد نقل المعلومات عبر الوثائق الطبية فقطكلفة المساعدة الطبية .  الخاصة بي عند الضرورة لطلب عالج او لطلب دفع

 ولي األمر: ___________________________ التاريخ: ________________________ \توقيع األهل 

 أكتب األسم: __________________________________صلة القرابة: ______________________

 

 كتب والنسخة الصفراء لألهلالنسخة البيضاء للم

 

 

 

        



 

 الموحدة مقاطعة مدرسة سان جوان 

 بعد المدرسة زيبرجبرنامج                                           

 2017-2016 الرسوم تفاقية وسياسة إ                                      

 

 

 درسةحضور الم
 

 :الشخصي رقم الطالب                   المدرسة:                                       المرحلة:            

 أسم الطفل
 

 األول:                                   األسم                          األخير:         األسم 

 عنوان الطفل
 

 الرمز البريدي:عنوان الشارع:                               المدينة:                  الوالية:               

 صلة القرابة:                                                                           :ولي األمراألهل/ 
 

 البريد األلكتروني:                      رقم الهاتف:                                                       
 

 

 

 رسوم البرنامج:

 

  وقت تأكيد التسجيلفي  البرنامج غير مسترجعةرسوم  $30دفع. 

 ذو الجدول القصير. كافة األيام األخرىخميس وال الرسوم تتضمن االفراج المبكر أيام جميع معدالت 

 (.الرسمية ة خالل العام الدراسي ) تتضمن العطليم الغير مدرسجميع االيا يتم احتساب الرسوم لتشمل 

  مايو(. -ن كل الشهر )سبتمبرم 10يوم  ال التسجيل خاللتستحق دفعات 

 .تقرر الدفعات الشهرية بأستخدام مقياس التدرج اعتمادا على معدل استحقاق وجبة الطالب المجانية او المخفضة 

 

 

 
مقياس 
تدرج 

 الرسوم
 

 
 

 اختر معدل التأهيل

 
 

 دراسيةمنحة طلب 

 
 
 
 
 
 

  50$  تلميذي غير مؤهل لوجبة -كل شهريا 

 .غذاد مجانية او مخفضة خالل اليوم الدراسي
  40$  تلميذي مؤهل لوجبة غذاء   -شهريا

 مخفضة خالل اليوم الدراسي.
  30$  ء تلميذي مؤهل لوجبة غذا – ياشهر

 مجانية خالل اليوم الدراسي.

 در على دفع كل او جزء من معدل انا غير قا
 .األستحقاق

تاريخ تقديم  منايام  5خالل  971-5933اتصل على س

 المنحة الدراسية. هذه االستمارة ألتمام اتفاقية

  الدراسية لرسوم البرنامج المنحة  لقد اتممت اتفاقية
 في هذه الستمراروارغب با 2016-2015لعام 

لعام  نحة الدراسية لرسوم البرنامجتفاقية المالا
2016-2017. 

 

 :دفع بواسطة الشيك او حوالة الماليةال

  اسم الطالب والمدرسة في خط المذكرة.  ذكر الى مقاطعة مدرسة سان جوان الموحدة مع  الشيكات والحواالت الماليةتعنون

 يرجى ارسال البريد الى:
Bridges After-School Programs/San Juan USD, 3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 95608 

 

 



 

 

  التالية "ز بعد المدرسةيبرج"يمكن ايصال الدفعات الى احدى مكاتب برامج : 
o Arden Arcade Region – 2641 Kent Drive, Sacramento 95821/ Room 5, 979-8414  
o Carmichael Region – 6230 Rutland Drive, Carmichael 95608/ Room 24, 575-2386  
o Citrus Heights Region - 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights 95621/ Room H7, 725-6499   

 

  ال يسمح بأيصال الدفعات الى مواقع البرنامج. 

 

 :الدفع بواسطة الكردت كارد

    www.myschoolbucks.com       :األلكتروني ر الموقعدفع بواسطة الفيزا او الماستر كارد عبالتقبل 

 
 رسوم التأخير: 

  خالل خمسة ايام عمل من تاريخ االستحقاق سوف يتم اضافة رسوم تأخير قدرها خمسة وعشرون دوالرلو لم تستلم الرسوم. 

 (NSFرصيد غير كاف )

  من البنك ويطلب حوالة مالية بدل شيك الرصيد غير الكاف.سيتم اضافة خمسة وعشرون دوالر الي شيك مسترجع 

 قبل الشيكات كوسيلة دفع بعد رفض البنك لشيك ثاني.الت 

 بعد المدرسة. اوافق على سياسة رسوم برنامج برجزلقد قرأت و

 

 ولي األمر: _________________________                       التاريخ: ________________ \األهل 

 

 

 النسخة البيضاء للمكتب والنسخة الصفراء لألهل

 

 

http://www.myschoolbucks.com/

