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Trent Allen, APR, Senior Director, Community Relations 

Jon Cornelison, Senior Director, Technology  
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انسینا اداری  هیئت  
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 مندرجات فهرست

 ۳  دیدگاه و ماموریت

موزش شاگردان نتایج متوقعه
ٓ
 ESLRS(  ۴(ا

 ۵  دفترچه تلفن های مکـتب

 ۶  زمانبندی زنگ مکـتب

 ۹  تقویم روزانه

 تقویم اکادمیک ساالنه

 پالیسی های مکـتب
 ۱۰ 

 ۱۱  حاضری  •

 ۱۴  لباس  مقرره •

 ۱۶  وسایل الکـترونیکی و کمپیوتر ها •

نها •
ٓ
موزان و حقوق ا

ٓ
 ۱۷  مسئولیت های دانش ا

 ۱۸   مکـتب و پالیسی ها در محل مرکز معاون •

 ۱۹  رفتار غیر قابل قبول •

موزان •
ٓ
 ۲۰  تعارض و جنگ دانش ا

 ۲۱  روند واحد شکایات •

 ۲۲  فعالیت های فرا برنامه ای •

 ۲۳  وسایل حمل و نقل  •

 ۲۴  خدمات اضافی مکـتب •

 ۲۵  مشارکت والدین، سرپرستان و اجتماع •

 ۲۶  منابع اجتماعی •

 ۲۷  و ورزش تربیت بدنی •

   موضوعات اکادمیک 

 ۲۹   ۸-۶شرایط ثبت نام صنف  •

 ۳۰  ۱۲-۹شرایط ثبت نام صنف  •

 ۳۱  تاریخ های ربع و سمستر •

 ۳۲  شرایط فراغت از مکـتب لیسه (دبیرستان) •

 ۳۳  معلومات فراغت •

 ۳۵  شگاه ایالتی کالیفرنیاشرایط ورود به دان •

 ۳۶  نیاشرایط ورود به دانشگاه کالیفر  •

   ضمایم

 ۳۹  پالیسی مشارکت والدین •

 ۴۵  پالیسی استفاده از تسهیالت •

موزان کودکستان  •
ٓ
 ۴۶  حوزه تعلیمی سن وان ۱۲-رهنمود دانش ا

موزان و بیمه ورزشګاران •
ٓ
 ۵۰  حادثات داوطلبانه دانش ا

 ۵۱  موافقت نامه والدین •

 ۵۲   گانمقرره طرز سلوک والدین/بازدید کننده  •

 ۵۴  موافقت نامه حاضری  •
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ENCINA PREPARATORY (6-12) HIGH SCHOOL 
 

 دیدگاه
ماده موفقیت به یک دانشگاه چهار ساله میگردند. 

ٓ
 تمام فارغ التحصیالن انسینا از لحاظ اکادمیک و علمی ا

 
 (ماموریت) اساسی هدف

مادگی (
ٓ
 لی را که بواسطه ارزشهای اساسی انسینا رهبری میشود، طرح و ارائه کند. ) انسینا این است تا برنامه درسی عا۱۲-۶ماموریت لیسه عالی ا

              

                                
 
 
 
 
   

                                                                                                                                             
 
 

              
 

انسینا اساسی اهداف اولیه جز پنج              
 

 برنامه درسی و رهنمود ها
موزگاران در استفاده هدفمند از روش های تدریس موثر و براساس تحقیق 

ٓ
موزان از طریق اطمینان از اینکه تمام ا

ٓ
ورد دانش ا

ٓ
بهبود دستا

 دارای مهارت اند.  
 

موزان خدمات هماهنگ شده ب
ٓ
 رای دانش ا

ن نیاز دارد. 
ٓ
موزان برای فراغت موفق از انسینا به ا

ٓ
 ارائه حمایت ها و منابع که دانش ا

 
 دادخواهی

موزان برای فراغت از مکـتب لیسه (دبیرستان)، ورود به دانشگاه ویا ورود به ساحه کار از طریق روابط 
ٓ
حمایت از اهداف دانش ا

موزان و
ٓ
موزگار، دانش ا

ٓ
نها.  پرمفهوم با ا

ٓ
 خانواده های ا

 
 طرز اداره

 ایجاد یک سیستم پایدار و مشترک نظارت تا کارمندان را قادر به تطبیق اهداف اساسی مکـتب نماید. 
 

 پالیسی های مکـتب
موزان بتوانند بیاموزند و دانش کسب نمایند. 

ٓ
ن دانش ا

ٓ
 ایجاد یک محیط مصوئن و بدون اخالل که در ا

 
 ارزشهای اساسی انسینا

 نها حین ارتقای ظرفیت هر دا
ٓ
موزان را بدون شرمنده ساختن ا

ٓ
موز میتواند بیاموزد. ما میتوانیم نیازهای دانش ا

ٓ
نش ا

ورده سازیم. 
ٓ
نها برا

ٓ
 ا
 تساوی 
 موزشی با موثریت عالی

ٓ
موزش های باکیفیت/روشهای ا

ٓ
 ا
 موزان با در نظر داشت کسانی که استند و کسانی که میخواهند شوند، با ارزش ا

ٓ
 ند. تمام دانش ا

                                                          
               

 

Encina Alma Mater 
Encina High, our alma mater, 

Cardinal and Gold --- 
We’re for you and all you stand for 

Loyalty untold. 
Ever striving, onward driving 

We will never fail. 
Encina High, our alma mater --- 

Hail to you all hail. 
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موزش متوقعه نتایج
ٓ
          )ESLRS( شاگردان ا

 
 

 ارتباط برقرار کننده گان خوب اند که: 

 مهارت زبان انگلیسی را در بخش های صحبت کردن، خواندن، شنیدن و نوشتن کسب نمایند. •

ورده و تحلیل کنند.معلومات را با  •
ٓ
 استفاده از روشهای مختلف بدست ا

 نظریات را به مخاطبین متنوع بیان دارند •

نرا بپذیرند، موفقانه مشارکت نمایند.  •
ٓ
 در محیط گروهی در حالیکه به تفاوت های فردی احترام و ا

 
 اند که: متفکران 
 معلومات را مشخص، تنظیم، تجزیه، تفسیر و تحلیل کنند. •
 قرار دهند.در حاالت جدید مورد استفاده و تطبیق را نابع موجود معلومات و م •
 خود سوال بپرسند و این را بدانند که برای پاسخها به کجا مراجعه کنند. اطراف در مورد دنیا  •
 مفاهیم و مهارتهای اکادمیک را به دنیای واقعی انتفال دهند.  •

 
 شهروندان جهانی و اعضای فعال جامعه اند که:  

ن احترام را به نمایش میگذارند.فرهنگ  •
ٓ
 های متنوع را درک و به ا

 به نظریات و دیدگاه های متعدد احترام را به نمایش میگذارند.  •
 مهارت حل اختالفات را به نمایش میگذارند.  •
 اشتراک می نماید. •

ً
 در اجتماع محلی و جهانی منحیث یک شهروند فعال اخالقا

 
 

موزان حرفه گرا اند که: 
ٓ
 دانش ا
ن در زندگی واقعی را میداندا •

ٓ
 رتباط بین برنامه درسی اکادمیک و تطبیق ا

 مهارت و دانش الزم برای دسترسی به فرصت های کاری را به نمایش میگذارد.  •
 اهمیت طرز زندگی صحتمند و فعال را میداند •
 ارزشهای اساسی اتخاذ میکند.   تصامیم مناسب بر اساس اصول اخالقی خود و •

  
موزان

ٓ
وری اند که:  دانش ا

ٓ
 دارای توانایــی فن ا

وری استفاده مناسب نماید •
ٓ
 برای تسهیل و افزایش دانش و مهارتها از فن ا
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مادگی  انسینادفترچه تلفن های م
ٓ
 )۱۲-۶( کـتب لیسه عالی ا

(916) 971-7538 
 8050-979 (916)  اکادمی

مر ورزش
ٓ
 5813-971 (916)  یا

 7550-971 (916)  دفتر حاضری 

 5844-971 (916)  ارتباط والدین و اجتماع و مرکز منابع خانواده

 7547-971 (916)  دفتر مشاوره

موزشهای 
ٓ
 5812-971 (916)  کودکی اوایلا

 7654-971 (916)  انگلیسی منحیث زبان دوم

   ماشین های فکس

 7555-971 (916)  دفتر مرکزی 

 5808-971 (916)  دفتر مشاوره

سوانح و دفتر ثبت نام (درخواست برای کارنامه 

 تحصیلی) 

 (916) 971-5882 

 5887-971 (916)  اداره مالی

شپزخانه
ٓ
 7594-971 (916)  خدمات غذایــی/ ا

 7562-971 (916)  کـتابخانه

 5839-971 (916)  اداره مدیر مکـتب

 7551-971 (916)  (درخواست برای کارنامه تحصیلی)  پذیرش

 5802-971 (916)  سوانح و دفتر ثبت نام

 اجتماعی مکاتبمنابع کارمند 
 (916) 971-8879/  

(916) 979-8024 

 5811-971 (916)  روانشناس مکـتب

 7538-971 (916)  کارمند اجتماعی مکـتب

 SJUSD(  (916) 971-7076خدمات حمل و نقل (

 7546-971 (916)  اداره معاون مکـتب
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 زمانبندی زنگ مکـتب

REGULAR SCHEDULE 2018-2019 (All classes, all day) 
Schedule A   Schedule B 

Period Start End Mins.   Period Start End Mins. 
0 7:00AM 7:50AM 50           
1 8:10AM 9:03AM 53   1 8:10AM 9:03AM 53 
2 9:08AM 10:01AM 53   2 9:08AM 10:01AM 53 
3 10:06AM 10:59AM 53   3 10:06AM 10:59AM 53 

Lunch A 10:59AM 11:29AM 30   Adv 11:04AM 11:57AM 53 
Adv 11:34AM 12:27PM 53   Lunch B 11:57AM 12:27PM 30 

4 12:32PM 1:25PM 53   4 12:32PM 1:25PM 53 
5 1:30PM 2:23PM 53   5 1:30PM 2:23PM 53 
6 2:28PM 3:21PM 53   6 2:28PM 3:21PM 53 

          
 پیش میرود ۱۲-۶ساعت های درسی همزمان برای صنف های  

 ساعت های درسی تمدید شده، جز از روزهای درسی معمولی نمیباشد 

           
ACADEMY SCHEDULE 

Early Session   Late Session 
  Start End Mins.     Start End Mins. 

AM Session 1 8:10AM 12:10PM 240   PM Session 1 10:46AM 11:57AM 71 
Lunch B 12:10PM       Lunch B 11:57AM 12:27PM 30 

          PM Session 2 12:32PM 3:21PM 169 
         

ODD BLOCK SCHEDULE (Odd classes, + Advocacy) 
Schedule A   Schedule B 

Period Start End Mins.   Period Start End Mins. 
0 7:00AM 7:50AM 50           
1 8:10AM 9:40AM 90   1 8:10AM 9:40AM 90 
3 9:45AM 11:15AM 90   3 9:45AM 11:15AM 90 

Lunch A 11:15AM 11:45AM 30   Adv 11:20AM 12:13PM 53 
Adv 11:50AM 12:43PM 53   Lunch B 12:13PM 12:43PM 30 

5 12:48PM 2:18PM 90   5 12:48PM 2:18PM 90 
              

 پیش میرود ۱۲-۶ساعت های درسی همزمان برای صنف های   

 ساعت های درسی تمدید شده، جز از روزهای درسی معمولی نمیباشد  

           
ACADEMY SCHEDULE (on Odd Block Days) 

Early Session   Late Session 
  Start End Mins.     Start End Mins. 

AM Session  8:10AM 12:13PM 243   PM Session 1 9:43AM 12:13PM 150 
Lunch B 12:13PM       Lunch B 12:13PM 12:43PM 30 

          PM Session 2 12:48PM 2:18PM 90 
         

EVEN BLOCK SCHEDULE (Even classes, + Advocacy) 
Schedule A   Schedule B 

Period Start End Mins.   Period Start End Mins. 
0 7:00AM 7:50AM 50           
2 8:10AM 9:40AM 90   2 8:10AM 9:40AM 90 

Lunch A 9:40AM 10:10AM 30   Adv 9:45AM 10:38AM 53 
Adv 10:15AM 11:08AM 53   Lunch B 10:38AM 11:08AM 30 

4 11:13AM 12:43PM 90   4 11:13AM 12:43PM 90 
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6 12:48PM 2:18PM 90   6 12:48PM 2:18PM 90 
              

 پیش میرود ۱۲-۶ساعت های درسی همزمان برای صنف های   

 ساعت های درسی تمدید شده، جز از روزهای درسی معمولی نمیباشد  

ACADEMY SCHEDULE (on Even Block Days) 
Early Session   Late Session 

  Start End Mins.     Start End Mins. 
AM Session 1 8:10AM 10:38AM 148   PM Session 1 9:43AM 10:38AM 55 

Lunch B 10:38AM 11:08AM 30   Lunch B 10:38AM 11:08AM 30 
AM Session 2 11:13AM 12:45PM 92   PM Session 2 11:13PM 2:18PM 185 

         
MINIMUM DAY/12:15 Release Time - Advocacy Only (BARKS Day) 

Schedule A   Schedule B 
Period Start End Mins.   Period Start End Mins. 

Adv 8:10AM 10:00AM 110   Adv 8:10AM 10:45AM 155 
Lunch A 10:00AM 10:30AM 30   Lunch B 10:45AM 11:15AM 30 

Adv 10:35AM 12:15PM 100   Adv 11:20AM 12:15PM 55 
          

           
ACADEMY SCHEDULE       

Early/Late Session Combined    
  Start End Mins.       

AM Session 1 8:10AM 10:45AM 155       
Lunch B 10:45AM 11:15AM 30       

AM Session 2 11:20AM 12:45PM 85           
         

MINIMUM DAY/12:45 Release Time - Advocacy Only (Advocacy Retreat Day) 
Schedule A   Schedule B 

Period Start End Mins.   Period Start End Mins. 
Adv 8:10AM 10:00AM 110   Adv 8:10AM 10:45AM 155 

Lunch A 10:00AM 10:30AM 30   Lunch B 10:45AM 11:15AM 30 
Adv 10:35AM 12:45PM 130   Adv 11:20AM 12:45PM 85 

          
           

ACADEMY SCHEDULE       
Early/Late Session Combined       

  Start End Mins.       
AM Session 1 8:10AM 10:45AM 155       

Lunch B 10:45AM 11:15AM 30       
AM Session 2 11:20AM 12:45PM 85           
         

MINIMUM DAY/12:45 Release Time (No Advocacy) 
Schedule A   Schedule B 

Period Start End Mins.   Period Start End Mins. 
0 7:15AM 7:50AM 35           
1 8:10AM 8:47AM 37   1 8:10AM 8:47AM 37 
2 8:52AM 9:29AM 37   2 8:52AM 9:29AM 37 
3 9:34AM 10:11AM 37   3 9:34AM 10:11AM 37 

Lunch A 10:11AM 10:41AM 30   4 10:16AM 10:53AM 37 
4 10:46AM 11:23AM 37   Lunch B 10:53AM 11:23AM 30 
5 11:28AM 12:04PM 36   5 11:28AM 12:04PM 36 
6 12:09PM 12:45PM 36   6 12:09PM 12:45PM 36 

          
 پیش میرود  ۱۲-۶ساعت های درسی همزمان برای صنف های   

  
 گرددساعت های درسی تمدید شده، جز از روزهای درسی معمولی نمی
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ACADEMY SCHEDULE       
Early/Late Session Combined       

  Start End Mins.       
AM Session 1 8:10AM 10:53AM 163       

Lunch B 10:53AM 11:23AM 30       
AM Session 2 11:28AM 12:45PM 77           

         
FINALS SCHEDULE (Odd/Even classes only-No Advocacy) 

Schedule A   Schedule B 
Period Start End Mins.   Period Start End Mins. 

0 7:00AM 7:50AM 50           
1/2 8:10AM 9:40AM 90   1/2 8:10AM 9:40AM 90 

Lunch A 9:40AM 10:10AM 30   3/4 9:45AM 11:15AM 90 
3/4 10:15AM 11:45AM 90   Lunch B 11:15AM 11:45AM 30 
5/6 11:50AM 1:20PM 90   5/6 11:50AM 1:20PM 90 

              
 پیش میرود  ۱۲-۶ساعت های درسی همزمان برای صنف های   

  
 گرددساعت های درسی تمدید شده، جز از روزهای درسی معمولی نمی

           
ACADEMY SCHEDULE       

Early/Late Session Combined       
  Start End Mins.       

AM Session 1 8:10AM 11:15AM 185       
Lunch B 11:15AM 11:45AM 30       

AM Session 2 11:50AM 12:45PM 55           
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  ۲۰۱۹-۲۰۱۸ روزانھ تقویم

 

10/10/2018 
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    حاضری    
-۹۷۱-۷۵۳۸ب به شماره به اداره مکـت Zangle حاضری منظم یک بخش ضروری برای موفقیت در مکـتب است. والدین باید برای دریافت اطالعات دسترسی به 

 به تماس شوند.  ۹۱۶
  درس

ٓ
 یری کنند. پیگ https://sis.sanjuan.edu/parentconnectوالدین و سرپرستان میتواند حاضری کودک خود را با استفاده از ا

 موزان هم میتواند حاضری خود را با استفاده ا
ٓ
درس دانش ا

ٓ
 پیگیری کنند.  https://sis.sanjuan.edu/studentconnectز ا

 

 گزارش یک غیر حاضری برای 
 رهنمود های ذیل را تعقیب نمائید. 

ً
 در حاالت که یک غیر حاضری اتفاق می افتد، لطفا

  موز(ان) باید در روز بازگشت به مکـتب یک یادداشت را به مکـتب بیاورند تا غیر حاضری خود را اگر یک غیر حاضری به اداره مکـتب گزارش
ٓ
داده نشد، دانش ا

غیر حاضری غیر موجه گردد. غیر حاضری های که تصفیه نگردیده اند،  روز درسی مکـتب، تصفیه ۵تصفیه نمایند. این مهم است تا تمام غیر حاضری ها در مدت 
ریزی) (مکـتب 
ُ

 مجاز نمیباشد.   در حاضری  روز درسی مکـتب تغییرات ۵گردد. به یاد داشته باشید که بعد از وب میمحسگ
o  میباشد.  ۹۷۱-۷۵۵۰ساعت حاضری  ۲۴خط 
o ) برنامه تلفن همراه (اپلیکیشن) حوزه تعلیمی سن وانThe San Juan Unified School Districtبرای وسیله های دارای سیستم عامل (  iOS  و

Android   .برای تلفن های هوشمند و تبلیت ها موجود میباشد 

 موارد ذیل باشد یاد داشت و یا پیام باید شامل : 

  موز
ٓ
 نام و شماره هویت دانش ا

  تاریخ و یا تاریخ های غیر حاضری 

  دلیل غیر حاضری 

  موز
ٓ
 نام و قرابت شما با دانش ا

 یک شماره تلفن ارتباط 

 حاضری موجه
موزش کالیفرنی

ٓ
 ا، فقط در حاالت ذیل غیر حاضری موجه پنداشته میشود. مطابق قانون ا

  ن برای مریضی های که توسط داکـتر ت ۵مریضی (الی
ٓ
 صدیق نگردیده باشد)روز و یا مدت معادل ا

  قرنطینه تحت رهنمود مامور سالمتی شهر یا محله 

 تر الزمی است) وعده های مالقات صحی، دندان، متخصص چشم و جابجایــی استخوان. (یادداشت صحی از داکـ 

  درصورتیکه مراسم در کالیفرنیا باشد، یک روز غیر حاضری موجه پنداشته میشود، در صورتیکه مراسم خارج از ایالت باشد، سه روز غیر  ---مراسم تشییع جنازه
خانواده نزدیک شامل والدین، ی اعضامیباشد. اعضای نزدیک خانوداده  خاکسپاری  حاضری، موجه محسوب میگردد. غیر حاضری موجه تنها برای مراسم

 والدین غیر صلبی، پدر/مادر کالن، خواهر یا برادر (به شمول خواهر یا برادر غیر صلبی) و اقارب که در خانه زندگی میکنند. 

 (اسناد دیداری الزمی است) حضور در محکمه 

  موز
ٓ
 رعایت یک رخصتی یا مناسبت مذهبی دانش ا

 موجهغیر حاضری 
 دست دادن اتوبوس (بس) را از 
 بیرون از شهر رفتن 
 رخصتی خانواده گی 
  موز

ٓ
 بیماری دیگر به جز از بیماری دانش ا

 همراهی با والدین به یک وعده مالقات والدین 

 مرخصی زود تر
  موز قبل از ختم روز درسی باید یک رسید امضاء شده و مجاز مرخصی زودتر را از اداره حاضری

ٓ
ورد.  بقبل از ترک کردن محوطه مکـتهر دانش ا

ٓ
 بدست ا

 ید. یادداشت و یا تماس باید قب
ٓ
موز نیز بدست ا

ٓ
ز صدور ل ارخصتی زودتر ممکن توسط یک یادداشت و یا تماس تلفنی از جانب والدین و یا سرپرست دانش ا

موز باید با یک کارت هویت به ادارهمرخصی زودتر به اداره حاضری 
ٓ
 حاضری حضور یابند.  تحویل گردد. والدین/سرپرستان برای برداشتن دانش ا

 موز را در جریان روز درسی بدون اجازه از مکـتب بعد از انجام عمل، اجازه والدین از لحاظ قانونی مجاز نمیباشد
ٓ
. این برای هر کس غیر قانونی است تا دانش ا

موزان بدون گرفتن اجازه از والدین، سرپرست و یا کارمن
ٓ
 دان، مکـتب را ترک میکند. خارج سازد. این شامل مواردی میشود که دانش ا

 
 ادامه در صفحه بعدی ...                                                                 

https://sis.sanjuan.edu/parentconnect
https://sis.sanjuan.edu/studentconnect
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موز 
ٓ
ابع من تان تحویل داد. باتوجه: در جریان روز درسی مکـتب زمانهای مانند زمان غذای چاشت و یا تجمعات اند که یادداشت های مرخصی زودتر را نمیتوان به دانش ا

موز شما
ٓ
 مطلع باشید که بازیابی دانش ا

ً
ر جریان از محوطه مکـتب د محدود، کارمندان کوشش نهایــی خود را خواهند کرد تا به درخواست های شما رسیدگی کنند. ولی لطفا

نها در صنف خود نیستند، زمانگیر است. ما  به شدت توصیه مینمایم که هرگاه امکان داشته باشد، مر 
ٓ
خصی زودتر را قبل و یا بعد از غذای چاشت و تجمعات اوقات که ا

 کوشش نهایــی خود را انجام دهید. در حالیکه ما میدانیم که حاالت اضطرار اتفاق می افتد
ً
 تا از قبل برنامه ریزی کنید.  بخرچ دهید، لطفا

مدن
ٓ
 ناوقت ا

موزان که ناوقت (
ٓ
ینددقیقه و یا کمتر ۳۰دانش ا

ٓ
 به صنف بروند.  ۸:۴۰ – ۸:۱۰اول ( بعد از رسیدن به ساعت ) می ا

ْ
 صبح)، باید مستقیما

موزان که ناوقت (
ٓ
یند، بعد از رسیدن به ساعت اول ( ۳۱دانش ا

ٓ
  ۸:۱۰قیقه و یا بیشتر) می ا

ً
 به اداره حاضری بروند.  صبح و بعدتر)، باید مستقیما

مدن
ٓ
 پالیسی ناوقت ا

خری باید به صنف ه
ٓ
موزان بعد از نواخته شدن زنگ ا

ٓ
نهای اند که گذرنامه معتبر مکـتب با خود داشته باشند. دانش ا

ٓ
مده ا

ٓ
موزان معاف شده ناوقت ا

ٓ
ای خویش باشند. دانش ا

موز که
ٓ
موزا گرفت.خواهد  غیر حاضر محسوب میگردد و تحت تحریم های مکـتب گریزی قرار گذرنامه به صنف داخل میشود،دقیقه بدون  ۳۰ بعد از یک دانش ا

ٓ
ن دانش ا

مده به ش
ٓ
 جون) محاسبه میگردند.  –دسامبر و جنوری  –کل جمعی در هر دو دوره نمره بندی (اگست ناوقت ا

مدن بررسی ناوقت
ٓ
 ا

یند، صورت خواهد گرفت. 
ٓ
 در جریان ساعت های درسی، بعد از نواخته شدن زنگ مکـتب، بررسی برای کسانیکه ناوقت می ا

موز در صورتیکه بعد نواخته شدن زنگ نهایــی در داخل
ٓ
مده محسوب میگردد. یک دانش ا

ٓ
 صنف نباشد، ناوقت ا

موزان
ٓ
مدن، دانش ا

ٓ
موزان یدر جریان بررسی برای ناوقت ا

ٓ
مده محسوب گردیده اند، باید یک ساعت تعطیلی را در همان روز سپری نمایند. این شامل دانش ا

ٓ
که ناوقت ا

 نمیشود که دارای گذرنامه و یا یادداشت اند.  

 تعطیلی 
موزا

ٓ
ماده گی انسینا ( ازن تعیین میگردد که تعطیلی برای دانش ا

ٓ
مدن و یا غیر حاضری غیر موجه مکـتب لیسه عالی ا

ٓ
گر دانش ا) پیروی ننموده باشند. ۱۲-۶مقررات ناوقت ا

مد های مناسب  تعیین خواهد شد. 
ٓ
مدن سپری ننماید، برای شان پـی ا

ٓ
موز تعطیلی بعد از مکـتب را برای ناوقت ا

ٓ
 ا

 
 مکـتب گریزی 

موزان مکـتب گمکـتب گریزی شام
ٓ
یز رل هر غیر حاضری برای یک ساعت و یا بیشتر و یا بخشی از ساعت درسی، بدون اجازه مکـتب، والدین و یا سرپرست میباشد. دانش ا

 محسبوب گردیده اند، مطابق مقررات حاضری مکـتب و حوزه تعلیمی با تحریم ها و شرایطی متعدد روبرو خواهد شد. 

 موزان صنف دوازدهم که
ٓ
ن ۴۲ در جریان سال تعلیمی دانش ا

ٓ
گریزی داشته باشند، اجازه اشتراک در محفل فراغت را نخواهند مکـتب  ساعت و یا بیشتر از ا

روز درسی مکـتب تصفیه گردند. غیر حاضری هایکه تصفیه نگردیده باشند، غیر حاضری های غیر  ۵هم است تا تمام غیر حاضری ها در جریان مداشت. این بسیار 
گاه باشید که بعد از موجه پنداش

ٓ
 ا

ً
  روز درسی مکـتب تغییرات مجاز نمیباشد.  ۵ته میشوند. لطفا

  
ٓ
ن مکـتب گریزی داشته باشند، برای متباقی سال تعلیمی در  42وزان صنف دوازدهم که در جریان سال تعلیمی مدانش ا

ٓ
 اجتماعی نظارتساعت و یا بیشتر از ا

 گریزها موجود میباشد. قرار خواهند گرفت. مکـتب روز شنبه برای مکـتب 

  موزان صنف دوازدهم که بعد از سمستر اول و
ٓ
گریزی، نمیتوانند در محفل ساعت و یا بیشتر مکـتب  ۲۴یا وسط سال ثبت نام گردیده اند، درصورت اخذ دانش ا

 فراغت اشتراک نمایند. 

 خطا در حاضری 
موز، والدین و یا سرپرست در سوانح حاضری خطای را

ٓ
:  درصورت که دانش ا

ً
موز باید فورا

ٓ
 مالحظه میکند، دانش ا

ورد. ۱ 
ٓ
 . یک فورم تصحیح را از اداره حاضری بدست ا

موزگار خود بخواهد فورم تصحیح را تکمیل کند. ۲ 
ٓ
 . از ا

 . فورم تصحیح را به اداره حاضری تحویل دهند. ۳ 

 منع گشت و گذار بی موجببسته مکـتب/خارج از محدوده/محوطه  یها تخلف
موزان راجستر شده میتوانند در جریان ساعات درسی مکـتب، در محوطه مکـتب حضور داشته باشند. تمام بازدید کننده گان باید قبل از بازدیدفقط دانش 
ٓ
ثبت دفتر مدیر  ،ا

ڼهاگردند. 
ٓ
موزان به محوطه مکـتب حضور یافتند، بدون در نظر داشت دلیل و یا وقت روز، ا

ٓ
ن زودتر مکـتب را ترک کنند. در غی نمیتوانند بدون مرخصی زمانیکه دانش ا

ٓ
ر ا

والدین نمیتوانند این غیر حاضری ها را تصفیه کنند. برعالوه، بعضی جا ها در محوطه مکـتب خارج از محدوده  . )CCV ( یگردندمتخلف مقرارت محوطه بسته مکـتب م
موزان نباید به توقفگاه موتر (ماشین

ٓ
) ، میدان های ورزشی وارد شوند ، در یک صنف و یا اطاق دارای فقسه ها قفل دار محسوب میگردند. نظر به دالیل مصئونیت، دانش ا

موزگار و یا در مقابل مکـتب حضور داشته باشند. مالقات با والدین در توقفگاه موتر ویا در مقابل مکـتب برای برداشتن غذا
ٓ
ن مقررات ی چاشت، تخلف از ایبدون موجودیت ا

مد های انظباطی
ٓ
  ی تخلف های محوطه بسته مکـتب/ خارج از محدوده که الی تعلیق در خانه میشود، در نظر گرفته خواهد شد. برا میباشد. پـی ا
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موزان که در محوطه مکـتب گشت و گذار بی موجب میکن

ٓ
موزان نمیتوانند بعد از مکـتب در محوطه مکـتب گشت و گذار بی موجب کنند. دانش ا

ٓ
کـتب ند، به اداره مدانش ا

مد
ٓ
 انضباطی که شامل نظارت اجتماعی میگردد، خواهد شد.  معرفی و پـی ا

موزان اجازه ندارند تا در
ٓ
 گشت و گذار بی موجب نمایند.  Bell Streetو   Arden Way  ویا در همسایگی Wittkop Way و Wayland Avenue *  دانش ا

 
 درخواستهای وظیفه خانگی برای غیر حاضری های موجه

موز برای 
ٓ
موز میتوانند به دفتر پذیرش به شماره  ۳زمانیکه یک دانش ا

ٓ
گی را به تماس شوند. وظایف خان ۹۷۱-۵۸۰۲روز و یا بیشتر غیر حاضر باشد، والدین و یا دانش ا

موزگار در روز برگبعد از ظهر بردارید. وظایف خان ۴:۰۰صبح و  ۷:۳۰در جریان ساعات کاری اداره مکـتب از ساعت  یدمیتوان
ٓ
موز به گی تکمیل شده باید به ا

ٓ
شت دانش ا

 مکـتب، برگردانده شود. 

 
 مطالعه مستقالنه 

موز برای 
ٓ
پرسیدن در مورد یک قرارداد مطالعه مستقالنه به تماس شوند. به  برای روز خارج از مکـتب خواهد بود، والدین باید به دفتر معاون مکـتب ۱۰الی  ۵اگر یک دانش ا

 امتیاز است نه یک حق. قرار داد مطالعه مستقالنه یک خاطر داشته باشید، 
 

 اکادمی انسینا
موزشی جا

ٓ
مادگی اکادمی انسینا یک برنامه ا

ٓ
موزان که در واحد های اکادمیک عقب مانده اند، ارائه می نماید. این اکادمی توسط مکـتب لیسه عالی ا

ٓ
نعده دانش ا

ٓ
گزین را برای ا

موزان به گردد و یک برنامه تمام وقت را ارائه میکن) میزبانی می۱۲-۶انسینا (
ٓ
موزان از طریق یک برنامه انالین به سرعت خود شان کار می نمایند. دانش ا

ٓ
ن دانش ا

ٓ
د که در ا

موزان در
ٓ
موزگاران با دانش ا

ٓ
نها در تعیین اهداف و انتخاب مضامین کمک کند. برعالوه مشاوره، ا

ٓ
موزگار اکادمی تعیین میگردد تا به ا

ٓ
ل گروه های کوچک و به شک یک ا

موزان مکلف اند تا روزانه حد اقل انفرادی کمک م
ٓ
نها را در پیشبرد مواد درسی کمک کند. دانش ا

ٓ
اجازه ساعت از دوشنبه الی جمعه در این برنامه اشتراک کنند و  4ی نماید تا ا

 دارند تا در تمام وظایف مکـتب لیسه انسینا اشتراک کنند. 

 
 ) .I.L.Sبرنامه مهارتهای زندگی مستقل (

موزان طراحی گردیده است که دارای معلولیت متوسط و یا شدید در یادگیری مهارتهای جدید و صحی مستقل زندگی باشند. ILSندگی مستقل (برنامه مهارتهای ز 
ٓ
) برای دانش ا

موزش های ویژه برنامه درسی جاگزین را ارائه 
ٓ
ا استفاده می نماید که با معیار های ایالتی باین برنامه مهارتهای جدید را از طریق رهنمود های عملی تدریس می نماید. این برنامه ا

 از روش های تدریس مبتی بر شواهد، همخوانی دارد.
ماده کردن ) همچنان روی ILSبرنامه درسی مهارتهای زندگی مستقل (

ٓ
انکشاف استقاللیت از طریق تدریس فعالیت های مهم روزمره مانند، خرید، بانکداری، مدیریت پول، ا

ورده ساختن نیازهای انفرادی ماننغذا، برقراری ارتبا
ٓ
، کمک دط، رفتارهای اجتماعی و مهارتهای تفریحی و کاری، تمرکز دارد. این برنامه درسی همچنان در جستجوی برا

موزان در برنامه 
ٓ
موزشهای انفرادی ( هرگاه توسط گروه ILSخودی، برنامه ریزی برای غذا، مدیریت مالی، مسکن، حمل و نقل و سایر موارد، نیز میباشد. دانش ا

ٓ
) IEPا

موزشهای ویژه مدغم میشوند. 
ٓ
 مشخص گردد، به صنف ا
 اتخاذ میگردد.   IEP توسط گروه ILS تصمیم جابجایــی در برنامه
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لباس مقرره      
 

موزشی مثبت، از لحاظ روانی مصئون و مناسب ایجاد گردی
ٓ
موزشی مقرره طرز لباس پوشیدن برای ایجاد یک محیط ا

ٓ
ده است. افراط در نحوه لباس پوشیدن، اخالل محیط ا

 بوده و اجازه نمیباشد. نحوه پوشیدن لباس مصئونیت فیزیکی و روانی را ترویج می نماید. 
موز نباید استدال 

ٓ
موز را توصیه می نماید که لباس وی مناسب نمیباشد، دانش ا

ٓ
موزگار و یا کارمند یک دانش ا

ٓ
موز برای تباگر یک عضو هیئت مدیره، ا

ٓ
دیل لباس ل کند. دانش ا

مد های  ، و یا به امانت گرفتن لباس در صورت موجودیت
ٓ
 به اداره معاون مکـتب خواهد رفت و یا به خانه برای تبدیلی لباس به تماس خواهد شد. معاون مکـتب پـی ا

ً
فورا

 مناسب را تعیین خواهد کرد.
موزان اجازه دهد تا سنا ملزم میدارد تا حوزه های تعلیمی به د ۳۱۰الیحه 

ٓ
فتاب به شمول کاله بپوشلباس های مهنگام که بیرون از مکـتب میباشند، انش ا

ٓ
ند. صئونیت از ا

موزش و این الیحه به هر مکـتب محلی اجازه میدهد تا پالیسی های نحوه لباس پوشیدن را تعیین کند. 
ٓ
 قانون ا

 نوعهملباس و لوازم م
  یا پیام که استفاده مواد مخدر، نوشابه های الکولی و یا تنباکو را ترویج و یا نمونه پردازی کند.  لباس و لوازم ویا بکس پشتی با عکس و 

  .لباس های که دارای پیام داللت کننده موضوعات جنسی، مبتذل و یا ترویج کننده تهدید و یا خشونت باشد 

  ئین های افراطی، لباس و لوازم که توسط مقامات مکـتب و تنفیض قانون بیان کننده وابستگی
ٓ
ایل شیطانی، و یا هر ارجاع به مسبه دسته جنایتکار، وابستگی به ا

 نوع بی حرمتی و یا موارد اهانت نژادی. 

  .پژامه و یا لباس خواب 

 محدودیت های مشخص لباس
 ویزان باید به شکل درست و متناسب پوشیده شود و یا با کمربند پوشیده شود. ما نبای

ٓ
زیر  ،در پسر ها ( بطور مثالد  پوشاک زیر را ببینیم. پطلون (شلوار) های ا

 ها، زیر پیراهنی و یا زیر شلواری/پطلونی)  واسکت ،شلواری/پطلونی، و در دخترها

 .زیر پطلونی نباید معلوم شود 

  قسمت پائین صدر، پشت و یا چاک سینه نباید عریان باشند.  –اعضای خصوصی بدن باید پوشیده باشند 

 ن بدن  نازک پوشش پشت و لباس هایضالتی و یا لباس های دیگری که بدن را نمایان میسازد، مجاز نمیباشد. این شامل باال تنه های بدون پیراهن های ع
ٓ
که از ا

 معلوم گردد، میشود. 

 ستین تا به نوک انگشتان، باشند.  شلوار کوتاه و دامن
ٓ
  نباید کوتاه تر از طول ا

 ببازی و بوتهای
ٓ
 دوش مجاز نیستند.  لباس های شناوری/ا

 .همیشه باید بوت بپوشید.  سرپایــی خانه مجاز نمیباشند 

 
 محدودیت های مشخص لوازم

  ممنوع میباشد. سربند در هر رنگ، جالی های مو، دستمال های سر و کاله های پیکدار 
  .ن ممنوع میباشد

ٓ
 زنجیر و زیورات میخکوب در هر شکل ا

 ده شوند. کاله ها نباید در محالت سربسته پوشی 
  .ویزان باشند

ٓ
 کمربند نباید پائینتر از کمر ا
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 محدودیت های اضافی
مادگی انسینا ( برعالوه

ٓ
 ) موارد ذیل را نیز محدود میسازد: ۱۲-۶مقررات لباس حوزه تعلیمی سن وان، مکـتب لیسه عالی ا

 بی) مجاز نمیباشد. سر  سایر لباس های پیراهن/جاکت/کاله ها و
ٓ
 ا

ً
 سرخ/عمدتا

ً
بی خالص (عمدتا

ٓ
بی منحیث رنگ های گروه های جنایتکار شناخته سرخ و ا

ٓ
خ و ا

نها 
ٓ
بی میپوشند، این پیام را میرسانند که ا

ٓ
 سرخ و یا ا

ً
موزان که پوشاک عمدتا

ٓ
نها میباشند. به این دمیشوند. دانش ا

ٓ
لیل وابسته به گروه های جنایتکار ویا همکار ا

ن نمایندگی از گروه های جنایتکار باشد، قر نوع لباس مانند گروه های جنایتکار که این پوشاک ممنوع میباشد. هیچ لباس جاگزین مجاز نمیباشد. ه
ٓ
سمیکه هدف ا

 توسط هیئت اداری و یا نماینده وی تشخیص گردد، ممنوع میباشد. 

  پیراهن، جاکت، پطلون، بکس پشتی، کاله، دوسیه و اوراق و غیره با نوشته“Old English”ن و یا هر
ٓ
نام مرتبط با گروه های  و یا هر نوشته شبیه ا

 مجاز نمیباشد. ”. . . RIP”, “In Memory of“  ---جایتکار 
  ،داشت خواهند محدودیت های لباس اضافیافراد که توسط اداره مکـتب یا اداره پولیس منحیث افراد دارای ارتباط با گروه های جنایتکار تشخیص میگردد . 
 فتابی در صنف ویا اداره مکـت

ٓ
 ب ممنوع است.عینک های ا

  هر نوع لباس و یا اسباب بیانگر مواد مخدر و یا اشیای غیر قانونی 

 
 قرارداد انجمن ضد گروه های جنایتکار

 دد: میگر  به منظور حفظ محوطه مصئون، مطمئین و منظم مکـتب، محدودیت های ذیل بر رفتار و لباس که مرتبط به گروه های جنایتکار اند، به شدت تطبیق

 بیانگر یک سازمان/وابستگی/گروه های جنایتکار باشند، ویا کلمات مانند  هر رنگ کهOld English  مجاز نمیباشد. این شامل هر نوع لباس (پطلون شامل
ن نمیباشد. 

ٓ
بی و قهوه ای بوده ولی محدود به ا

ٓ
 نمیگردد)  سرخ، ا

 نحیث تقویت کننده گروه های جنایتکار، مواد مخدر، اسلحه و یا شیوه های کاله ها و دیگر پوشاک/لوازم لباس که توسط مقامات مکـتب و یا تنفیض قانون م
ن جرمی دیگر و یا مرتبط به

ٓ
 تعیین گردیده باشند، ممنوع میباشد.  ا

  ابرو دن کر تصاحب سربند، کاله های موجی، پیشانی بند و یا روسری منع است. مدل موی، موها را به شکل مدل موها گروه های جنایتکار درست کردن، قطع
 ها و تراش کردن موهای پهلوی سر به شکل رده ممنوع است. 

  خالکوبی که مرتبط به گروه های جنایتکار باشد به شمولOld English  رسامی کدهای ساحوی، اشک ریخته، سه/چهار نقطه، سواستیکا (صلیب شکسته
لمان نازی) و ستاره ها ویا هر چیزی که توسط اداره و یا نماینده وی مرتبط

ٓ
به گروه های جنایتکار دانسته شود، باید همیشه پوشیده باشند (این کار میتوان با  ا

رایش انجام داد. 
ٓ
 لباس، دستکش، دست بند و یا ا

 .دوسیه، ین شامل ا هر رسامی، تصویر (به شمول تلفن همراه و یا هر وسیله الکـترونیکی دیگر) که دارای وسایل مرتبط به گروه های جنایتکار باشد، ممنوع است
 در خود شخص میباشد. بکس پشتی، کارهای صنف درسی، کـتاب ویا 

  ذار بی گزمانیکه در محوطه مکـتب باشید، برای تامین مصئونیت و نظم و یک محیط دارای امنیت، شما نمیتوانید ساحه حاکمیت ادعا کنید، و یا گشت و
نها تشخیص میگردد،  تشکیل گروه بدهید.  موجب داشته باشید و یا به منظور ارعاب، طوریکه توسط اداره و

ٓ
 یا نماینده ا

  .ممنوع میباشد 
ً
زار و اذیب، جنگ و یا کوشش برای جنگ و استفاده از زبان گروه های جنایتکار جدا

ٓ
 تهدید، ارعاب، زورگویــی، ا

نها
ٓ
 کنند. حق دارند تا محدویت های مرتبط به گروه های جنایتکار را تعدیل و تجدید اداره و یا نماینده ا

 
مد های در پـی خواهد داشت که شامل

ٓ
برای  الی پنج روز تعلیق نقض هر یکی از شرایط و اشتراک در هر نوع فعالیت که مقامات مکـتب تخلف از این قرار داد بدانند، پـی ا

 تقض مقررات این قرارداد خواهد بود. 
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الکـترونیکی وسایل       
 

 تلفن های همراه ،iPod  موزان قبل و بعد از مکـتب، در ساعت تفریح و در وقت غذای چاشت اجازه میباشد. و غیره، فق
ٓ
 ط برای استفاده دانش ا

  ،تلفن همراهiPod   
ٓ
موزگار اخذ گردیده باشد و فقط به منظور ا

ٓ
موزان میتوانند تنها در صورت که برای هر بار استفاده در صنف اجازه صریح ا

ٓ
وزش مو غیره را دانش ا

 استفاده کرد.  
  ،تلفن همراهiPod   .(نه فقط در لرزه) خاموش کنید 

ً
 وغیر را زمانیکه در صنف بودید در حالت بی صدا قرار داده و یا کامال

  ،تلفن همراهiPod   کرد.  شارژ و غیره را نباید با استفاده از کمپیوتر ها و یا ساکت های مکـتب 
 

 سیار برای پخش کردن موسیقی به صدای بلند در محوطه مکـتب ممنوع است.  استفاده غیر مجاز از بلندگو های موسیقی به صدای بلند:

موز این مقررات را نقض میکند، وی یک هشدار را قبل از 
ٓ
موزگار فقل خواهد شد.  صادرهماگر یک دانش ا

ٓ
 الی اخیر ساعت درسی دریافت خواهد نمود. وسیله توسط ا

موزگار (ویا کا
ٓ
موز از تحویل وسیله به یک ا

ٓ
موز به دفتر معاون مکـتب معرفی خواهد شد و در اگر دانش ا

ٓ
رکنان دیگر)، زمانیکه از وی مطالبه گردد، خودداری نماید، دانش ا

نجا تلفن وی برای متباقی روز ضبط خواهد گردید. وسیله توسط منشی (سکرتر) معاون مکـتب قفل خواهد شد. 
ٓ
 ا

 بازیافت نماید. والدین یا سرپرست خواسته شود تا وسیله قبل و یا بعد از مکـتب  تخلف مزمن از مقررات وسایل الکـترونیکی باعث خواهد شد تا از
 

ورند! 
ٓ
موزان وسایل الکـترونیکی را به مسوئلیت و ریسک خود می ا

ٓ
 دانش ا

موزان نمیباشد. 
ٓ
نها مسوئل ناپدید شدن، شکستن و یا دزدی شدن وسایل الکـترونیکی شخصی دانش ا

ٓ
 انسینا و کارمندان ا

ده و یا سرقت شانسینا صالحیت دارد تا ناپدید شدن و یا سرقت شدن وسایل الکـترونیکی را تحقیق کند. هئیت اداری مکلف به بازیافت وسایل الکـترونیکی گم  هیئت اداری 
 شده نمیباشد. 

 

 
 مپیوترهاک

 فورم استفاده از کمپیوتر  
موزگاران، کارمندان مکـتب، مق

ٓ
ررات مکـتب، حوزه تعلیمی و مقررات هر شبکه کمپیوتری را که شما دسترسی می یابید، پیروی نمائید. شما موافقه مینماید تا از رهنمود های ا

 شما باید دیگر استفاده کننده گان را مدنظر و احترام بگذارید. 
 

م
ٓ
ه کمپیوتر د های انضباطی روبرو شده و امتیاز دسترسی باستفاده از کمپیوتر های مکـتب و دسترسی به انترنت یک امتیاز است. اگر شما مقررات را پیروی نکنید، شما با پـی ا

 را از دست خواهید داد. 
موزش مرتبط به مکـتب و تحقیق اند.

ٓ
 کمپیوتر های مکـتب برای استفاده برای ا

 از کمپیوتر ها و شبکه های مکـتب برای فعالیت های شخصی و یا تجارتی استفاده نکنید.  •
نرا تغییر نده •

ٓ
 ید ( به استثنای اسناد که شما تهیه میکنید)نرم افزار و یا اسناد ا

ور، تهدید کننده،  دارایمعلومات شخصی و یا محرم ،  •
ٓ
سوء استفاده شونده، ناخوشایند، عکس ها و ویدیو های مبتذل جنسی، و یا حق نشر و طبع ، زیان ا

 بدنام کننده دیگران را تهیه، توزیع، دسترسی، استفاده و یا ذخیره ننمائید. 
 را که کار دیگران را اخالل میکند و یا سیستم را متراکم و زیان میرساند، تهیه، توزیع، دسترسی، استفاده ویا ذخیره ننمائید.  معلومات •

 
موز باید هیچگاه معلومات شخصی خود را ارائه ننمایند. معلومات شخصی: 

ٓ
 در زمان استفاده از انترنت، دانش ا

 خصی پاسخ ندهید. به هرگونه درخواست های ارائه معلومات ش •
درس خانه، شماره تلفن، تاریخ تولد و غیره را شریک نسازید.  •

ٓ
 ا
 اطالعات شخصی دیگران را شریک نسازید.  •
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موزن  دانش توقعات و ها مسوئلیت
ٓ
 ا

 صنف در رفتار برای

موزان مکلف اند تا قوانین و مقررات مکـتب و همچنان مقررات قانون جزایــی و مدنی را 
ٓ
ن پیروی کنند. دانش ا

ٓ
 در فعالیت های داخل محوطه مکـتب و بیرون از ا

مو 
ٓ
موزان توقع میرود تا به ا

ٓ
زاد باشند. از دانش ا

ٓ
موزش ا

ٓ
موزان برای ا

ٓ
موزگاران باید برای تدریس و دانش ا

ٓ
غاز الی ختم ساعت درسی، ا

ٓ
موزان در صنف زگاراناز ا

ٓ
 و دیگر دانش ا

موزگار توضیح داده میشوند، پیروی  را اخالل کند، نامناسب پنداشته میشود.هر گونه رفتار که روند تدریس  .احترام کنند
ٓ
موزان باید از مقررات صنف که توسط هر ا

ٓ
دانش ا

ن
ٓ
موز کار خواهد کرد تا ا

ٓ
موزگار با دانش ا

ٓ
موز رفتار اخالل کننده را در صنف به نمایش میگذارد، در قدم نخست ا

ٓ
درصورت  .تغییر دهد ا ر رفتار  کنند. زمانیکه یک دانش ا

موزش ادامه میدهد، به هئیت اداری و یا مشاور راجع خواهد شد. مکـتب والدین را از موضو 
ٓ
موز که به اخالل روند ا

ٓ
نها ناکامی این کوشش، دانش ا

ٓ
گاه خواهند ساخت و از ا

ٓ
ع ا

ماده به کار و باق
ٓ
موزان مکلف اند تا ا

ٓ
 ی ماندن در یک وظیفه برای ساعت درسی به صنف بیایند. توقع میشود تا در اصالح رفتار کمک نمایند. بطور مشخص دانش ا

ٓ
ماده کار ا

موزگاران از یک صنف تا به صنف دیگر متفاوت باشند. 
ٓ
      مواد درسی توصیه شده شامل ولی محدود به اشیای ذیل نمیباشد: بودن ممکن بنابر توقعات ا

 دوسیه/کـتابچه  •
 پنسل و قلم •
 کاغذ •
نرا از خانه بیاورند لباس های ورزشی (درصورت ثبت نام  •

ٓ
نها میتوانند ا

ٓ
در تربیت بدنی): بوتهای ورزشی، یک پیراهن، پطلون/شلوار کوتاه و یا گرم کننده ها. ا

 و یا از انسینا خریداری کنند. 
 راهرو گذرنامه های 

موزان بیرون از صنف مکلف اند تا یک گذرنامه راهرو برای ترک ساحه صنف را با خود داشته باشد. ه
ٓ
موز ی بدون گذرنامه نباید در راهرو گشت و گذار کند. دانش ا

ٓ
یچ دانش ا

خر صنف  ۱۰دقیقه اول و  ۱۰در 
ٓ
موزان که از گذرنامه ها سوء استفاده میکنند و یا صنف را بدون گذرنامه راهرو ترک میکنند، با اقدامات دقیقه ا

ٓ
گذرنامه ممنوع است. دانش ا

 انضباطی روبرو خواهد شد. 

 دستشوی ها

موز بدون گذرنامه به دستشوی ممکن به اداره معاون مکـتب ارجاع در داخ
ٓ
 گردد. ل و یا اطراف دستشوی ها نباید گشت و گذار بی موجب کرد. هر دانش ا

 

موزان دانش های مسوئلیت و حقوق
ٓ
  ا

موزان شامل موارد ذیل می
ٓ
 گردد: حقوق دانش ا

موزان تشویق می۱
ٓ
موزگاران، گرد.  حق اینکه نظر شان شنیده شود. دانش ا

ٓ
موزان، شورای محلی مکـتب، ا

ٓ
ند تا انتقاد های سازنده خود را از طریق حکومت دانش ا

 )CEC 48907, SJUSD Policy 5145.2 AR 5145.5طریقه های ارتباط که روند و نظم مکـتب را اخالل نکند، ارائه نماید. (مشاورین، هیئت اداری و دیگر 
موزش در یک محیط مص۲

ٓ
موزان باید از جا هائون و پاک. . حق ا

ٓ
ن بیاندازند.  دانش ا

ٓ
گاه باشند و تمام زباله ها را در ا

ٓ
 برای زباله ا

موزش. حق ۳
ٓ
 استفاده مکمل از وقت درسی صنف برای دریافت رهنمودها و برای ا

موزان ۴
ٓ
 . حق برخورد مناسب، متوازن و با احترام توسط کارمندان و دانش ا

نها از حادثه به مقامات ل . حق شنیدن قبل از اینکه جزا تحمی۵
ٓ
موز باید فرصت ارائه روایت ا

ٓ
موز برای انجام کار نادرست ارجاع میگردد، برای دانش ا

ٓ
گردد. زمانیکه دانش ا

 ) SJUSD Policy 5144.1مکـتب داده شود. (
  )SJUSD Policy 5145.5گی به شکایت از طریق روند رسیدگی به شکایت حوزه تعلیمی (. حق رسید ۶

 مصادره و  بازرسی

موز و شخص وی را برای ضبط اسلحه و یا قاچاق، بازرسی کند. بازرسی بابرای تامین محیط مص
ٓ
موزشی، برای اداره گاهی نیاز میباشد تا متعلقات  یک دانش ا

ٓ
د موجه، یئون ا

موز که بازرسی مقرره اداری حوزه تعل 5145.12ماده  مطابق مربوط به وظایف مقامات مکـتب بوده و به شکل  نامنظم نباشد. 
ٓ
یمی سن وان، والدین/سرپرست دانش ا

گاه ساخته شوند. به زودترین فرصت  بعد از انجام بازرسیگردیده است، باید از جانب حوزه تعلیمی 
ٓ
 ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 



18 | P a g e  
 

 
  و مکـتب معاون مرکز

 محل های پالیسی                                                                           
 توقعات مرکز معاون مکـتب

موز  گیبازدارند مرکز معاون مکـتب ساحه ای است که برای 
ٓ
موزانیکه با معاون مکـتب مالقات میکنند، استفاده میشود. زمانیکه یک دانش ا

ٓ
محلی و یا اطاق انتظار برای دانش ا

 گردد: به مرکز معاون مکـتب میرسد، داوطلبانه و یا غیر داوطلبانه، توقعات ذیل نافذ می
موزان باید: 

ٓ
 دانش ا

 گذرنامه و یا ارجاع بیایند. . به مرکز معاون مکـتب با یک ۱
 ئه میگردد، خاموشانه نام نویسی کنند. که برای شان ارا Chromebook. با استفاده از ۲
 ناظر اطاق تحویل دهند.  . تلفن های خود را به۳
رام بنشینند و الی م. در جا۴

ٓ
 القات با معاون مکـتب انتظار بکشند.ئیکه از جانب ناظر تعیین میگردد، ا

 ئه میگردد، تکمیل کند. وظایف را که توسط ناظر اطاق ارا. ۵
موزان درگیر نشوند با دی هنگام که در مرکز معاون مکـتب استند،.۶

ٓ
 این به معنی صبحت نکردن است!   –گر دانش ا

 نند.الی زمان صدا زدن توسط معاون مکـتب، در جای خود به شکل مناسب بنشی. ۷
 

 گردد: مرکز معاون مکـتب شامل ساحات ذیل می
 دفتر منشی (سکرتر) معاون مکـتب •
 دفتر هر یک از معاونین مکـتب •
 اطاق انتظار بیرون از مرکز معاون مکـتب •
 دفتر منشی (سکرتر) مدیر مکـتب  •

 

مد های مرکز معاون مکـتب 
ٓ
 پـی ا

موزان که به مرکز معاون مکـتب به ش
ٓ
مد های ذیل باالی دانش ا

ٓ
موزان که برای مالقات با یک پـی ا

ٓ
کل داوطلبانه ویا غیر داوطلبانه فرستاده شده باشند ( به شمول دانش ا

 معاون مکـتب بنابر دالیل غیر انضباطی انتظار اند و در مرکز معاون مکـتب اخالل گر اند)، تطبیق میگردد: 

مد حد اقل) گی بازدارند . ۱
ٓ
 برای غذای چاشت (پـی ا

 مکـتببعد از  بازدارندگی. ۲
 . تعلیق از درس در مکـتب۳
 . مکـتب روز پنجشنبه۴
 . مکـتب روز شنبه۵
 . تعلیق از درس به خانه۶
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قبول قابل غیر رفتار        
 

 اجتماعی نظارت
موز  دانش یک اگر

ٓ
موزشی روند که دهد انجام را عمل ا

ٓ
 حوزه یتمصئون و صحت به مرتبط موضوعات دنبو تحمل قابل غیر فلسفه یا و شهروندی معیارهای اخالل، را ا

 شد: خواهد تطبیق ذیل اجتماعی نظارت روند مقررات ،کند نقض را وان سن تعلیمی
موزان دانش اجتماعی نظارت •

ٓ
   .میکند منع مکـتب اجباری  غیر های درویدا و ها همایش در اشتراک از را ا

موزان دانش اجتماعی نظارت •
ٓ
  میکند. منع وغیره فراغت، های فعالیت درامه، تهیه ورزشی، دهایرویدا رقص، در اشتراک از را ا

موزان دانش اجتماعی نظارت •
ٓ
موز  دانش اگر حتی میکند، منع میگردند حمایت مکـتب جانب از که ای برنامه فرا رویدادهای در کاشترا از را ا

ٓ
 ضوع ا

ن در یا و بوده رویداد این میزبان که سازمان یا و دسته گروه، همان،
ٓ
  .باشد نیز کنند، اشتراک رویداد یا مایشه ا

موزان دانش •
ٓ
نانیکه و اجتماعی نظارت تحت ا

ٓ
موزگار یک توسط ا

ٓ
 در اکاشتر  از ،باشند گردیده تعیین درسی برنامه رویداد یک در اشتراک برای ا

موز  دانش اینکه از اطمینان برای میباشند. منع همایش چنین
ٓ
موز  دانش به نماید، می دریافت را درسی نیاز مورد اکادمیک های واحد ا

ٓ
 وظایف ا

  گردید. خواهد تعیین معادل
موزان دانش

ٓ
نها بلکه ، بخوانید) را (باال میدهد دست از را امتیازات تنها نه ا

ٓ
نها همچنان این ا

ٓ
  یگردد.م مانع مکـتب از بعد یا و قبل مکـتب محوطه در بودن از را ا

 
   (A) 5131.5 بورد پالیسی دد.میگر  تعیین اداره توسط اجتماعی نظارت مقررات

زار
ٓ
 اذیت و زورگویــی/ا

موز  دانش یک علیه بر که اعمال و کلمات
ٓ
موزان دانش از گروه یا و ا

ٓ
 کار فزیکی خاللا بر مستدل و واقعی اثر و بوده فراگیر یا و شدید کافی اندازه به که گردد استفاده ا

موز  دانش دیگر حقوق باالی و کند ایجاد را توجه قابل نظمی بی نماید، صنف در
ٓ
موزان دانش یا و ا

ٓ
میز خصومت و کننده ارعاب محیط یک و هنمود تعرض ا

ٓ
 ایجاد ار  ا

زار منحیث کند،
ٓ
موزش نونقا شرایط و گناه شدت به نظر میباشد. همراه تلفن در ضبط و اجتماعی های شبکه در چیز هر نشر شامل این میشود. شناخته اذیت و ا

ٓ
 ا

زار .داشت خواهد پـی در نیز را اخراج و شد خواهد تعلیق به منجر قانون این از تخلف کالیفرنیا،
ٓ
  باید اذیت و ا

ً
موزگار به فورا

ٓ
   شود. دهدا گزارش اداری  هیئت یا و ا

موز  دانش یک اگر
ٓ
زار مورد که میکند احساس ا

ٓ
موز  دانش ،است گرفته قرار زورگویــی یا و اذیت و ا

ٓ
موزگار باید وی والدین یا و ا

ٓ
 در ار  مشاور  یک یا و را خود واهیدادخ ا

موزان دانش دهد. قرار جریان در مشاوره اداره
ٓ
بی فورم یک باید ا

ٓ
 قرار مشاوره اداره د و میشود یاد کمک تقاضای یا ”REQUEST FOR ASSISTANCE“  بنام که رنگ ا

موزگاران از کدام هر به و تکمیل را دارد
ٓ
    دهند. تحویل اداره به یا و ا

 

 نفرت بر نیمبت خشونت
 انگیزه و اشدب گردیده مرتکب ملکیت یا و شخص یک برعلیه که نفرت بر مبتنی خشونت یک در اشتراک یا و انجام به تهدید دادن، انجام به کوشش دادن، انجام 

 این شدت نابرب است. نفرت بر نیمبت خشونت باشد، جنسی گرایش یا و گروه یک اصلی قوم/ملیت دین، نژاد، یک علیه تعصب کننده ارتکاب قسمی یا و کلی

موزش قانون شرایط به نظر و تخلف
ٓ
م دانش شد. خواهد اخراج پیشنهاد ممکن و تعلیق به منجر مقررات این از تخلف هرگونه مورد، این در کالیفرنیا ا

ٓ
 والدین، وزان،ا

موزگاران و سرپرستان
ٓ
  اری اد هیئت عضو یک به را نفرت بر مبتنی خشونت مظنون قضایای باید ا

ً
  دهند. گزارش فورا

 

 دخانیات استعمال
 االتح تمام در مکـتب محوطه در دخانیات استعمال دارد. وان سن تعلیمی حوزه مکاتب تمام در دخانیات" استعمال "منع شدید پالیسی وان سن تعلیمی حوزه

  است. منع
 

  موجب بی گذار و گشت
موزان اجازه ندارند تا در  

ٓ
 گشت و گذار بی موجب نمایند. Bell Streetو   Arden Way  ویا در همسایگی Wittkop Way و Wayland Avenue دانش ا
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موزان دانش جنگ و تعارض  
ٓ
   ا

 
موزان دانش تعارض

ٓ
 ا

زار و اذیت میکنید، یک بزرگسال را در محوطه مکـتب خود در جریان قرار دهید. 
ٓ
کار  احساس به توانایــی شما برای تمرکز باالیاین اگر شما احساس غیر مصئونیت، تهدید و ا

ن هر چه زودتر رسیدگی شود. از شنیدن و پخش شایعات جلوگیری کنید. یگانه نتیجه شای
ٓ
شه دار شدن عات خدمکـتب تاثیر میگذارد ،پس این بسیاز مهم است تا به ا

شفتگی است. این روش را  پیروی کنید که میگوید، " اگر من به گو
ٓ
ن خشمگین و یا ناراحت شوم." احساسات و برا

ٓ
نرا ندارد که در مورد ا

ٓ
نرا نشنیدم، ارزش ا

ٓ
 شهای خود ا

موز خود را مواجه نسازید. شخص دیگر ممکن عکس العمل دفاعی از خود نشان دهد، چون مطمیئن نیست ک
ٓ
اری را ه شما چه کزمانیکه خشمگین استید، با دیگر دانش ا

موز 
ٓ
نچه دانش ا

ٓ
نر دیگر انجام میدهد انجام خواهید داد. اگر ا

ٓ
تقاضای  در محوطه مکـتب ا نمیتوانید چشم پوشی و یا فراموش کنید، از یک بزرگسال، سبب قهر شما میشود و ا

موز دیگر مالقات نماید
ٓ
  کمک نمائید. با مشاور خود یک وعده مالقات تنظیم کنید. او میتواند برای شما پیشنهادهای بیشتر بدهد، با دانش ا

ٓ
ز دیگر که در مو و یا با دانش ا

 کمک تقاضای یا ”REQUEST FOR ASSISTANCE“  فورم یکموضوع دخیل است، برای حل مشکل به روش مصئون و غیر تعارضی، جلسه تنظیم نماید. شما میتوانید 

نرا و نمائید تکمیل
ٓ
موزگار، به ا

ٓ
    دهید. تحویل اداره یا و مشاور  ا

  

 
 جنگ

 جنگ
ن  تعلیمی سن وان جنگ را منححوزه 

ٓ
موز و یا بیشتر از ا

ٓ
درگیری دو جانبه، همکاری و یا ادامه دادن یک جنگ و یا بازی جنگ کردن که رفتار مشابه به  --یث تقابل فزیکی میان دو دانش ا

مد جنگ شامل تعلیق جنگ معلوم میشود، تعریف میکند. 
ٓ
  و پیشنهاد به روند اخراج میگردد. این شامل دوباره زدن نیز میشود، دفاع مشروع مانند جنگ معلوم نمیشود. پـی ا

 
 

جنگ به مرتبط های تعریف  
موز به دور رفتن، و یا محاصره کردن یک دوست و دور کردن او از  ترک کردن و یا جلوگیری از یک جنگ

ٓ
شامل درخواست کمک از نزدیکـترین بزرگسال، تشویق دانش ا

 میباشد. نزاع 

موز در یک فاصله، بار بار تکرار کردن شامل بلند قرار دادن دستها برا دفاع از خود
ٓ
ی مانع شدن و یا جلوگیری کردن از زدن، گذاشتن دستها برای دور ساختن یک دانش ا

 دو باره زدن دفاع مشروع نیست. نداشتن میل به جنگ کردن، تقاضای کمک، دور خوردن و یا دور رفتن میباشد. 
 

غاز جنگ 
ٓ
تار های ذیل بیان کننده تمایل به جنگ است: تشویق به ادامه جنگو یا بازی جنگ که رفتار مانند جنگ معلوم میشود، به مانند جنگ برخورد میشود. رفبا تهدید/ا

موز دیگر، محکم کردن مشتها، انداختن اشیای که
ٓ
دست دارد مانند بکس پشتی، کـتاب، و غیره، و کشیدن رو  در باقی ماندن در یک نزاع لفظی، قدم زدن به طرف دانش ا

نان به شمول تهدید از طریق انترنت منجر به تعلیق و پیشنهاد احتمالی به روند اخراج خواهلباسی ما
ٓ
 د.  د شنند جاکت. تهدید کارمندان مکـتب و یا ملکیت ا

 
موزانعبارت از یکجا شدن در جنگ و  مشارکت (کمک و معاونت)

ٓ
موز دیگر است. دانش ا

ٓ
روز از مکـتب تعلیق  ۵الی  برای این رویه خود یا کمک به ادامه جنگ یک دانش ا

 خواهد شد. 
 

موزان کهدویدن به و یا حاضر بودن برای تماشای یک جن
ٓ
نرا باال میبرد. دانش ا

ٓ
، ویدندر حال د گ (کمک و معاونت) و یا فلمبرداری یک جنگ بالقوه در حال وقوع و شدت ا

د. این شامل گذاشتن (اپلود کردن) یک جنگ در یگرد خواهند روز از مکـتب تعلیق ۵ی الی براتماشا کردن، فلمبرداری، ویا شریک ساختن فلم های جنگ دیده شوند، 
 شبکه های اجتماعی/ وسایل ارتباط الکـترونیکی است. 

 

 
 
 
 



21 | P a g e  
 

 



22 | P a g e  
 

ای برنامه فرا های فعالیت       
 یداد قابل تطبیق میباشد. مقررات مکـتب در تمام برنامه های حمایت شده از جانب مکـتب، بدون در نظر داشت زمان و روز یک برنامه یا رو 

 کارت هویت
موزان بعد از ثبت نام یک کار هویت دارای تصویر را دریافت می نمایند. کارت هویت برای تمام تعامالت در مکـتب مانند استفاده از 

ٓ
تن و البراتوار کمپیوتر، اخذ مدانش ا

موزان باید کارت هو ید تکت و ورود به تمام همایش های مکـتبکـتابهای کـتابخانه، نام نویسی در اداره، محوطه مکـتب، مکـتب روز شنبه، خر
ٓ
یت استفاده میگردد. دانش ا

موزان صادر میگردد. جاگ
ٓ
و یا  زینی کارت مفقود شدهخود را هنگام اشتراک در مکـتب و  تمام همایش های مکـتب با خود حمل کنند. کارت هویت اولی بدون هزینه به دانش ا

ن باید به اداره مشاوره برای اخذ کارت جاگزین نشان داده شود.  د داشت. پول برای کارت جادالر هزینه خواه ۵سرقت شده 
ٓ
 گزین باید به اداره مالی پرداخت گردیده و رسید ا

 

موزان (
ٓ
 ) SBSبرچسپ های بدن دانش ا

موزان از انیسنا حمایت نموده و پول 
ٓ
وردن قیبرچسپ های بدن دانش ا

ٓ
موزان را از طریق پائین ا

ٓ
موزان که برچسپ دانش ا

ٓ
مت ها در فعالیت های مکـتب صرفه میکند. دانش ا

موزان را خریداری میکنند، قادر به اشتراک رایگان در تمام رویداد های ورزشی میباشد! 
ٓ
موزان را میتوان از اداره مالی خریداری نمود. بدن دانش ا

ٓ
  برچسپ های بدن دانش ا

 

 عد از مکـتبب
موزان، دان

ٓ
موزانیکه کار رسمی مکـتب مانند درس خصوصی، فعالیت های باشگاه و یا رویدادهای ورزشی نداشته باشند، باید از میدان های مکـتب ش برای مصئونیت دانش ا

ٓ
ا

موزان برنامه های 
ٓ
 بیرون شوند. دانش ا

ً
موزان که انتظار برداشتن اند، باید دباید در جا های تعیین شده باقی بمانند.  BRIDGESو  ASSETSفورا

ٓ
ر مقابل مکـتب دانش ا

 انتظار بکشند. 

 
• ASSETS  : موزان صنف

ٓ
  ۱۲-۹برنامه بعد از مکـتب که برای دانش ا

• BRIDGES موزان صنف
ٓ
  ۸-۶: برنامه بعد از مکـتب برای دانش ا

 
 رقص 

 
موزان صنف 

ٓ
موزان صنف ششم، هفتم و هشتم برای گردده میئارا ۱۲و  ۱۱فقط یک برنامه رقص در مکـتب لیسه برای صنف یازده و دوازده وجود دارد که به دانش ا

ٓ
. دانش ا

موزان مکـتب متوسطه بطور جداگانه تنظیم خواهد گردید. 
ٓ
 اشتراک به رقص های شبانه اجازه نخواهند داشت. برنامه های رقص مشخص برای دانش ا

 

 مقررات برنامه های رقص
موزان صنف یازدهم و دوازدهم انسینا که دارای  •

ٓ
دون ب بوده و تکت خریده باشد، ارائه میگردد. تکت ها هویت فعلی انسینا کارتپذیرش تنها به دانش ا

 بازپرداخت میباشد. 
 لباس مناسب مکـتب الزامی میباشد. •
 پذیرش به محفل رقص تنها در ساعت اول رقص میباشد. هیچ کس بعد از ساعت اول بدون تصویب قبلی هیئت اداری اجازه ورود نخواهد داشت.  •
 قص را ترک و دوباره وارد گرددیک فرد نمیتواند ر  •
 تمام مقررات مکـتب در رقص تطبیق میگردد. •
 عواقب انضباطی بیشتر را در پـی خواهد داشت. هرگونه رفتار زشت و یا رقص نامناسب منجر به  اخراج از رقص گردیده و  •

موزان تعلیق در خانه، اخراجی و یا نظارت اجتماعی اجازه ندارند در محفل رقص •
ٓ
 هزینه ها بازپرداخت نمیگردند. انسینا اشتراک کنند.  دانش ا

موزان را بردارند.  •
ٓ
 از والدین توقع میرود تا بعد از رقص، بدون معطلی دانش ا

 

 مهمانان در برنامه های رقص

موزان نیز میشود که دانشجو •
ٓ
موز انسینا میتواند یک مهمان غیر انسینا را با خود بیاورد. این شامل دانش ا

ٓ
دانش  .ی صنف یازدهم و دوازدهم نیستندیک دانش ا

ورد. 
ٓ
موز انسینا باید یک گذرنامه و تصویب اداره معاون مکـتب را قبل از خرید تکت بدست ا

ٓ
 ا

 مهمانان باید یک کارت هویت فعلی و تکت از قبل خریداری شده را با خود داشته باشند.  •

 سال اجازه اشتراک را نخواهند داشت.  ۲۰مهمانان باالتر از  •
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نقل و حمل وسایل       
 دو چرخه (بایسکل) 

موزان تشویق میگردند تا دو چرخه های خود را در محوطه (
ٓ
) توقف دهند. compoundبنابر دالیل مصئونیت دو چرخه سواری در محوطه مکـتب ممنوع است. دانش ا

موزان باید دوچرخه های خود را ققل نمایند. انسینا  است. برای جلوگیری  F و  Eهای  بخشیک ساحه حصار شده بدون قفل میان   )compoundمحوطه (
ٓ
از سرقت، دانش ا

 مسئول دوچرخه های سرقت شده و تخریب شده نمیباشد. 
 

 ) Skateboards and scootersاسکیت بورد و اسکوتر (
موزان که 

ٓ
نها اسکیت بورد و اسکوتر نباید قبل، در جریان و بعد از مکـتب در محوطه مکـتب رانده شوند. دانش ا

ٓ
اسکیت بورد و اسکوتر خود را در راهرو می رانند، وسایل ا

نها را دو باره بردارند. 
ٓ
موزان میتوانند در ختم روز ا

ٓ
 ضبط و در مرکز معاون مکـتب جابجا خواهد شد. دانش ا

 

 توقفگاه 
موزان در مقابل ورزشگاه و در نزدیک طعام خانه موقعیت دارد. محدودیت سرعت در محو

ٓ
گاه در جریان ساعات یل در ساعت است. توقفام ۵طه مکـتب توقفگاه دانش ا

 مکـتب به شمول زمان غذای چاشت بدون محدودیت میباشد. 
 

 جواز راننده گی 
موز کهیایالت کالیفرنهر کسیکه در محوطه مکـتب انسینا راننده گی میکند (شامل تمام توقفگاه ها، دخولی و خروجی) باید جواز راننده گی داشته باشند ( قانون ا

ٓ
 ). هر دانش ا

 گردد، به ماموران مصئونیت مکـتب گزارش داده خواهد شد. مالحظه   بدون جواز راننده گی
موزان باید همیشه وسیله نقلیه خود را عاقال

ٓ
موزان که از مقررات توقفگاه پیروی نمیکنند، برای شان اخطار داده خواهد شد. دانش ا

ٓ
  ه گی کنند.نه و مطابق قانون راننددانش ا

 

 
  اضافی معلومات

 حذف کردن/ اضافه کردن صنف ها 
موزان که یک روز درسی مکـتب ۲۰مطابق به پالیسی حوزه تعلیمی سن وان، بعد از 

ٓ
موزان نباید یک صنف درسی را برای اخذ واحد های مکمل اضافه کنند. دانش ا

ٓ
، دانش ا

" در کارنامه تحصیلی شان نشان داده خواهد شد.  تصمیم F دریافت خواهند کرد که بشکل  نمره " را برای همان صنف F، نمره حذف میکند روز ۲۰صنف درسی را بعد از 
 برای تمام تغییرات صنف توسط مدیر مکـتب اتخاذ میگردد.  Fنهایــی در رابطه به نمره 

 

 روند مرخصی حاالت عاجل 
مو 

ٓ
ز در جریان ساعات کاری باشد، یک مکان خارج از محوطه مکـتب توسط اداره مصئونیت در صورت یک حاالت عاجل شدید که نیازمند مرخصی و تغییر مکان یک دانش ا

موزگاران
ٓ
موز به همان مکان انتقال داده شده و به والدین برای رهنمود های بیشتر تماس برقرار خواهد شد. ا

ٓ
ند ماند در صنف خود باقی خواه مکـتب تعیین خواهد شد. دانش ا

ن امضاء خواهد کرد. و یک لست نام نویسی مرخصی خوا
ٓ
 د. هر بزرگسال دیگر که یک کودک رانوالدین باید برای اطفال خود امضاء کنهند داشت که هر یک از والدین در ا

 برمیدارد باید یک یادداشت از والدین کودک با خود داشته باشند. تمام بزرگساالن به شمول والدین باید کارت هویت معتبر داشته باشند. 
 

 ر/متعلقات شخصی اسباب بهادا
نرا در بکس پشتی خود رها نکنید و/یا متعلقات خود ر 

ٓ
یای ا بدون مراقبت رها نکنید. اشاسباب بهادار خود را در خانه بگذارید. مقدار زیاد پول را به مکـتب نیاورید و یا ا

ورید. مکـتب و حوزه تعلیمی مسئول سرقت و یا ز
ٓ
یان اشیای شخصی شما به شمول دو چرخه، اسکیت بورد، پول نقد، شخصی را به مکـتب به مسئولیت و ریسک خود می ا

موزشی را برای جستجوی متعلقات ناپدید شده مختل نخواهیم کرد. 
ٓ
 و یا تلفن همراه و دیگر وسایل الکـترونیکی شما نمیباشد. ما محیط ا
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مکـتب اضافی دماتخ       
 

موزان نیز میتوانند قبل و بعد از  ۴:۰۰صبح الی  ۷:۳۰نند به دفتر مالی از ساعت گان میتواوالدین و بازدید کننده  مالی: دفتر
ٓ
بعد از ظهر دسترسی داشته باشند. دانش ا

نها میتواند به اجازه یک بزرگسال در زمان غذای چاشت نیز دسترسی داشته باشند. مکـتب به دفتر مالی دسترسی داشته باشند
ٓ
 . ا

 

موزان که در انسینا CEPضر در برنامه ایالتی تهیه شرایط اجتماعی (انسینا در حال حا غذایــی: خدمات
ٓ
) برای خدمات غذایــی اشتراک می نماید. بدین لحاظ، تمام دانش ا

موزان را واجد  تمام دانش ثبت نام گردیده اند ،واجد شرایط دریافت صبحانه و غذای چاشت بدون هزینه میباشد. نظر به قانون فعلی، ثبت نام در مکـتب به شکل خود کار
ٓ
ا

ائید و بررسی بمنظور روند ت تعلیمیشرایط میسازد. نیاز به درخواست برای ثبت نام نمیباشد. اگرچه، مکـتب نیاز دارد تا بعضی اطالعات مالی را از خانواده ها در جریان سال 
وری کند.  

ٓ
   برنامه جمع ا

 
غذا در محوطه مکـتب اجازه نمی دهیم. اگر شما غذا از هر شرکت خدمات تحویل غذا سفارش بدهید،  ما به تحویل تحویل غذا در محوطه مکـتب ممنوع است. :غذا تحویل

 ما دارای یک محوطه بسته استیم. ما تحویل دهی غذا را منع خواهیم کرد. 

 
موزان و کارمندان برای رشد و موفقیت اکادمیک و زند کـتابخانه: 

ٓ
نها از طریق ارائه مواکـتابخانه از دانش ا

ٓ
رای د برای خوانش و تحقیق، کمپیوترها، دسترسی به انترنت بگی ا

موزان برای یادگی
ٓ
رام برای مطالعه خدمت می نماید. کارکنان کـتابخانه به دانش ا

ٓ
موزش، تهیه وظایف صنفی و مکان  ا

ٓ
فاده مواد ری دریافت و استفعالیت های مرتبط به ا

موزشی،  به امانت گرفتن و انکشاف تفکر عمیق و مهارته
ٓ
موزشی را میتوان برای ا

ٓ
نرا تجدید هفته به امانت  ۳ای تحقیق کمک می نمایند. اکـثر مواد ا

ٓ
گرفت و در صورت ضرورت ا

ن استفاده کنند. در برابر کـتابهای مفقودکرد. 
ٓ
موزان مسئولیت دارند تا کـتابها را به وقت معینه و حالت خوب برگردانند تا دیگران از ا

ٓ
ناسب از اده نا مشده و یا استف دانش ا

موزش استفاده گردند و
ٓ
نها، جریمه ای مدنظر گرفته شده و ممکن مانع دریافت دیپلوم و یا کارنامه تحصیلی گردد. کمپیوتر ها باید برای ا

ٓ
فاده از یک کمپیوتر باید قبل از است ا

 در میز تیراژ نام نویسی کرد. 
 

 معمولی اوقات تقسیم از بعد ساعت نیم و یک الی نیم برای و چاشت غذای جریان در مکـتب، از قبل ۸:۰۰ الی ۷:۳۰ ساعت از کـتابخانه کـتابخانه: کاری  ساعت

کهی که سازد دسترس قابل غیر را کـتابخانه روزها از بعضی ممکن مکـتب از بعد جلسات میباشد. باز مکـتب
ٓ
ن مورد در ا

ٓ
 درسی، ساعت جریان در شد. خواهد نصب ا

موزان دانش
ٓ
  از کـتبی گذرنامه یک باید ا

ٓ
موزان دانش باید نیز  چاشت غذای زمان در باشند. داشته شان موزگارا

ٓ
موزگار از گذرنامه یک ا

ٓ
 تمام ایبر  گذرنامه یک یا و ا

  اشد.ب بسته ارمندانک انکشافی های برنامه یا و جلسات برگذاری  برای اوقات بعضی در ممکن کـتابخانه باشند. داشته کنند، دریافت کـتابدار از میتوانند که را سمستر
 

 اهدا ذکور م اشیای نگردد، تقاضا معینه زمان در که صورت در کرد. تحویل/دریافت نخست میز از میتوان را شده دریافت یا و شده مفقود اشیای :شده یافت و شده مفقود

  شد. خواهد
 

موزان دانش :مداوا
ٓ
ن اصلی بسته در را  داکـتر توسط شده تجویز ادویه باید نمایند، می استفاده (دارو) دوا که ا

ٓ
 ادویه یاورند.ب مکـتب مدیر دفتر به ، داکـتر یادداشت با همراه و ا

موز  دانش به طبی نسخه به مطابق تنها
ٓ
  شد. خواهد ارائه ا

 

موز  دانش هر برای درسی کـتابهای :درسی کـتابهای
ٓ
نها صنف زمانیکه ا

ٓ
موزگار توسط ا

ٓ
موزان دانش شد. خواهد ارائه میگردد، زمانبندی ا

ٓ
 برای که رسید کـتاب تا دارند یتمسئول ا

نها
ٓ
 به باید را تابکـ و بوده صنف همان نهایــی امتحان تاریخ درسی، کـتابهای برگرداندان زمان برگردانند. معینه وقت به و نموده نگهداری  خوب حالت در اند شده داده امانت به ا

موز  دانش برگردانند. بود، شده داده امانت شان برای که اصلی شکل همان
ٓ
 نمایند. تحویل ،اند نموده تخریب نامناسب بشکل یا و اند، برنگردانده که را کـتابهای هزینه باید انا

موز  دانش یک اگر
ٓ
موزگار بگیرد، امانت به جداگانه بشکل را درسی کـتاب یک تا دارد نیاز ا

ٓ
  کند. تنظیم درسی کـتاب کارمندان با را کار این باید ا

 
موزان دانش :تحصیلی کارنامه

ٓ
 را کالج برای شان رسمی تحصیلی کارنامه از نقل یک ارسال تقاضای )REGISTRAR( ثبت اداره کارمند از میتوانند دوازدهم نفص ا

  است. نیاز تحصیلی های کارنامه تمام برای قبلی یادداشت روز ۵ نمایند.
 

 از سنتی قلن و حمل حالیکه در نماید. می ارائه است، گردیده ملزم فدرال و ایالتی قوانین توسط قسمیکه را نقل و حمل خدمات وان سن تعلیمی حوزه :نقل و حمل

موزان دانش به نقل و حمل خدمات نمیباشد، موجود مکـتب به خانه
ٓ
موزش شده مشخص ا

ٓ
نانیکه و ویژه های ا

ٓ
 اجرا درالف قانون مطابق را مکـتب انتخاب های گزینه ا

موز  دانش اگر میگردد. ارائه نماید، می
ٓ
  تعلیمی حوزه به ویژه های ازنی با شما ا

ً
مده جدیدا

ٓ
  است، ا

ً
موزشهای ساحوی دفتر به لطفا

ٓ
 برای ۹۷۱-۷۵۲۵ شماره به ویژه ا

  شوید. تماس به نقل و حمل خدمات تنظیم
 

موز  دانش هر :کار جواز
ٓ
 موجود حاضری  دفتر در اه درخواست باشد. داشته معتبر کار جواز باید قانونی استخدام برای باشد، داشته سن سال ۱۸ از کمتر که ا

موزان دانش حاضری  و رفتار نمرات، میباشند.
ٓ
  گیرد.می دربر را ساعت ۴۸ اقل حد بودن شرایط واجد بررسی روند باشد. بخش قتاعت کار جواز دریافت برای باید ا

 

موز  دانش هر •
ٓ
  نماید، می دریافت حاضری  دوم نامه که ا

ً
  میدهد. دست از را خود کار جواز فورا

  ماند. خواهد باقی مکـتب تعلیمی سال پایان الی بودن شرایط واجد دمع این •
 

 
 



25 | P a g e  
 

اجتماع و سرپرستان والدین، مشارکت      
 

 فارغ برای رنتیانت صفحه یک برعالوه، میباشند. ارتباط در و فعال (فیسبوک) اجتماع شبکه طریق از التحصیالن فارغ از بسیاری  :التحصیالن فارغ

  نمیباشد. وان سن تعلیمی حوزه به وابسته که   www.encinahighschool.com دارد جودو نیز التحصیالن
 

 حمایت مکـتب های برنامه تمام از که است جامعه اعضای و التحصیالن فارغ کارکنان، والدین، گاهباش یک این :)BOOSTER CLUB( بوستر باشگاه

    شوید. تماس به ۹۷۱-۵۸۴۴ شماره به بیشتر معلومامت برای  BARRY ROTH با بپیوندند. تا میگردند تشویق افراد تمام ند.میک
 

موزان دانش مشورتی کمیته
ٓ
موزان دانش برنامه به که است والدین مشتورتی کمیته یک این ):ELAC( انگلیسی ا

ٓ
  میدهد. مشوره انگلیسی زبان ا

 
ن در اجتماع و انسینا که های فعالیت هماهنگی در انسینا اجتماعی مشارکت گروه و کننده هماهنگ :اجتماع و هخانواد منابع مرکز

ٓ
 کمک د،ان دخیل ا

نها کرد. خواهد
ٓ
   دریابید. ۹۷۱-۵۸۴۴ شماره به میتوانید را ا

 
موز  و والدین های کنفرانس

ٓ
موز  با کنفرانس درخواست برای ۹۷۱-۷۵۴۷ شماره به مشاوره اداره به تا میگردند تشویق والدین :گارا

ٓ
موز  دانش گارا

ٓ
 به ا

  ها کنفرانس شوند. تماس
ً
ماده زمان جریان در مکـتب از قبل معموال

ٓ
موزگاران گی ا

ٓ
  میگردد. تنظیم مکـتب از بعد یا و ا

 

ROTARY INTERNATIONAL: معج اعانه اجتماعی سازمانهای دیگر و انسینا از حمایت برای که است اجتماع بر مبتنی دواطلب گروه یک سازمان این 

وری 
ٓ
  کنید. مراجعه به www.rotary.org  بیشتر معلومات برای میکند. ا
 

موزگاران، رهبری، هیئت مصوئنیت: کمیته
ٓ
موزان دانش والدین، ا

ٓ
  دانش تمام برای را مصئون محیط یک تا میکند کار هم با جامعه اعضای و ا

ٓ
 در وزانما

مادگی عالی لیسه مکـتب
ٓ
موزان دانش و والدین نمایند. فراهم )۱۲-۶( انسینا ا

ٓ
 مندعالق والدین کنند. اشتراک مصئونیت کمیته در که میگردند تشویق ا

  شوند. تماس به ۹۷۱-۷۵۴۴ شماره به میتوانند
 

مادگی عالی لیسه مکـتب برای کننده نظارت نهاد مکـتب: محلی شورای
ٓ
مادگی عالی لیسه مکـتب محلی شورای )۱۲-۶( انسینا ا

ٓ
 این است. )۱۲-۶( انسینا ا

ورد برای واحد برنامه از نظارت و انکشاف در شورای
ٓ
موزان دانش دستا

ٓ
 تا دارد متداوم مسئولیت شورای این نماید. می کمک محلی بودجه و )SPSA( ا

موزگاران، مکـتب، مدیر با را برنامه موثریت و تطبیق
ٓ
موزان دانش والدین، ا

ٓ
  نماید. مرور مکـتب کارمندان و ا

 
ورده بدست را گان کننده بازدید  گذرنامه و نموده نویسی نام نخست میز در باید گان کننده بازدید تمام گان: کننده بازدید

ٓ
نرا و ا

ٓ
 شکل به توق تمام ا

شکار
ٓ
موزان دانش میگردد. نیز سرپرستان و والدین شامل این بپوشند. ا

ٓ
 بسته محوطه دارای ما بیاورند. کننده بازدید مکـتب به یهیچگاه تا ندارند اجازه ا

موزگار هئیت به تا داردند نیاز والدین درسی، صنف از بازدید برای .استیم
ٓ
  شوند. تماس به قبل ساعت ۲۴ اقل حد اداری/ا

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.encinahighschool.com/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
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اجتماعی منابع  

A COMMUNITY FOR PEACE………………………………………………………... (916) 728-7210 
  
AIDS HOTLINE …………………………………….…...……………..….................. (800) 367-2437 
  
ALANON/ ALATEEN ……………………………………………………..…………… (916) 334-2970 
  
ALCOHOLICS ANONYMOUS ……….………………………………………………. (916) 454-1100 
  
CA YOUTH CRISIS LINE (24 HOURS) ………………………………………….... (800) 843-5200 
  
CALL 211 SACRAMENTO..………………..…………………………………….….. DIAL 211 OR (916) 498-1000 
  
CHILDREN’S PROTECTIVE SERVICES ………………………………………….. (916) 875-5437 
  
DRUG DETECTION LABORATORIES …………………………………………….. (916) 366-3113 
  
FRANCIS HOUSE …………………………………………………………………….. (916) 443-2646 
  
LA FAMILIA COUNSELING CENTER ……………………………………………… (916) 452-3601 
  
LEGAL SERVICES OF NORTHERN CA …………………………………………… (916) 551-2150 
  
NAT. COUNCIL ALCOHOL & DRUG DEPENDENCY (NCADD) ……………….. (916) 922-9217 
  
NEW DIRECTIONS COUNSELING CENTER …………………………………….. (916) 966-4523 
  
NEXT MOVE-FORMERLY SACRAMENTO AREA EMERGENCY HOUSING … (916) 455-2160 
  
PLANNED PARENTHOOD (916) 446-5037 
  
RENTERS HELP LINE (916) 389-7877 
  
SACRAMENTO CHINESE COMMUNITY SERVICES (916) 442-2523 
  
ST. JOHN’S SHELTER PROGRAM FOR WOMEN AND CHILDREN (916) 453-1482 
  
SUICIDE PREVENTION SERVICE (916) 368-3111 
  
SUTTER COUNSELING CENTER (916) 929-0808 
  
TERRA NOVA COUNSELING (916) 239-9646 
  
TRAVELERS AID-EMERGENCY ASSISTANCE AGENCY (916) 399-9646 
  
VOLUNTEETS OF AMERICA (916) 442-3691 
  
WEAVE (916) 448-2321/(CRISIS LINE) (916) 920-2952 
  
WHITE HOUSE COUNSELING CENTER (916) 971-7640 
  
WIND YOUTH SERVICES (916) 561-7640  
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ورزش و بدنی تربیت      
موزان دانش تمام بدنی: تربیت دار قفل های قفسه و لباسها

ٓ
 بپوشند. زشیور  لباس ها، فعالیت در ئونمص اشتراک برای تا اند مکلف بدنی تربیت در ا

 الزامی چنانهم نه) طلون/شلوار(پ کننده گرم های شلوار ویا جاکت ویا و/ پیراهن کوتاه، های پطلون/شلوار همچنان و ورزشی بسته های بوت پوشیدن

بی و سرخ  رنگ از جز به رنگ هر میتواند (یونیفورم) یکنواخت لباس است.
ٓ
 ورزشی نیفورمیو یک میتوانید یا و بیاورید خانه از میتوان را ها لباس باشد. ا

موزان دانش نظارت برنامه طریق از را انسینا
ٓ
موزان دانش نمائید. خریداری  ا

ٓ
 را ها فلق کنند. استفاده دار قفسه اطاق در ها قفسه و قفل از تا اند مکلف ا

مادگی عالی لیسه مکـتب بیاورید. خانه از یا و گرفت امانت به بدنی تربیت دیپارتمنت از میتوانید
ٓ
 دزدی شده، مفقود اشیای مسئول )۱۲-۶( انسینا ا

موز  دانش یک اگر نمیباشد. شده تخریب یا و شده
ٓ
ن و میگیرد امانت به را قفل ا

ٓ
موز  دانش میگردد، مفقود قفل ا

ٓ
 پوشش برای دالر ۶ بود خواهد مکلف ا

  بپردازد. را قفل هزینه
 

موزان دانش بیمه:
ٓ
  میباشند. موجود ورزشی مسئول نزد در یا و نخست یزم در ها بسته نمایند. خریداری  حادثات میتوانندبیمه ا

 
  فصل اساس بر ها ورزش مرور

 
 بھار زمستان خزان ورزش

Cross Country Co-ed   
Baseball   Men 
Basketball  Men/ Women  
Football Co-ed   
Soccer  Men/ Women  
Softball   Women 
Tennis   Co-ed 
Track and Field   Co-ed 
Volleyball Women  Men 
Wrestling  Co-ed  

 
موزیکه دانش هر برای

ٓ
 نمایند، می اشتراک انسینا ورزش یک در ا

موز  دانش 
ٓ
  باشند. شرایط واجد اکادمیک و جسمانی لحاظ از هم باید ا

موزان دانش برعالوه،
ٓ
  نمایند. تکمیل نیز را سکونت شرایط باید ا

 
 

   جسمانی بودن شرایط واجد
موز  دانش هر ورزشی، های رویداد یا و ورزشی های گروه فعالیت هر در اشتراک از بلق

ٓ
  دهد: انجام را ذیل تصفیوی موارد باید ا

  است. اعتبار مدار روز  ۳۶۵ برای معاینات این باشد. داشته ساالنه جسمی مکمل معاینات •
  تصادفی). شدن زخمی و یصح دالری  ۱۵۰۰ پوشش اقل حد با ( دهید نشان را خود صحی بیمه مدرک •
  تیم) در اشتراک برای (موافقتنامه اشتراک برای والدین اجازه •
  ورزشی) های فعالیت برای نقل و حمل فورم ( نقل و حمل برای والدین اجازه •
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 اکادمیک بودن شرایط واجد
  دانش هر ورزشی، های رویداد و ورزشی های گروه فعالیت هر در اشتراک از قبل

ٓ
  کند. را تکمیل ذیل اکادمیک شرایط باید موز ا

موزان دانش محدودیت، بدون اشتراک برای •
ٓ
 باشند. داشته شده نام ثبت های صنف تمام در نمره ۴ مجموع از ۲ نمره اوسط حد باید ورزشکار ا

موزان دانش
ٓ
   ).CIF BYLAW 205( باشند نموده نام ثبت وقت تمام اکادمیک های صنف در باید ا

  ربع). هر در (دوبار میگردد بررسی سمستر جریان در بار هارچ نمرات •
 خزانی سمستر -

 OCTOBER 12, 2018  – تحصیلی گزارش
 JANUARY 7, 2019 – (اطالعنامه) تحصیلی کارنامه

 بهاری  سمستر -
 MARCH 21, 2019 – تحصیلی گزارش

 JUNE 12, 2019 - (اطالعنامه) تحصیلی کارنامه
 

 ماند. خواهد باقی شرایط واجد غیر ورزشی فصل بقیه برای شد، شناخته ورزشی فصل یک در شرایط واجد غیر بار کی از بیشتر که ورزشکار یک •

موز  دانش که درصورت
ٓ
ورد،میتواند بدست دوباره بندی نمره زمان ختم در را اکادمیک نیاز مورد شرایط بتواند ا

ٓ
 عدیب فصل در رقابت برای ا

  برگردد.

 
 سکونت محل یطشرا
موز  دانش هر ورزشی، های رویداد و ورزشی های گروه فعالیت هر در اشتراک از قبل

ٓ
  کنند: تکمیل ذیل سکونت محل شرایط باید ا

موزان دانش •
ٓ
 واستدرخ یک یا و باشند سکونت مدرک ارائه به قادر باید و کنند زندگی وان سن تعلیمی حوزه ساحه محدوده در باید ورزشکار ا

  نمایند. تکمیل را میگردد) تجدید (ساالنه حوزوی بین تبدیلی

موزان دانش •
ٓ
 SAC-JOAQUIN CALIFORNIA INTERSCHOLASTIC  طریق از باید اند، گردیده تبدیل انسینا به دیگر مکـتب یک از که ا

FEDERATION نمایند. تهیه شده تصویب سکونت محل  

 
 

 رقابت و تمرین
  ها گروه

ً
 از قبل لفص مدت باشد. ساعت نیم دو از بیشتر نباید و میکنند، برگذار جمعه الی دوشنبه هایروز  در مکـتب از بعد را خود های تمرین معموال

  لیگ مگر است، متفاوت ورزش به نظر لیگ
ً
ن در که است رقابتی معموال

ٓ
  نمایند. می رقابت هم با بار دو گروه هفت ا
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  انسینا نام ثبت شرایط

  ۸-۶ های صنف برای

 
موزان دانش تمام

ٓ
موز  دانش هر باشند. نموده نام ثبت ساعته هفت روزهای رد باید ا

ٓ
 با خود درسی برنامه سطح سختی از فراتر میتواند ا

موزگار مشاور، تصویب
ٓ
موزگار و دادخواهی ا

ٓ
  کنند. اخذ درسی برنامه خود، درسی برنامه همان مشخص ا

 

موزان دانش تمام برای عمومی شرایط جزئیات هذا جدول در
ٓ
    است. گردیده ارائه انسینا در هشتم یال ششم صنوف از ا

 
  

هشتم صنف هفتم صنف  ششم صنف   

Advocacy 8 Advocacy 7 Advocacy 6 
English 8 English 7 English 6 
Math 8 Math 7 Math 6 

CCSS MATH 6 
Exploration 
Exploration 2 
Student Government 
Spanish 1 

Exploration  
Exploration 2 
Student Government 

Exploration 

World History 
U.S. History 

World History 
U.S. History 

Ancient History 

Physical Science Life Science Earth Science 
Physical Education Physical Education Physical Education 

 
موزان دانش توسط که مضامین تمام

ٓ
مادگی برای گردند،می اخذ ا

ٓ
 قضیه رمدی یا و خواهی، داد استاد مشاور، توسط اینکه مگر بوده کالج به ا

موز  دانش
ٓ
  باشد. گردیده تعیین دیگری  طوری  سرپرست والدین/ با مشوره در و ا

موزان دانش سمستر، هر در درسی روز ۲۰ از بعد وان، سن تعلیمی حوزه پالیسی به نظر :ها صنف کردن کردن/حذف اضافه
ٓ
 یک نباید ا

موزان دانش کنند. اضافه مکمل های واحد برای را درسی صنف
ٓ
 حذف که صنف برای میکنند، حذف درسی روز ۲۰ از بعد را صنف یک که ا

 در نهایــی تصمیم شد. خواهد نمایان ”F“ نمره  با واحد ۵ دارای صنف یک نیز شان تحصیلی کارنامه در و نمایند می دریافت ”F“ اند، کرده

  شد. خواهد اتخاذ مکـتب مدیر توسط ”F“ نمره با شده حذف های صنف مورد
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  انسینا نام ثبت شرایط

  ۱۲-۹ های صنف برای

 
موزان دانش تمام

ٓ
موز  دانش هر باشند. نموده نام ثبت ساعته هفت روزهای در باید ا

ٓ
 با خود درسی برنامه سطح سختی از فراتر میتواند ا

موزگار مشاور، تصویب
ٓ
موزگا و دادخواهی ا

ٓ
  کنند. اخذ درسی برنامه خود، درسی برنامه همان مشخص را

موزان دانش تمام برای عمومی شرایط جزئیات هذا جدول در
ٓ
    است. گردیده ارائه انسینا در دوازدهم الی نهم صنوف از ا

 

SENIOR YEAR JUNIOR YEAR SOPHOMORE 
YEAR 

FRESHMEN 
YEAR 

م صنف نھ صنف دھم  صنف یازدھم  صنف دوازدھم   
Advocacy 12 Advocacy 11 Advocacy 10 Advocacy 9 
  English 10 English 1 
Math 
Integrated Math 2 
Integrated Math 3 
Integrated Math 3 Plus 

Pre-Calculus or 
AP Calculus 

Math  
Integrated Math 1 
Integrated Math 2 
Integrated Math 3 

Math 
Integrated Math 2 
Integrated Math 2 Plus 

Math  
Integrated Math 1 

Chemistry,  
Physics or Physiology 
or  
AP Environmental 
Science 

Chemistry, Physics, 
Physiology or 
AP Environmental 
Science  

Chemistry or Physics Biology 

American Government 
And Economics or AP 
US Government and 
AP Macroeconomics 

U.S. History World History Health 
Ethnic Studies 

Visual Performing Art 
or World Language 

Visual Performing Art 
or World Language 

Visual Performing Art or 
World Language 

Visual Performing Art 
or World Language 

College Prep Elective  
Or Psychology or AP 
Psychology 

College Prep Elective 
or Psychology or AP 
Psychology 

Physical Education 2 Physical Education 1 

 
Student Government 
Offered during zero 
Period. 

Student Government 
Offered during zero 
Period. 

Student Government 
Offered during zero 
Period. 

Student Government 
Offered during zero 
Period. 

 
موزان دانش توسط که مضامین تمام

ٓ
مادگی برای گردند،می اخذ ا

ٓ
 انشد قضیه مدیر یا و خواهی، داد استاد مشاور، توسط اینکه مگر بوده کالج به ا

موز 
ٓ
  باشد. گردیده تعیین دیگری  طوری  سرپرست والدین/ با مشوره در و ا

موزان دانش سمستر، هر در درسی روز ۲۰ از بعد وان، سن تعلیمی حوزه پالیسی به نظر :ها صنف کردن کردن/حذف اضافه
ٓ
 درسی صنف یک نباید ا

موزان دانش کنند. اضافه مکمل های واحد برای را
ٓ
 دریافت ”F“ اند، کرده حذف که صنف برای میکنند، حذف درسی روز ۲۰ از بعد را صنف یک که ا

 نمره با شده حذف های صنف مورد در نهایــی تصمیم شد. خواهد نمایان ”F“ نمره  با واحد ۵ دارای صنف یک نیز شان تحصیلی کارنامه در و نمایند می

“F” شد. خواهد اتخاذ مکـتب مدیر توسط  
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  ۲۰۱۹ صنف – (دبیرستان) مکـتب از فراغت شرایط

  وان سن تعلیمی حوزه برای 

 

یند، می )BLOCK SCHEDULE( بسته اوقات تقسیم دارای لیسه مکـتب یک از که صورت در نمائید. میلتک را واحد ۲۲۰ اقل حد .۱
ٓ
 نیاز ها واحد تعدیل ا

  بود. خواهد

   نمائید. تکمیل را ذیل الزامی های صنف واحد ۱۶۰ .۲

 
COURSE REQUIRED # OF CREDITS DETAILS 
English 40 credits گردد اخذ باید سال هر  

World History 10 credits گردد اخذ دهم صنف در  

Mathematics 20 credits INTEGRATED MATH I OR II  یا و هندسه  و الجبر باید

  گردد تکمیل

Physical Education 20 credits P.E. ---9TH GRADE 
P.E. ---10TH GRADE 

Health 5 credits  گردد اخذ نهم صنف در  

U.S. History 10 credits گردد ذاخ یازدهم صنف در  

American Government 5 credits گردد اخذ دوازدهم صنف در  

Economics 5 credits گردد اخذ دوازدهم صنف در  

Social Studies Elective 5 credits GEOGRAPHY, PSYCHOLOGY OR SOCIOLOGY OR AP 

PSYCHOLOGY 

Biology 10 credits  

Physical Science 10 credits  

Visual of Performing Arts 10 credits • ۱۰ ن از بیشتر یا و خارجی زبان واحد
ٓ
 ا

 دیداری/اجرایــی هنرهای الزامی واحد ۱۰

  میسازد. کم را
موز  دانش یک اگر چه، گرا •

ٓ
 قصد ا

 داشته را  CSU یا و UC  در اشتراک

موز  دانش باشد،
ٓ
 ربیشت سال یک به نیاز ا

 دیداری/اجرایــی هنرهای واحد) ۱۰(

   دارد.

 
 

موزان دانش مامت
ٓ
 که نفص سطح در نام ثبت مورد در مکـتب پالیسی به مطابق درسی های صنف باید اند، نموده نام ثبت انسینا در که ا

  کنند. اخذ میباشد، موجود تعلیمی حوزه فراغت شرایط بر عالوه
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موزان دانش داشت. خواهد را ما فراغت لفمح در اشتراک فرصت دوازدهم صنف التحصیالن فارغ تمام
ٓ
موزان دانش وارسی روز الی را فراغت شرایط تمام باید ا

ٓ
 دوازدهم صنف ا

موزگاران کنند. تکمیل
ٓ
موزان دانش ا

ٓ
موزان دانش وارسی روز در وارسی کارتهای روی و داده تحویل را نهایــی نمرات دوازدهم صنف ا

ٓ
ن از قبل یا و دوازدهم صنف ا

ٓ
 رد.ک خواهد امضا ا

موزان دانش
ٓ
  ندارد. وجود استثنای هیچ کنند. تصفیه نهایــی وارسی از قبل درسی کـتابهای و حاضری  مالی، اداره از را خود حسابات تمام باید ا

  موفقانه: وارسی از بعد

موزان دانش •
ٓ
ورد. خواهد بدست را فراغت های تکت محدود تعداد یک ا

ٓ
 ا

موزان دانش حاضر حال در که خانواده اعضای و دوستان شمول به نماید، می اشتراک فراغت محفل به کسیکه هر •
ٓ
  اشند.ب داشته تکت یک باید استند، انسینا ا

   بنشینند. بزرگسال یک نزد در باید ولی ندارند، تکت داشتن به نیاز سال دو زیر کودکان •

 فراغت برای حاضری  شرایط

موزان دانش
ٓ
  داشت. اهدنخو اشتراک اجازه ذیل موارد داشتن صورت در ا

 )Y و C(  موجه غیر حاضری  غیر ساعت ۴۲ یا و روز ۶ •

مدن ناوقت ۷ •
ٓ
 موجه غیر حاضری  غیر یک به است مساوی ا

مدن ناوقت ۲۹۴ •
ٓ
 ا

موزان دانش
ٓ
  بود. نخواهد حاضری  غیر تاریخ از درسی روز ۵ از بعد حاضری  غیر یک برای عذر ئهارا به قادر ا

  فراغت محفل

موزان دانش تمام
ٓ
 به ادرق نمایند، نمی اشتراک تمرین در کسانیکه و است الزامی برنامه این در اشتراک نمایند. اشتراک شده مشخص زمان در فراغت روز برای تمرین در باید ا

  ندارد. وجود استثنای هیچ و میگردد تطبیق جدی شکل به مقرره این بود. نخواهد فراغت محفل در اشتراک

موزان دانش
ٓ
 کرده تراکاش فراغت محفل در شما شد خواهد باعث لباس مقرره از پیروی عدم باشند. حاضر فراغت محفل برای شده تعیین زمان و محل در شان سلبا و کاله با باید ا

  نتوانید.

 بود. نخواهید اشتراک به قادر مناسب لباس داشتن بدون شما مناسب: لباس

 نیست) ازهاج سپورتی کرمچ ویا (سرپایــی رسمی های بوت نمیباشد)، اجازه نیمه پطلون و رسمی (غیر اوبایــیک (پطلون رسمی پطلون نکـتایــی، یخندار، پیراهن جوان: مردان

 نیست) اجازه سپورتی کرمچ ویا (سرپایــی رسمی های بوت با رسمی پطلون یا و بلوز  و ،دامن لباس، جوان: های خانم

 گردد مزین یا و تعدیل صورت هیچ به نباید فراغت: لباس و کاله

 نمیباشد اجازه مجاز غیر کمربندهای یا و ها طناب 

 است ممنوع تزیینی اشیای دیگر یا و ها دکمه/سوزن  ای، حلقه های گل 

موزان دانش جوایز اهدای شب جریان در اکادمیک، زینتی اشیای
ٓ
  میگردد. اعالم مکـتب مدیر جانب از که است مقدار به محدود ولی میباشد، اجازه دوازدهم صنف ا

                                                                           
 بعدی... صفحه در ادامه

فراغت معلومات  
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 هشتم صنف ارتقاء

موزان دانش به باشد. خاص لحظه یک باید و است تجلیل یک هشتم صنف ارتقاء
ٓ
وری  یاد لسا جریان در ما هشتم صنف ارتقاء های پالیسی از والدین و ا

ٓ
 ا

   نمود. هدخوا تعیین را شرایط واجد گان کننده اشتراک هشتم، صنف مشاوره گروه تعلیمی، حوزه و مکـتب های طرزالعمل از پیروی ظور بمن شد. خواهد

موز  دانش که را والدین هشتم صنف مشاوره گروه
ٓ
موزان دانش این داد. خواهد اطالع باشد، ننموده تکمیل را ذیل شرایط شان ا

ٓ
 در کاشترا شرایط واجد ا

  داشت. نخواهد را هشتم صنف ارتقاء های فعالیت از کدام هیچ

موزان دانش ارتقاء، برای شدن شرایط واجد برای
ٓ
  کنند: تکمیل را ذیل شرایط باید هشتم صنف ا

  باشند. داشته ")F(" یک از بیشتر نباید (جنوری/جون) نهایــی سمستر برای خود کارکرد گزراش در .1
موزان دانش نمرات اوسط حد .2

ٓ
  باشد. 2.0 اقل حد باید )GPA( ا

 باشد داشته حاضری  ٪۸۰ سال طول در اقل حد باید تابعیت: .3
موزان دانش .4

ٓ
موزان (دانش شد. نخواهد دعوت ءارتقا محفل به دوم سمستر در تعلیق روز پنج یا و بیشتر یا و ارجاع ۵ با ا

ٓ
 روزهای تعداد هر با ا

   شد). نخواهد دعوت رتقاءا محفل به اءارتق الی اپریل ۱ تاریخ از خانه به تعلیق

 ارتقاء محفل برای مناسب لباس

ویخته، یا رسمی پطلون ،یخندار یا و رسمی پیراهن – پسرها
ٓ
 بسته نوک های بوت ا

  میباشد. مکـتب معمولی لباس مانند دامن طول خوب. رسمی پطلون یا و بلوز، و دامن (دراز)، روزانه های لباس – ها دختر

 مناسب غیر لباس

نها از که یباسهال •
ٓ
 است ممنوع گردد، معلوم بدن ا

 گردد معلوم سینه پائین قسمت یا و سینه چاک نباید •

 است ممنوع نوار بدون باالتنه یا و لباس •

 گردد معلوم نباید لباسی زیر •

 است ممنوع نیمه پطلون •

 است ممنوع عرقی های پطلون •

ویزان پطلونهای •
ٓ
 است ممنوع ا

 است ممنوع ها کاله •
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 دانشگاه های ایالتی کالیفرنیا 
 شرایط ورود

 

زمون  )GPA( – (دبیرستان) لیسه دوره اتنمر  اوسط حد براساس شمولیت
ٓ
 ذکر پائین در که مشخص مضامین شرایط تکمیل و  SAT و  ACT های ا

مادگی های صنف دوازدهم و یازدهم دهم، های صنف در شده تکمیل کار براساس نمرات اوسط حد یگردد.م تعیین بهتر، یا و”C“  نمره با است گردیده
ٓ
 ا

   میباشد.  است) گردیده مشخص ”P“ با تحصیلی کارنامه (در کالج برای

 سال ۴ انگلیسی:  .۱
 سال ۳ ریاضیات: .۲

 I, II, III یکپارچه ریاضی /۲ الجبر و هندسه ،۱ الجبر
 روانشناسی اقتصاد، امریکا، حکومت جهان، تاریخ متحده، تایاال تاریخ .۳
 فزیک یا و کیمیا بیولوژی، های بخش در سال ۲ ساینس: البراتور  .۴
  گردد)می توصیه سال ۳( سال ۲ خارجی: زبان .۵

  زبان عین در سال دو
 سال ۱ دیداری/اجرایــی: هنرهای .۶

 هنر/تیاتر/موسیقی
  سال ۱ انتخابی: .۷

موزان دانش
ٓ
ماد  انتخابی مضامین سال یک باید ا

ٓ
 باشد. ۶-۱ شماره شده لست موراد از فراتر باید انتخابی مضامین سال یک این نمایند. اخذ را کالج گیا

موزان دانش
ٓ
 هنرهای و اجتماعی مطالعات خارجی، زبان ساینس، البراتور  عالی، ریاضیات انگلیسی، تاریخ، کنند: انتخاب میتوانند ذیل بخشهای از ا

  اجرایــی. و دیداری 

  میگردد: ذیل های محوطه شامل کالیفرنیا ایالتی دانشگاه سیستم

 

 

 

 

 

 
  داد. انجام HTTP://WWW.CSUMENTOR.EDU سایت ویب در میتوان را CSU برای ریزی  برنامه

 را )ENTRY LEVEL MATH- ELM( ریاضی ابتدایــی سطح امتحان و ) ENGLISH PLACEMENT TEST- EPT( انگلیسی جابجایــی امتحان نام ثبت از قبل

 یا و  AP امتحان ،SAT II  دستاورد،  امتحان  ویا ACT یا و SAT I امتحان در مناسب نمرات کسب طریق از میتوان را شرایط این کرد. سپری  باید

موزان دانش نمود. تکمیل عامه های کالج مضامین موفقانه تکمیل
ٓ
 سپری  از میکنند، اخذ +۵۵۰ انگلیسی در و +SAT  ۵۶۰ امتحان ریاضی بخش در که ا

  میگردند. معاف ELM و  EPT امتحانات نمودن

 

• Bakersfield 
• Channel Islands 
• Chico 
• Dominguez Hills 
• East Bay (Hayward) 
• Fresno 
• Fullerton 
• Humboldt 

• Long Beach 
• Los Angeles 
• Maritime Academy 
• Monterey Bay  
• Northridge 
• Pomona 
• Sacramento 
• San Bernardino 

• San Diego 
• San Francisco 
• San Jose 
• San Luis Obispo 
• San Marcos 
• Sonoma  
• Stanislaus 

http://www.csumentor.edu/


36 | P a g e  
 

 
 

or Integrated Math I, II, III 
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 ضمایم

 

 پالیسی مشارکت والدین •

 پالیسی استفاده از تسهیالت •

موزان  •
ٓ
 SJUSD K-12رهنمود رفتار دانش ا

موزانبیمه داوط •
ٓ
 لبانه حادثه و ورزشی دانش ا

 موافقت نامه والدین •

 مقرره طرز سلوک والدین/بازدیدکننده گان •

 موافقت نامه حاضری  •

 

 

    

                                

 

http://www.sanjuan.edu/sanjuanedu
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 والدین مشارکت پالیسی سازی  همسطح  – IITLE T  مکاتب

ENCINA PREPARATORY (6-12) HIGH SCHOOL 

 
ما

ٓ
انکشاف نموده است. انسینا   Title I استفاده از نظریات والدین با و مشترک گونهبه ) پالیسی کـتبی مشارکت والدین را ۱۲-۶گی انسینا (د مکـتب لیسه عالی ا

مشخص گردیده است. پالیسی فعلی مشارکت والدین حد اقل سال یکبار در جلسه شورای محلی مکـتب مرور، تعدیل و تصویب میگردد.  Title Iمنحیث مکـتب 
 با کارمندان مکـتب و والدین محل شریک میگردد. والدین تشویق میگردند تا تغییرات خود را پیشنهاد نمایند تا بهپ

ً
ورای محلی مکـتب ش الیسی تعدیل شده بعدا

موزان در جلسه شورای محلی مکـتب اخذ 
ٓ
ورد دانش ا

ٓ
   میگردد. ارائه گردد. نظریات والدین در یک نظر سنجی نیازها و برنامه واحد برای دستا

موزان 
ٓ
 توزیع نموده است. پالیسی مشارکت والدین به شکل ذیل به والدین ارائه گردیده است:  Title Iانسینا این پالیسی را به والدین دانش ا

موزان در زمانها ذیل توزیع میگردد:  •
ٓ
 جز از کـتاب رهنما که برای والدین و دانش ا

غاز سال تعلیم -
ٓ
 یبرداشتن زمانبدی شده قبل از ا

 در جریان همایش های مشاوره در ماه اول سال تعلیمی -
-  

ً
موزان که جدیدا

ٓ
غاز سال تعلیمی ثبت نام می نمایند. در وعده های مالقات در زمان ثبت نام با مشاورین برای دانش ا

ٓ
 بعد از ا

 برای برداشتن در میز پذیرایــی موجود میباشد.  -

 به شکل الکـترونیکی در ویب سایت مکـتب •

موزان انگلیسی (جلسات کمیته  •
ٓ
 ) SSC) و شورای محلی مکـتب (ELACمشورتی دانش ا

 

  [USC 6318 Section 1118(a)-(f) inclusive 20] را توضیح میدهد:  Title I  مشارکت والدینذیل شرایط  تطبیق این پالیسی راه های

 Title Iمشارکت والدین در برنامه 

مادگی انسینا (در  Title Iبرای مشارکت والدین در برنامه های 
ٓ
 گردیده است: )، راهکارهای ذیل تعیین ۱۲-۶مکـتب لیسه عالی ا

موزان  •
ٓ
 Title Iو در مورد حقوق والدین برای مشارکت در برنامه  Title Iدر مورد شرایط  Title Iمکـتب یک جلسه ساالنه را برای اگهی والدین دانش ا

 دایر می نماید. 

برنامه درسی و مواد درسی خریداری شده ، به شمول Title Iدر مورد خرید برنامه درسی با استفاده از وجوه  ،والدین Title Iدر جریان جلسه ساالنه  •
موزان زبان انگلیسی (

ٓ
 )، معلومات ارائه خواهد شد. ELبه دانش ا

موزان با والدین بشمول اطالعات قبTitle Iدر جریان جلسه ساالنه  •
ٓ
ورد دانش ا

ٓ
خرین برنامه واحد برای دستا

ٓ
موزان در سطح ، ا

ٓ
ورد دانش ا

ٓ
لی دستا

 مرور میگردد.  Title Iمحلی و ایالتی، اهداف مهارت برای سال و بودجه 

گاهی حاصل می نمایند و راه های دسترسی به در جریان  همایش های بر  •
ٓ
گشت به مکـتب، والدین از برنامه های وسیع مکـتب به شمول حقوق والدین ا

موز شان و ت
ٓ
ورد دانش ا

ٓ
موزگار و کارمندان برای شان ارائه میگردد. اطالعات دستا

ٓ
 فهیم اهداف و توقعات با ا

 نیز معلومات توزیع میگردد.  SSCو   ELACدر جلسات  •

موزان رهبری میگردد، معلومات ذیل به والدین ارائه خواه •
ٓ
موزگار مشاوره و والدین که توسط دانش ا

ٓ
شد:  ددر جریان کنفرانسهای زمانبدی شده با ا

یک برای سال تعلیمی، پیشرفت در دسترسی به مهارت سطح صنف، عملکرد در ارزیابی های مکـتب، ارزیابی های حوزه تعلیمی و ارزیابی اهداف اکادم
 های ایالتی.
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 مانند جلسات در صبح و شام را پیشهاد می نماید.  Title Iمکـتب تعداد انعطاف پذیر جلسات برای والدین 

موزگاران تنظیم میگردد تا اهداف ساالنه اکادمیک در سال دو بار کنفرانس های رهب •
ٓ
موزان و ا

ٓ
موزان برای والدین، دانش ا

ٓ
ری شده توسط دانش ا

ن مرور و تغییرات مورد نیاز را وارد کنند. زمان کنفرانس ها مطابق موجودیت اوقات فراغت و دسترسی والدین تعیین میگ
ٓ
 دد. ر تعیین، روند رشد ا

موزگار، مدیر و / یا مشاور در هر وقت در جریان سال تعلیمی وعده مالقات تنظیم کنند.  از والدین دعوت میگردد تا با •
ٓ
 ا

 از والدین دعوت میگردد تا در جلسات شورای محلی مکـتب اشتراک نمایند.  •
نها دعوت میگردد تا در •

ٓ
گهی داده میشود و از ا

ٓ
یگردد، اشتراک کنند. گذار مبار در سال بر  ۶جلسات شورای محلی مکـتب که حد اقل  به والدین ا

گهی روی ویب سایت و چندین شکل نوع دیگر از اطالع ر 
ٓ
گهی ها، ا

ٓ
انی سوالدین از برگذاری هر جلسه از طریق تقویم ساالنه مکـتب، نصب روی تابلو ا

 الکـترونیکی و کاغذی اطالع داده میشود. 
موزان زبان انگلیسی نیز به اشتراک در جلسات •

ٓ
قل چهار بار در سال برگذار میگردد، تشویق میگردد و عین معلومات که حد ا  ELAC والدین دانش ا

 میگردد، نیز ارائه میگردد.  Title Iبشمول معلومات در مورد برنامه های که در شورای محلی مکـتب 
مادگی انسینا ( •

ٓ
گهی ها را به زبان های دیگر به جز زبا )۱۲-۶مکـتب لیسه عالی ا

ٓ
ن انگلیسی برای اجتماع دانش کوشش می نماید تا به حد ممکن این ا

موزان زبان انگلیسی تهیه نماید. 
ٓ
 ا

 
موزان 

ٓ
و پالیسی مشارکت  Title Iرا به شکل منظم ، دوامدار و به وقت معینه در روند برنامه ریزی، مرور و بهبود* برنامه های  Title Iمکـتب والدین دانش ا

Title I  .**دخیل میسازد 

ب در جریان سال برنامه اکادمیک انسینا مرور گردیده، اطالعات مرتبط به پیشرفت ارائه گردیده و نظریات جمع در جریان جلسات شورای محلی مکـت •
وری میگردد. 

ٓ
 ا
 بشکل مشترک در جریان جلسه ساالنه والدین مرور میگردد.  SPSAپالیسی مشارکت والدین و  •
نرا با پالیسی و نیازهای روبه گسترش  را مرور و SPSAجلسات برنامه ریزی در جریان سال تنظیم میگردد تا  •

ٓ
نرا تعدیل نماید تا ا

ٓ
در صورت ضرورت ا

وری شده از این جلسات در جریان جلسات ماهانه 
ٓ
موزان همنوا سازد. معلومات جمع ا

ٓ
توزیع میگردد. صورت جلسات در مکان   ELACو   SSCدانش ا

ن دست
ٓ
 رسی داشته باشند. ها و اشکال مختلف نگهداری میگردد تا والدین بتوانند به ا

ورده شدن نیازهای والدین ق •
ٓ
م های ددر صورت که تشخیص گردد که والدین به معلومات به زبان و یا شکل دیگر نیاز دارد، مکـتب برای اطمینان از برا

 الزم را برمیدارد. 

 
موزان وقت مکـتب به 

ٓ
 ئه می نماید. معلومات ارا Title Iدر مورد برنامه های  Title Iمعینه به والدین دانش ا

، کنفرانسهای به رهبری  ELACبه والدین در مورد برنامه های مکـتب در همایش های برگشت به مکـتب،جلسات  شورای محلی مکـتب، جلسات  •
موزگار و 

ٓ
نها میتوانند وعده مالقات با ا

ٓ
موزان معلومات ارائه میگردد و ا

ٓ
 یا مدیر در هر وقت سال تنظیم کنند. دانش ا

 
 ئه می نماید: به والدین کودکان که از طریق مکـتب خدمات دریافت می نمایند در درک مطالب ذیل کمک اراحوزه تعلیمی،  با همکاری  مکـتب

 معیار های محتوای اکادمیک ایالت بشمول معیارهای مشترک اساسی ایالتی •
موزان  •

ٓ
ورد اکادمیک دانش ا

ٓ
 معیارهای ایالتی دستا

 میک بشمول ارزیابی های متبادلارزیابی های اکادمیک ایالتی و محلی اکاد •
 Title I شرایط •
 چگونگی نظارت پیشرفت کودک شان •
موزگاران  •

ٓ
 چگونگی کار با ا
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موزان  مکـتب
ٓ
موز استفاده میشود و  ودر مورد برنامه درسی که در مکـتب  ی توضیح  Title Iبه والدین دانش ا

ٓ
ارزیابی های که برای سنجش پیشرفت دانش ا

ور  سطح مهارت که
ٓ
نرا بدست ا

ٓ
موزان ا

ٓ
 د، ارائه می نماید. نتوقع میرود دانش ا

موزان توضیح می نماید و یا یک خالصه برنامه درسی ر  •
ٓ
موزگاران برنامه درسی، ارزیابی و کسب مهارت را در هفته اول مکـتب به تمام دانش ا

ٓ
در اختیار  اا

 شان قرار میدهد. 
 Title Iجلسه ساالنه والدین  •
موزان رهبری میگردد و هر سمستر دایر میگردد. کنفرانس های والدین •

ٓ
موزگار که توسط دانش ا

ٓ
 /ا

 

نها اجازه میدهد در تصامیم مرت
ٓ
موزان تقاضا گردد، مکـتب زمینه اشتراک والدین در جلسات منظم که به ا

ٓ
ط به بدر صورت که از جانب والدین دانش ا

موزان خود سهیم شوند، را فراهم میسازد.
ٓ
موزش دانش ا

ٓ
 ا

ن اشتراک کنند. جل •
ٓ
 سات شورای محلی مکـتب عامه بوده و از والدین دعوت میگردد در ا

موزان از طریق اشتراک در جلسات شورای محلی مکـتب و  •
ٓ
ورد دانش ا

ٓ
والدین تشویق میگردد تا در انکشاف و مرور مشترک برنامه واحد برای دستا

موزان انگلیسی دخیل شوند. 
ٓ
 کمیته مشورتی دانش ا

موزان و عملکرد در مکـتب از طریق اشتراک در  مه ریزی و تطبیق برنامه هار برنامکـتب د •
ٓ
ورد اکادمیک دانش ا

ٓ
و فعالیت های مکـتب برای بهبود دستا

موزان انگلیسی، همایشهای خاص مکـتب و داوطلبان SSCشورای محلی مکـتب (
ٓ
)، مرکز منابع اجتماع و خانواده انسینا، کمیته مشورتی دانش ا

 خشد. میبنموده و مشارکت والدین و اجتماع را ازدیاد صنف ظرفیت ایجاد 
موزگار و /یا مدیر مکـتب در جریان سال هرقت که خواسته باشند، وعده مالقات تنظیم کنند. والدین دعوت می •

ٓ
 گردند تا با ا

موزان) و بحث در جلسات به مدغم نمودن نظریات والدین در نظر سنجی ها (بطور مثال نظر سنجی سال دو بار حوزه تعلیمی برای والدی •
ٓ
ن و دانش ا

 ادامه داده خواهد شد. از والدین دعوت میگردد تا در همایش های مکـتب /اجتماع اشتراک نمایند. 
موز حیاتی است. والدین از همایش های مهم به سطح مکـتب، جلسات و زمانبندی ها   •

ٓ
ارتباط دو جانبه میان والدین و مکـتب برای موفقیت دانش ا

گاه میشون
ٓ
د. یک تقویم تاریخ ها و همایش های مهم در ویب سایت مکـتب موجود میباشد. نامه ها، تماس های تلفنی، راه های مختلف اطالعات ا

موز و معیارهای صنف، نم
ٓ
موز، پیشرفت دانش ا

ٓ
ات ر الکـترونیک و کاغذی، گزارش پیشرفت و کنفرانسهای رسمی و غیر رسمی در رابطه به رفتار دانش ا

موزشی تدویرامتحان، نمون
ٓ
وردن اهداف دراز مدت کار  ه های کاری و اهداف ا

ٓ
میگردد. هیئت اداری، کارمندان و والدین بشکل موثر برای بدست ا

 مینمایند. 
 حین برگذاری جلسات شورای محلی مکـتب تدویر میگردند.  Title I  جلسات معلوماتی •
موزان در خزان و بهار دای •

ٓ
 ر میگردد. کنفرانسهای رهبری شده توسط دانش ا

 
 والدین –موافقت نامه مکـتب 

مادگی انسینا (
ٓ
موزان به والدین دان )۱۲-۶مکـتب لیسه عالی ا

ٓ
 با  –نامه مکـتب یک موافقت  Title Iش ا

ً
والدین را توزیع می نماید. این موافقت نامه که مشترکا

موزان را  تسهیم کنند. والدین تهیه گردیده است، بیان میدارد که چگونه والدین، تمام کارمندان مکـتب و 
ٓ
ورد دانش ا

ٓ
موزان مسولیت ها برای بهبود دستا

ٓ
دانش ا

وردن معیارهای بلند اکادمیک ایالتی باید با
ٓ
م مشارکت ه این موافقتنامه بشکل مشخص راه های را که مکـتب و خانواده برای کمک به کودکان برای بدست ا

موزان  نمایند، مشخص میسازد. این مورد به شرایط قانونی ذیل و
ٓ
. پیشنهاد میگردد،  رسیدگی مینماید Title Iهمچنان موارد دیگری که توسط والدین دانش ا

موزش کودکان خود را حمایت ک
ٓ
 نند. مکـتب مسئولیت دارد تا برنامه درسی و رهنمود با کیفیت عالی را ارائه نماید. والدین مسئول خواهد بود تا ا

موزگاران
ٓ
موزان، گزارشهای  ارتباط متداوم میان والدین و ا

ٓ
موزگار رهبری شده توسط دانش ا

ٓ
ش متداول در مورد پیشرفت داناز طریق کنفرانسهای والدین و ا

موزان، دسترسی به کارکنان، فرصت ها برای والدین برای داوطلب شدن و اشتراک در صنف کودکان و فرصت مشاهده فعالیت های صنفی
ٓ
یار زیاد مهم بس  ا

 است. 

موزان و والدین، موافقت نامه والدین شورای محلی مکـتب ب •
ٓ
 مکـتب را انکشاف و تعدیل می نماید.  –ا در نظر داشت نظریات کارمندان، دانش ا

است که  BARKSو دانستن مقررات مکـتب و  خودیانکشاف انضباط  تمام طرفین ذیدخل به این عقیده اند که یک بخش مهم رشد کودک وابسته به •
این قوانین باید توسط  همه و تمام اوقات به رسمیت شناخته شده و پیروی گردد. این عقیده ما  نظر گرفته شده اند.  برای تامین منافع اکـثریت در

غاز 
ٓ
 زندگی شهروند مسئول و پیرو قانون در جامعه ما میباشد. است که این نوع انضباط خودی ا

موزا •
ٓ
غاز هر سال به تمام دانش ا

ٓ
موز در ا

ٓ
گوناگون از راه های ن به خانه فرستاده میشود و در جریان سال همچنان کـتاب رهنمای والدین و دانش ا
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موزان و پالیسی بازدیدکننده گان و مواف
ٓ
موزان، پالیسی انضباط دانش ا

ٓ
ت نامه قمطابق ضرورت ارائه میگردد. کـتاب رهنما حاوی مقررات رفتار دانش ا

 مکـتب و سایر معلومات میگردد.  –والدین 
موزگار برگردانده شده و حفظ موافقت نامه مکـتب بای •

ٓ
 به ا

ً
موزگار مشاوره هر سال امضاء گردد. این موافقت نامه بعدا

ٓ
موز، والدین و ا

ٓ
د توسط هر دانش ا

 میگردد. 
ورن •

ٓ
موزان صحبت کننده عربی، فارسی و اسپانیایــی ترجمه نقاط کلیدی برای دانستن کارنامه تحصیلی (اطالعنامه) را بدست می ا

ٓ
 . دوالدین دانش ا

 

 مشارکت ایجاد ظرفیت برای

ماد 
ٓ
را در تفاهم متقابل موثر با مکـتب دخیل میسازند. این امر از همکاری میان کارمندان، والدین و اجتماع   Title Iوالدین  )۱۲-۶گی انسینا (مکـتب لیسه عالی ا

موزان حمایت می نماید. برای کمک به دستیابی این اهداف،
ٓ
ورد اکادمیک دانش ا

ٓ
 مکـتب فعالیت های ذیل را ایجاد نموده است.  برای بهبود دستا

ورد کودکان شان کمک می نماید. برای درک معیارهای محتوای اکادمیک ا  Title Iوالدین  بهمکـتب 
ٓ
 یالتی، ارزیابی ها و چگونگی نظارت و بهبود دستا

 گزارش نمرات امتحان ایالتی در پست به والدین فرستاده میشود.  •

موز ارائه میگردددر شب های برگشت به مکـت •
ٓ
 ب، معلومات حساب کاربری و رمز برای دسترسی انالین به پیشرفت دانش ا

موزان توسط شورای محلی مکـتب •
ٓ
ورد دانش ا

ٓ
 ارائه و مرور تحلیل اطالعات ارزیابی و دستا

موزان  •
ٓ
 کنفرانسهای به رهبری دانش ا

موزان صحبت کننده عربی، فارسی و اسپانیایــی ترجمه نقاط •
ٓ
ورند.  والدین دانش ا

ٓ
 کلیدی برای دانستن کارنامه تحصیلی (اطالعنامه) را بدست می ا

 

 
ورد کودکان خویش را بهبود بخشند.  Title Iبه والدین  مکـتب

ٓ
نها کمک کند تا دستا

ٓ
موزشی را ارائه می نماید تا به ا

ٓ
 مواد درسی و برنامه های ا

موزا •
ٓ
موزش برای والدین پیرامون سیستم معلوماتی دانش ا

ٓ
نها در ارزیابی ها در Qن (برنامه ا

ٓ
) برای کار با کودکان برای بهبود نمرات، حاضری و عملکرد ا

 شب های برگشت به مکـتب و در جریان کنفرانسهای والدین ارائه میگردد. 
ن میتوانند به  •

ٓ
 دسترسی داشته باشند، ارائه میگردد. Qمرکز منابع اجتماعی خانواده به والدین کمپیوتر های که در ا

موزگاران برای مالقات با والدین در صورت تقاضا موجود میباشند. هیئت  •
ٓ
 اداری و ا

موزشی برای والدین در جریا •
ٓ
 SSC و ELACن جلسات  برنامه های ا

 
موزش میدهند.  Title Iبا همکاری والدین 

ٓ
 ، مکـتب در مورد ارزش مشارکت والدین و چگونگی کار با والدین منحیث همکاران برابر به کارمندان ا

نها محیث همکاران برابر کار می نمایند •
ٓ
 کارمندان به تمام همکاری های والدین ارزش قایل اند و با ا

ن ارزش قایل اند. در جریان جلسات شورای محلی مکـتب،  •
ٓ
 نظریات والدین تشویق گردیده و به ا

دیگر فعالیت های که اشتراک  بیشتر والدین را  تشویق و  را با دیگر برنامه ها هماهنگ و یکپارچه میسازد و  Title Iبرنامه های مشارکت والدین  •
 حمایت می کند، دایر می نماید.

•  Booster Club  واز شان برای نیازمندی های مکـتب و اختصاص بودجه اختیاری فرصت در مورد به والدین
ٓ
ه ارائ اضافی معلوماتشریک ساختن ا

 میگردد. 
و والدین، جلسات و سایر فعالیت ها در یک فورم و زبان که برای والدین قابل فهم باشد، معلومات در مورد برنامه های مکـتب  Title Iبه والدین  •

 ارائه میگردد. 
 یادداشت ها به زبانهای انگلیسی، اسپانیایــی، عربی و فارسی ارائه میگردد.  •
 در صورت ضرورت جلسات به اسپانیایــی، فارسی و عربی ترجمه میگردد •
 تقاضا شده باشد،  فرصت فراهم میگردد.   Title Iوالدین که توسط والدین  برای فعالیت های مشارکت •
ورد دانش •

ٓ
 هیئت علمی تعداد زیادی از جلسات را در جریان سال برای بحث در مورد موضوعات که از جانب هئیت علمی و یا والدین در مورد دستا

موزان 
ٓ
 تقاضا میگردد، دایر می نماید. ا
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موزان فرستاده میشود و در زمان اتخاذ تصمیم و تهیه مسوده برنامه مکـتب سوالنامه های نظر سنجی مکـ •
ٓ
تب به خانه ها برای والدین تمام دانش ا

 گردد. تحلیل می

 
مایت ح را با سایر برنامه ها هماهنگ و یکپارچه میسازد و دیگر برنامه ها مانند مراکز منابع والدین را برای تشویق و Title Iکـتب برنامه مشارکت والدین م

موزش فرزندان شان دایر می نماید. 
ٓ
 والدین بیشتر والدین برای اشتراک بیشتر در ا

 شورای محلی مکـتب •
موزان انگلیسی •

ٓ
 کمیته مشورتی دانش ا

 ) CFRCمرکز منابع اجتماعی خانواده ( •

 SJUSDاداره مشارکت خانواده و اجتماع  •

 

به شکل و زبان که برای والدین قابل فهم باشد،  Title Iو سایر فعالیت ها به والدین  مکـتب در مورد برنامه های مربوط به مکـتب و والدین، جلسات

 معلومات ارائه می نماید. 

 م معلومات در مورد برنامه های مکـتب و والدین به زبانهای انگلیسی، اسپانیایــی، فارسی و عربی در شکل به والدین ارائه میگردد که برای تما •
ٓ
نها قابل ا

 فهم باشد. 

موزان فارسی، عربی و اسپانیایــی به •
ٓ
 ئه میگردد. ترجمه نقاط کلیدی برای کمک به درک کارنامه تحصیلی ارا والدین دانش ا

 

 تقاضا شده باشد، حمایت می نماید.   Title Iمکـتب از فعالیت های مشارکت والدین در صورت که از جانب والدین 

نها مالقات نمایند. هیئت علمی برای مالقات با والدین براساس تقاضا مو •
ٓ
 جود بوده و خوشحال اند با ا

 تمام تقاضا های موجه حمایت به هیئت اداری برای ابراز نظر و مشوره دهی ارائه میگردد.  •

• CFRC  .انسینا به والدین در رابطه به صنف های والدین که از طریق سازمهانهای محلی ارائه میگردد، معلومات ارائه میکند 

انسینا به والدین معلومات تازه را در جریان جلسات شورای در رابطه به نگرانی های بودجوی، معیارهای اکادمیک، نتایج شورای محلی مکـتب  •
موزش مبتنی بر معیار، و غیره ارائه می نماید. 

ٓ
 امتحانات، اهمیت حاضری مکـتب، ا

ابی ساالنه محتوای و موثریت پالیسی مشارکت والدین در جریان اهداف و ارزیابی های برنامه در جلسات شورای محلی مکـتب ارائه میگردد. یک ارزی •
ید.  

ٓ
 جلسات شورای محلی مکـتب بدست می ا

غاز سال برگذار میگردد.  •
ٓ
موزان تازه وارد به صنف ششم قبل از ا

ٓ
مدید برای دانش ا

ٓ
 جلسه راهنمایــی خوش ا

 
  دسترسی

ماد 
ٓ
بشمول والدین با محدویت مهارت زبان انگلیسی، والدین دارای ناتوانی و والدین  Title I  ینبرای اشتراک تمام والد )۱۲-۶گی انسینا (مکـتب لیسه عالی ا

موزان مهاجر فرصت ارائه می نماید. معلومات و گزارشهای مکـتب به شکل و زبان که برای والدین قابل فهم باشد، ارائه میگردد. 
ٓ
 دانش ا

 معلومات از طریق ویب سایت به شکل  •
ٓ
 .ست میگرددنالین پُ ا

واز، ایمیل و پیام های کـتبی کوتاه از طریق سیستم ارتباط خودکار توزیع میگردد.  •
ٓ
 در مورد همایش ها و سایر اطالعات مکـتب ا

گاهی های   •
ٓ
 نوبتی به زبانهای انگلیسی، اسپانیایــی، فارسی و عربی ارائه میگردد. ا

 جمه میگردد.جلسات در صورت تقاضا و نیاز به زبانهای اسپانیایــی، فارسی و عربی تر  •

موزگار، -خدمات ترجمه در صورت که توسط والدین تقاضا گردد، در جریان کنفرانسهای والدین •
ٓ
 تکر شاز طریق ترجمانان همکار و یا   IEPو  SSTا

 ترجمه حوزه تعلیمی ارائه میگردد. های  قراردادیهای 

 برای والدین دارای ناتوانی دسترسی به سطح مکـتب ارائه میگردد.  •
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موزان صورت گیرد. بود که این مفید خواهد * 
ٓ
ورد دانش ا

ٓ
 مرور پالیسی مشارکت والدین در مرور ساالنه برنامه واحد برای دستا

راحی برنامه های در برنامه ریزی و طاگر مکـتب برای مشارکت والدین  ** پالیسی باید بشکل منظم بروز گردد تا به نیازهای متغییر والدین و مکـتب رسیدگی گردد.
 USC 6318 Section 20]استفاده نماید.  Title I کافی والدین کودکاننظر داشته باشد، مکـتب میتواند از این روند برای نمایندگی مکـتب روندی در 

1118(c)(3)] 

 اقتباس

که در صورت جلسه مورخ اشتراک می نمایند، قسمی A ، Title I  این پالیسی مشارکت والدین بگونه مشترک و با موافقه والدین کودکان که در برنامه های بخش
 ثبت گردیده است، انکشاف داده شده است.  2017دسامبر  13

ماد این پالیسی توسط 
ٓ
مرعی االجرا  2019جون  30الی  2018جوالی  1اقتباس گردیده است و از  2017دسامبر  13در  )۱۲-۶گی انسینا (مکـتب لیسه عالی ا

 میباشد. 
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التتسهی از استفاده پالیسی       
   بیرونی سازمانهای و علمی هیئت ها، گروه ها، باشگاه توسط

ط شماره وار را یاشخاص و سازمانهای که قصد دارند میدان، ساختمان و یا دیگر بخش های از محوطه انسینا را استفاده کنند، باید قبل از استفاده تمام شراتمام 
 ممنوع تکمیل نمایند. 

ً
  است.تمام استفاده های دیگر جدا

 گاه ها/سازمانها، گروه ها و هیئت های علمی وابسته به انسیناباش

موزان برای یک سازمان .1
ٓ
 موارد ذیل ضروری میباشد:  حمایت شده توسط انسینا،/باشگاه دانش ا

 داشته باشد و دارای کارمند برحال منحیث مشاور باشند  ASBباید یک نظام نامه تصویب شده در سوانح با  •

مر فعالیت های مکـتب برای همایش برنامه شده را داشته باشند. تائید قباید  •
ٓ
 بلی هیئت اداری مکـتب  و  ا

 باید همایش را در تقویم فعالیت های مکـتب و تقویم روزهای غیر درسی مکـتب داشته باشد •

 مشاور باید برای تمام همایش حاضر باشد.  •
 موارد ذیل ضروری است:  ، توسط انسیناده ) حمایت شcheerleadingبرای یک گروه ورزشی و یا تشویق گر ( .2

مر ورزشی/مربی تشویق کننده ها برای همایش برنامه شده (بشمول تمرینات) را داشته باشند. •
ٓ
 باید تائید قبلی هیئت اداری مکـتب  و  ا

 باید همایش را در تقویم فعالیت های مکـتب و تقویم روزهای غیر درسی مکـتب داشته باشد •

 ار مربی) باید برای تمام همایش حاضر باشد.مربی تیم (ویا دستی •
 حمایت شده انسینا موارد ذیل ضروری میباشد:  برای یک سازمان علمی .3

 باید تائید قبلی هیئت اداری مکـتب برای همایش برنامه شده را داشته باشند.   •

 باید همایش را در تقویم فعالیت های مکـتب داشته باشد •

 همایش حاضر باشد  یک عضو سازمان علمی باید در تمام •

 سازمانهای بیرون از محوطه مکـتب 

ذیل  ، مواردیده اند (بشمول گروه های والدین)برای یک سازمان بیرون از محوطه مکـتب* و یا دیگر سازمان و باشگاه های که در باال لیست نگرد .1

   ضروری میباشد:
زه تعلیمی را برای همایش پالن شده و یا  جلسه با تمام شرایط تصویب شده توسط مکـتب/حو   SJUSDباید یک فورم استفاده از تسهیالت  •

ن، بشمول بیمه در سوانح داشته باشد.
ٓ
 ا
 باید همایش را در تقویم فعالیت های مکـتب داشته باشد •

  ASBلمی ع منحیث  باشگاه، گروه ورزشی و سازمان یا برنامهانسینا هر سازمان که بشکل مستقیم وابسته، صالحیت دار و یا تمویل شده * 
را باید  4نیز باشد، باید شرایط ذکر شده مورد  SJUSD نباشد، منحیث سازمان بیرون از محوطه مکـتب دانسته میشود، حتی اگر وابسته به

 تکمیل نمایند.   

نالین استفاده از تسهیالت 
ٓ
 درخواستی ا

وری کمک مالی، حوزه تعلیمی سن وان پذیرای اعضای جامعه، گروه ها و سازمانها برای استفاد
ٓ
ه از تسهیالت ما برای رویدادهای ورزشی، همایش های جمع ا

 جلسات محله و سایر جلسات میباشد. 

سان میباشد، ارائه می نماید. اداره برنامه ریزی و مدیریت تسهیالت حاال برای رز 
ٓ
ن ا

ٓ
نالین تسهیالت ما برنامه جواز شهری را که استفاده از ا

ٓ
 رو کردن ا

  به 
ً
 رفته و رهنمود مرحله به مرحله را بخوانید  ivicpermits.comsjusd.cلطفا

  .درخواست ها باید حد اقل دو هفته قبل از استفاده فرستاده شوند 
 دیدن نمائید  sjusd.civicpermits.comدر  Civic Permitsاز ویب سایت  .1
 قت را صرف ساختن حساب کاربری نموده و یا وارد حساب کاربری تان شویدچند دقیقه و .2
سانی دریابید.  .3

ٓ
 یک مکـتب محلی و تسهیالت را که میخواهید به گروپ خود رزرو کنید، به ا

نرا مرور نموده و به درخواست شما پاسخ خواهد داد.  .4
ٓ
 درخواست سفارش خود را ارائه نماید و یک کارمند ا

http://sjusd.civicpermits.com/
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SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
TITLE I PARENT COMPACT 

ENCINA PREPARATORY (6-12) HIGH SCHOOL 
 TITLE Iموافقت نامه والدین 

موز و والدین صورت میگیرد. یک نقل تکمیل شده این توافقنامه در ***
ٓ
موز، دانش ا

ٓ
موزگار مشاوره دانش ا

ٓ
ده توسط رهبری ش جریان کنفرانسهای خزان و در این موافقت نامه میان ا

موز نیز دریابید
ٓ
موزان شریک میگردد. یک نقل این سند را میتوانید در کـتاب رهنمای والدین/دانش ا

ٓ
موزان با تمام دانش ا

ٓ
 *** . دانش ا

موزگار
ٓ
 تعهد ا

موزگار را میشناسم و 
ٓ
متعهد  ام تا منحیث یک الگو مثبت عمل کنم. بدین ترتیب، من، منحیث کارمند من اهمیت تجربه مکـتب برای هر شاگرد را میدانم. من وظایف خود منحیث یک ا

ماده گی انسینا (
ٓ
 می نمایم که مسئولیت های ذیل را تا به حد توان انجام میدهم. )، موافقه ۱۲-۶مکـتب لیسه عالی ا

 اهم میسازممن دروس جامع و براساس معیار ارائه می نمایم و رهنمود و برنامه درسی با کیفیت عالی را فر  �

موزگار سال دو بار و -ارتباط متداوم را از طریق حد اقل تدویر کنفرانس والدین اطمینان حاصل می نمایم تا من �
ٓ
موزان ارائه ا

ٓ
امین تگزارش های متعدد در مورد پیشرفت دانش ا

 گردد. 

 اشتراک کنند.  در صنف های کودک خود داوطلب شده و یامن در صورت تقاضا، به والدین فرصت خواهم داد تا  �

 ، به والدین فرصت مشاهده فعالیت های صنفی را ارائه خواهم کرد. من در صورت تقاضا �

 من احترام و قدردانی از فرهنگ های مختلف در مکـتب را تشویق خواهم کرد.  �

 من محیط مصئون را که موفقیت اکادمیک پرورش میدهد، ارائه خواهم کرد.  �

 الگو و ترویج خواهم داد. من رفتار مسکلی در سطح مکـتب را  �

موزان  �
ٓ
موزان و کارمندان کار خواهم کرد تا دانش ا

ٓ
موزگاران، دانش ا

ٓ
ماده باشند. من با والدین، ا

ٓ
ینده ا

ٓ
 برای ا

 
موزگار: ______________

ٓ
 ________________________________ تاریخ: ___________________امضاء ا

 

موز 
ٓ
 تعهد دانش ا

موزش برای من کمک میکند تا وسایل را که برای مبدل شدن به یک شخص من این را درک می کنم که
ٓ
موزش برای من مهم است و به من در زندگی انتخاب های بیشتر میدهد. ا

ٓ
ثبت و م ا

موزگار(ان) من از من میخواهند تا نهایم
ٓ
ت کوشش خود را بخرچ دهم. من این را میدانم وثر در جامعه نیاز است، انکشاف دهم. من همچنان این را درک می نمایم که والدین/سرپرست و ا

ن کوشش زیاد نمایم. بدین ترتیب، من موافقه می نمایم تا مسئولیت های ذیل را
ٓ
وردن ا

ٓ
ن انجام دهم.  که مسئول موفقیت خود میباشم و من باید برای بدست ا

ٓ
 بهترین وجه ا

 من فرهنگ و تنوع را احترام می نمایم �
 وی می نمایممن تمام انتظارات مکـتب را پیر  �
ورم.  �

ٓ
 من در موضوعات اکادمیک نهایت کوشش خود را بخرچ میدهم تا برای خود و مکـتب افتخار بدست ا

 من از منابع مختلف که در داخل و یا بیرون محوطه مکـتب وجود دارد برای انکشاف مهارتهای اکادمیک خود استفاده خواهم کرد.  �
موزگار، کارکنان و اجتماع های بیرون �

ٓ
 عدل، مصئونیت و رفتار مسلکی را ترویج نمایم. ی کار خواهم کرد تا احترام، من با ا

فریند، اشتراک خواهم کرد.  �
ٓ
 من در فعالیت های که برای خود و مکـتب افتخار می ا

 

موز دامضاء 
ٓ
 ________________________________ تاریخ: ___________________: ______________انش ا

 تعهد والدین 

موزش کودک  من این را
ٓ
موزش کودک من بسیار زیاد مهم است. من این را میدانم که اشتراک من در ا

ٓ
من به رفتار و دستاورد وی کمک خواهد کرد. بدین ترتیب، من درک می کنم که ا

 موافقه می نمایم که مسئولیت های ذیل را تا به حد توان، انجام میدهم. 

نرا حمایت می نمایم. من حد اقل در یک همایش یا فعالیت که باالی  �
ٓ
 کودک من تاثیر گذار است، اشتراک و ا

 من پیشرفت کودک خود را از طریق گزارش ها اکادمیک و یا @ مرور خواهم کرد.  �
 من برای مطالعه و تکمیل کار خانگی، برای کودک خود یک محیط کارا را فراهم خواهم کرد.  �
ماده میباشد.من اطمینان حاصل می نمایم تا فرزند من هر روز به م �

ٓ
 کـتب ا

 من اطمینان حاصل می نمایم تا فرزند من هر روز به وقت به مکـتب برود.  �
 من با انسینا در رابطه به حاضری، رفتار و پیشرفت فرزندم در ارتباط میباشم.  �
 و رفتار فرزندم اشتراک خواهم کرد.  من در تمام کنفرانسهای تقاضا شده در رابطه به پیشرفت اکادمیک �
موزگار فرزندم با احترام و فکر باز برخورد خواهم کرد. من با  �

ٓ
 ا

 

 : ________________________________________ تاریخ: _________________________الدینوامضاء 
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ENCINA PREPARATORY (6-12) HIGH SCHOOL 
گان والدین/بازدیدکننده سلوک طرز  مقرره    

 
موزشی، مح

ٓ
ماده گی انسینا (برای تامین یک محیط ا

ٓ
موزان و کارکنان مکـتب لیسه عالی ا

ٓ
)، این بسیار ضروری است تا تمام کارکنان، ۱۲-۶ترم و مصئون برای دانش ا

گاه بوده و از مقرره طرز سلوک انسینا پیروی کنند. والدین و بازدیدکننده گان در داخل و یا اطراف ساختمان ها ما از 
ٓ
 مسئولیت های خود ا

 یرود:از والدین انتظار م

موزش کودکان مسئولیت مشترک والدین و مکـتب است.  •
ٓ
 این را درک کنند که ا

 به فرزند خود در درک اینکه در یک جامعه دموکراتیک برای اینکه یک محیط منظم و مصئون تامین گردد، مقررات خاص نیاز است، کمک کنند.  •

ورند. تنها اشیا مرتبط و مناسب به برنااطمینان حاصل کنند که کودکان  •
ٓ
 مه های درسی را به مکـتب می ا

نرا درک کنند. به فرزندان خود تفهیم کنند تا رفتار حمایت کننده در مقابل  •
ٓ
 مقررات صنف و مکـتب را بدانند و به فرزندان خود کمک کنند ا

ٓ
موزش و مکـتب ا

 داشته باشند. 

موزگار، دیگر والدین و دوستان فرزندان خود روابط خوب ایجاد کنند.  •
ٓ
 با ا

 فرزند خود کمک کنند ، با موضوعات، مشکالت، نگرانی ها و فشارهای همقطاران بگونه موثر برخورد کنند.  به •

موز را متاثر سازد، در جریان قرار دهد.تغییرات که در خانه رخ میدهد و  ازمسئولین مکـتب را  •
ٓ
 ممکن رفتار و عملکرد دانش ا

 که با مقرره لباس همخوانی دارد، به مکـتب بروند. سر و صورت پاک و منظم باالی فرزندان خود تاکید کنند تا با لباس منظم و  •

 برای مطالعه یک جای مناسب فراهم نماید و اطمینان حاصل کنند تا کارخانگی تکمیل گردد.  •

موزان را با فرزند خود مرور و امضاء کنند.  •
ٓ
  مقرره انضباط دانش ا

 

  مکـتب مربوطات در عامه رفتار
موزش 

ٓ
و کار است. محدودیت های خاص برای والدین و سایر شهروندان حوزه که از مکـتب و صنف درسی دیدن می نمایند، باید تنظیم گردد. تمام مکـتب جای ا

نانیکه در یک همایش مکـتب اشتراک می نمایند، باید با احترام و با انضباط برخورد نمایند. مدیر ساختمان 
ٓ
 ه وی مسئولندو یا نمایافراد در مربوطات مکـتب و یا ا

 تمام افراد در ساختمان و یا میدانها میباشد. 
 

 مقررات ذیل باالی همه بازدید کننده گان مکـتب تطبیق میگردد: 
 

موز مکـتب نباشد، منحیث بازدید کننده شناخته خواهد شد.  •
ٓ
 هر کسیکه کارمند معمولی و یا دانش ا

نها خواسته خواهد شد تا در دوسیه بازدیدکننده گان نام خود بازدیدکننده گان مکـتب باید به مجرد رسیدن به مکـتب بتمام  •
ٓ
ه اداره مراجعه نمایند. از ا

اید ب را درج نمایند و یک کارت هویت بازدیدکننده گان برای شان ارائه میگردد. این کارت هویت باید تمام اوقات حضور در مکـتب و یا زمین مکـتب
 را دوباره به اداره بازگردانند و قبل از ترک ساختمان امضای خروجی نمایند.  پوشیده شود. بازدیدکننده گان باید کارت هویت

موزگار و یا همایش های عامه، مکلف به ثبت نام نمیباش-بازدید کننده گان که به جلسات که برای عامه باز میباشد، مانند جلسات سازمان والدین •
ٓ
 ند. ا

رزو دارند •
ٓ
موزگار(ان) صنف  والدین، سرپرستان و مهمانان انسینا که ا

ٓ
یک صنف را در جریان مکـتب مشاهده کنند، مکلف اند که این دیدار را با ا

 ساعت قبل تنظیم کنند تا اخالل صنف به حداقل نگهداشته شود.  24حداقل 
موزگاران انتظار نمیرود تا وقت صنف را صرف بحث در مورد موضوعات انفرادی بازدیدکننده گان نماید.  •

ٓ
 از ا

مجاز در مربوطات مکـتب به مدیر و یا نماینده وی گزارش داده خواهد شد. از اشخاص غیر مسئول خواسته خواهد شد تا محل را ترک هر شخص غیر  •
 کنند. در صورت نیاز به پولیس نیز اطالع داده خواهد شد. 

 ره طرز سلوک ذکر گردیده است، پیروی کنند. از تمام بازدید کننده گان انتظار میرود تا از قوانین رفتار عامه در مربوطات مکـتب که در مقر  •
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نباید: شخصی هیچ – است ممنوع  مکـتب مربوطات در که رفتار  

 مصدوم کردن قصدی شخص دیگر و یا تهدید با انجام چنین کار •
موزگار، هیئت اداری و سایر کارمندان حوزه تعلیمی و یا شخص دیگتخریب قصدی ملکیت مکـتب و یا ملکیت  •

ٓ
لکیت ر که به شکل قانونی در میک ا

تش سوزی عمدی
ٓ
 مکـتب حضور داشته باشد، به شمول تخریب نقاشی و ا

 ، روز و یا شباخالل نظم صنف و برنامه های مکـتب ویا سایر فعالیت ها در هر زمان •
میز باشنتوزیع و یا پوشیدن اشیای در زمین مکـتب و یا در همایش های مکـتب که ناخوشایند باشند، کارهای غیر قانو •

ٓ
د، حق نی را ترویج کند، افترا ا

 دیگران را تحریم کنند و یا اخالل کننده برنامه های مکـتب باشند. 
زار و اذیت و تبعیض  •

ٓ
 علیه یک شخص براساس نژاد، رنگ، عقیده، ملیت اصلی، دین، سن، جنسیت، تمایل جنسی و یا معلولیت. ارعاب، ا

 باقی ماندن در یک ساختمان و یا تسهیالت بعد از بسته شدن در زمان معمولی مکـتب بدون مجوز و یا داخل شدن به متعلقات •
مد یک شخص در یک جای که این مقرره قابل تطبیق باشد.  •

ٓ
 مانع شدن رفت و ا

 نقض قانون ترافیک، مقررات توقفگاه و یا سایر محدودیت های وسایط نقلیه.  •
ر بودن در مربوطات مکـتب و یا د ه های الکولی، مواد کنترول شده، و یا تحت تاثیردر ملکیت داشتن، مصرف، فروش، توزیع و یا تبدله نوشاب •

 همایش های مکـتب
 در ملکیت داشتن و یا استفاده از سالح در مکـتب و یا علیه مربوطات مکـتب، به استثنای ماموران تنفیذ قانون.  •
 گشت و گذار بی موجب در و یا پیرامون همایش های مکـتب •
 علقات و یا همایش های مکـتب.قمار بازی در مت •
 خودداری از پیروی از اوامر معقول مقامات حوزه تعلیمی که قابل شناسایــی باشند و وظیفه خود را انجام میدهد.  •
گاهانه دیگران به ارتکاب اعمال که توسط این مقرره منع گردیده است.  •

ٓ
 برانگیختن ا

 و یا پالیسی های بورد در مربوطات مکـتب و یا هنگام حضور در همایش های مکـتب دستورالعمل های محلی تخلف از مقررات فدرال و ایالتی،  •
 

میکنند تخلف سلوک طرز  مقرره از که افراد  
نها هدایت داده خواهد شد تا ساح

ٓ
ا ترک کنند. اگر ه ر صالحیت ماندن یک بازدید کننده که در زمین مکـتب و یا کدام  همایش دیگر، بازپس گرفته خواهد شد و به ا

نها اخراج خواهند شد. 
ٓ
نها از ترک محل امتناع کنند، ا

ٓ
 ا

الحیت مدیر ن صتعلیمی این حق را به خود محفوظ میدارد تا علیه اشخاص که از مفاد این مقرره تخلف می نماید، اقدام قانونی مدنی و یا جزایــی نماید. ایحوزه 
موزش کالیفرنیا در یک بخش بیان میدارد که " هر پدر/مادر ... که رفتار  44811مکـتب است تا حق دسترسی به زمین و تسهیالت مکـتب را رد کند. بخش 

ٓ
قانون ا

قابل  بی نظمی رشان در جایکه یک کارمند مکـتب مکلف انجام وظیفه خود باشد و کار صنف و یا فعالیت های فرا برنامه ای وی بشکل فزیکی اخالل گردد و یا د
موزش بیان میدارد که "( 44810از ماده  بخش در  توجه دخیل باشد، مرتکب جنحه میگردند".

ٓ
) هر ... بزرگسال.. به شمول اما نه محدود به هر کدام ... aقانون ا

ید، 
ٓ
گاهانه در انضباط و نظم خوب بزرگسال که پدر/مادر/سرپرست یک شاگرد مکـتب، کسیکه به زمین و یا به محوطه یا ساختمان مکـتب می ا

ٓ
نجا ا

ٓ
، رفتار و در ا

ن انسداد و یا  ملکیت مکـتب را  با قصد اخالل را اخالل نموده و یا هیئت اداری یک مکـتب، صنف و یا فعالیت مکـتب قانونی، و
ٓ
یا به شخص  و میرساندزیان به ا

 صدمه جسمی وارد میکند، به جرم جنحه مجرم شناخته میشود." 
موزش، و همچنان بخش های 

ٓ
( جرایم که در زمین مکـتب صورت  415.5گر) و اخله قصدی در یک کار و کسب دی( مد (b) 602.1مطابق مواد ذکر شده باال قانون ا

ثنای حاالت یم به استمیگیرد)، به شما هشدار داده خواهد شد که اگر رفتار اخالل گرانه شما ادامه یابد، ما مجبوریم مانع داخل شدن شما به محوطه انسینا گرد
موزشی در رابطه

ٓ
 به فرزند و / یا انجام کار مشروع مربوط به مکـتب باشد.  که شما برای موضوعات قانونی ا

نکه دوباره اجازه یابند بنابر به هر دلیل دوباره به محوطه مکـتب هر پدر/مادر و یا بازدید کننده که 
ٓ
از ایشان خواسته میشود، مکـتب را ترک کنند، باید با قبل از ا

. خودداری از مالقات و یا ادامه نقض مقرره طرز سلوک باعث اخراج دایمی از مکـتب برای باقی سال تعلیمی و باز گردند، باید با مدیر و یا نماینده وی مالقات کنند
 /یا مالقات با مقامات حوزه تعلیمی میگردد. 
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  San Juan Unified School District 
3700 Garfield Ave. Carmichael, CA 95608 

 
 
ٓ
لیسه و متوسطه مکـتب حاضری  گهیا  

کنید مراجعه والدین رهنمای کـتاب به بیشتر معلومات برای  
ورد مثبت حاضری 

ٓ
موزان دانش دستا

ٓ
موز  دانش که را ی روز  هر نماید. می حمایت را ا

ٓ
 اکادمیک گیماند  قبع خطر در را او میدهد، دست از مکـتب در ا

م دانش که روز هر میگردد. مصرف گذشته وسدر  فراگیری  در نیز برگشت روز بلکه میرود، دست از شده حاضر غیر روز تنها نه میدهد. قرار
ٓ
 به وز ا

  است. تعهد و مسوئلیت درس یک همچنان نماید، می اشتراک مکـتب
 سال یک در روز ۱۸۰ مجموع  از روز ۱۸ به معادل که است تعلیمی سال بیشتر یا و فیصد ۱۰ حاضری  غیر از عبارت (دایمی) مزمن حاضری  غیر

یا اینکه گرفتن نظر در بدون گردد،می تعلیمی
ٓ
 و میشود اطالق موجه غیر حاضری  غیر به گریزی  مکـتب میباشد. موجه غیر یا و موجه حاضری  غیر ا

موز  دانش نامناست رفتار بر داللت
ٓ
  میکند. ا

گهی برای تعلیمی حوزه های العمل طرز  و ها پالیسی ذیل در
ٓ
موز  دانش یک حاضری  غیر ا

ٓ
  است. گردیده ذکر مکـتب به ا

  ا:ه حاضری  غیر گزارش .1

موزان دانش مصئونیت •
ٓ
 اداره ساعته ۲۴ خط همیشه نمیباشد مکـتب در شما کودک زمانیکه پس است. ما یک شماره اولویت ا

گاهی  را حاضری 
ٓ
  دهید. ا

  حاضری: تصفیه .2

  کنند. تصفیه درسی روز  ۵ مدت در را ها حاضری  غیر تمام باید والدین •

 یک میباشد. دسترس در ساعته ۲۴ شکل به خط این شوید. تماس به حاضری  کار خود شماره به تان فرزند حاضری  غیر تصفیه برای •

  فرستد. ایمیل یا و بفرستد یادداشت یک مکـتب به خود فرزند بدست میتواند همچنان پدر/مار

گاهی خود فرزند حاضری  غیر از را مکـتب شما اگر •
ٓ
  .شد دخواه تماس به شما به شما فرزند حاضری  غیر تصفیه برای مکـتب ندادید، ا

  دهید. پاسخ تان فرزند حاضری  غیر تصفیه برای مکـتب درخواست/تماس به باید شما •

  شد. خواهد ثبت موجه غیر حاضری  غیر منحیث نگردید، تصفیه روز ۵ مدت در حاضری  غیر یک اگر •

  مریضی: تصدیق •
 مکـتب، کارمند یا و متخصص داکـتر یک از تصدیق بدون را حاضری  غیر روز ۱۰ الی تا میدهد اجازه والدین به وان سن تعلیمی حوزه

نها یا و دارد داکـتر با مالقات وعده یک شما کودک زمانیکه هر بدارد. معذور 
ٓ
نرا تصدیق بمانند، خانه در دارند نیاز ا

ٓ
 زمانیکه هبالفاصل ا

موز  دانش
ٓ
 و ردیدهگ ثبت هشد تصدیق حاضری  غیر منحیث ها حاضری  غیر این دهید. تحویل حاضری  اداره به برمیگردد، مکـتب به ا

  نمیگردد. کم کنند، معاف میتوانند والدین که های حاضری  غیر روز ۱۰ حدود از

 قانونی موجه های حاضری  غیر .3

 اجازه را داکـتر تصدیق بدون مریضی برای روز" "تمام ها) ساعت معادل تعداد یا (و حاضری  غیر روز ۱۰ به تعلیمی حوزه مریضی: •

ن از بعد حاضری  غیر میدهد.
ٓ
نرا دارید، داکـتر تصدیق شما گاه هر ترتیب، بدین میگردد. محسوب موجه رغی ا

ٓ
  دهید. تحویل ا

 محله یا شهر یک هدایت تحت قرنطینه •

  فقرات) ستون کردن (جابجا کایروپراکـتیک یا و چشم دندان، طبی، خدمات ارائه •

  خانواده نزدیک عضو یک خاکسپاری  مراسم در حضور  •

 است. نموده تعیین قانون طوریکه منصفه هیئت در حضور  •

موز  دانش •
ٓ
  دارد. صحی مالقات وعده مکـتب جریان در یا و است بیمار که دارد عهده را کودک یک نگهداری  ا

 مذهبی های رخصتی •
  گردد: معاف قبلی درخواست ارائه با مکـتب مدیر جانب از ممکن ذیل موارد

 محکمه در حضور  •

 کاری  مصاحبه •

  خانواده نزدیک عضو یک ری خاکسپا مراسم برای اضافی روزهای •
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 موجه غیر حاضری  غیر .4

 بس/اتوبوس دادن دست از •

 شهر از بیرون •

  خانوادگی رخصتی •

موز  دانش مریضی از جز به مریضی •
ٓ
 ا

 وغیره والدین، مالقات وعده به والدین همراهی •

 مستقالنه مطالعه .5
 نیاز والدین ببرد، سر به گی) خانواد رخصتی (بشمول وجهم غیر حاضری  غیر در و مکـتب از دور  روز  ۵ از بیشتر یا و ۵ برای کودک یک اگر

 یک قالنهمست مطالعه هرچند، بپرسند. مستقالنه مطالعه مورد در و شوند تماس به مکـتب اداره به حاضری  غیر از قبل هفته اقل حد تا دارند

  حق. یک نه است امتیاز

 مزمن مریضی .6
موز  دانش اگر

ٓ
 در د.نمائی اخذ را حاضری  غیر صالحیت خود فرزند برای داکـتر نزد از میتوانید شما دید،گر  تشخیص مزمن مریضی یک با شما ا

  دانش ماندن به نیاز عوض در و داکـتر دفتر از بازدید به نیاز عدم که را مرض عالیم از لیست و تشخیص معالج داکـتر باید فورم این
ٓ
 خانه در موز ا

ن در که میفرستد یادداشت یک مکـتب به والدین تصدیق، این با کند. ذکر نماید، می
ٓ
موز  دانش برگشت زمان ا

ٓ
 را عالیم ندچ یا یک و مکـتب به ا

 حسوبم (موجه) داکـتر توسط شده تصدیق های حاضری  غیر منحیث ها حاضری  غیر این باشد. گردیده ذکر است، نموده تشخیص داکـتر که

  شد. خواهند

مدن ناوقت .7
ٓ
  زودتر مرخصی طرزالعمل و ا

موزان دانش •
ٓ
موزان دانش یابند. حضور  معینه وقت به مکـتب به باید ا

ٓ
یند می ناوقت که ا

ٓ
 کنند. عهمراج نویسی نام برای اداره به باید ا

مدن ناوقت
ٓ
مدن ناوقت منحیث دقیقه ۳۰ از بیشتر موجه غیر ا

ٓ
مدن ناوقت ( میگردد. محاسبه ا

ٓ
 صحی، مالقات های وعده = موجه ا

مدن دیر
ٓ
  .مریضی) یا و SARB بس/اتوبوس، ا

موزان دانش •
ٓ
نها والدین باید نمایند، می ترک زودتر روز جریان در را مکـتب که ا

ٓ
موز  دانش برای و نموده مراجعه اداره به ا

ٓ
 امضای ا

  نمایند. خروجی

 گریزی  مکـتب .8

 سال یک جریان در بیشتر یا و روز ۳ یا و است، موجه غیر حاضری  غیر یک دارای که شاگرد منحیث را گریز مکـتب ایالتی قانون •

مده ناوقت مکـتب به تعلیمی
ٓ
مدن ناوقت دقیقه ۳۰ و موجه غیر حاضری  غیر از ترکیب یا و است ا

ٓ
  است. نموده تعریف ا

گهی قانون مطابق •
ٓ
  است. نیاز حد از بیش حاضری  غیر یا و گریزی  مکـتب کـتبی های ا

موز  دانش که صورت در والدین برای
ٓ
 بار ۳ یا و باشند، حاضر غیر موجه دلیل کی بدون تعلیمی سال یک در مکمل روز ۳ برای شان ا

 و باشند  حاضری  غیر یا و ناوقت موجه دلیل بدون تعلیمی سال یک طول در مکـتب درسی روزهای جریان در دقیقه ۳۰ از بیشتر
 روز هس برای کودک که صورت در والدین به گریزی  مکـتب دوم نامه یک شد. خواهد فرستاده گریزی  مکـتب نامه یک دو، هر ترکیب

 غیر شتربی روز سه برای کودک که صورت در را گریزی  مکـتب سوم نامه والدین شد. خواهد فرستاده نماید موجه غیر حاضری  غیر دیگر

 ودکک حاضری  غیر مورد در بحث برای مکـتب اداری  هیئت با والدین کنفرانس یک و نمود خواهد دریافت نمایند، موجه غیر حاضری 

  گردید. خواهد دایر مکـتب در کودک موفقیت از اطمینان برای وادهخان با مکـتب کار چگونگی و

گهی .9
ٓ
 حد از بیش حاضری  غیر ا

موز  دانش یک اگر
ٓ
 را کودک حاضری  و رفاه نامه یک والدین باشد، داشته را والدین توسط شده تصدیق موجه حاضری  غیر روز ۱۰ ریکورد ا

ن، مطابق که کرد خواهند دریافت
ٓ
نها ا

ٓ
مدن ناوقت هر برای وغیره دندان، داکـتر/داکـتر تداوی یا و تصدیق اند مکلف ا

ٓ
 یشترب حاضری  غیر یا و ا

ن از بعد دهند. ارائه را دقیقه ۳۰ از
ٓ
موز  دانش هرگاه زمان، ا

ٓ
مدن برای ا

ٓ
 کی تصدیق بدون حاضری  غیر میشود، مریض زیاد بسیار مکـتب به ا

  گردید. خواهد ثبت موجه غیر حاضری  غیر منحیث مکـتب کارمند یا و صحی کارمند
 

گهی و حاضری  شرایط تا است من مسئولیت این که میدانم و خواندم را طرزالعمل این من
ٓ
  کنم. تکمیل را دهی ا

 
 تاریخ       والدین امضاء

 
موز  دانش نام

ٓ
 صنف/مکـتب       ا
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