
 
 

                           SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 

P-12 ENROLLMENT FORM  
 قلم س�اە �ا آی� استفادە نمودە و به صورت واضح بن��س�د. تکم�ل �ادارە توسط کارمندان  Vرا امضا کن�د. بخش  ٢را تکم�ل و صفحه  I-IVهای بخش

�
 گردد. لطفا

 
I. آموز: اطالعات دا�ش 

١. (  Suffix (Jr, II, III) نام وس� نام تخلص (تنها نام حقو��

 زن مرد   جنس�ت:   .٢
     تجنس�ت/بدون جنس�دارای دو 

 

 . تار�ــــخ تولد٤ )AKAهای قب� (. نام/نام٣
|        | 

 بخش۵
�
ن الف. آ�ا شما اسپان�ایی  ۵       .               )ب را پاسخ ده�د ۵الف و  ۵های . مل�ت �ا نژاد (لطفا  نخ�ی  ب�      تبار هست�د؟ تبار �ا التنی

/چینایی         پوستان آم��کایی �ا بو� آالسکا �خ     . ب ۵ /چاپاین       آس�ایی /و�                         آس�ایی /آس�ایی هندی تبار            آس�ا تنا�                         آس�ایی  سف�د         یی
                          سا�ن جزایر اق�انوس آرام/گواماین   �الئو / /کامبودایی   آس�ایی ن آس�ا                              آس�ایی / سایر سا�ننی  همونگ    آرام/اهل هاوایی  سسا�ن جزایر اق�انو  آس�ایی

                         سا�ن جزایر اق�انوس آرام/ساموئل  کور�ایی/  ف�لیپیین        سا�ن جزایر اق�انوس آرام/ سایر      زایر اق�انوس آرام/تیتان  سا�ن ج س�اە/ آم��کایی آف��قایی تبار          آس�ایی
 : کود منطقه : شهر، ا�الت . آدرس: ٧ : . شمارە ت�لفون۶ 

 : کود منطقه : شهر، ا�الت : آدر� �سی� (ا�ر از آدرس محل سکونت متفاوت است)٨

 � آموز دا�ش. ٩
�

 )LCIنهاد رس� کودکان ( ب�مارستان ا�الی�     )     FFFپرورشگاە ( آموز خار��     دا�ش والدین/��رست قانوین      نما�د؟ (�ک گ��نه را انتخاب کن�د)      با چه ک� زند�
      مرا�ز توسعه      �شفاخانه غ�ی دولی  زندان کودکان         تاس�سات مسکوین     د�گر               

 �ک گ��نه را انتخاب کن�د  نخ�ی    ا�ر ب�، ب�     نما�د؟     در�افت � خدمات آموز�� و�ژەفرزند تان  حال حا�ن . آ�ا در ١٠
�
 برنامه تخص� منابع           گفتار     لطفا

 نخ�ی  ب�            دارد؟                      ٥٠٤آ�ا در حال حا�ن فرزند تان پالن 

 نخ�ی   ب� ؟  تحت برر� است ج وی گردد ای که منجر به اخرا قض�هو �ا  قرار دارد  اخراج در حالت است، �ا فعلنهای تعل�� اخراج گرد�دە ا گا� فرزند تان از �� از حوزە. آ�١١ 
  ا�ر ب�، کدام حوزە تعل��/مکتب: 

�ک ساز�ماستخدام نظا�،  هایادارە ا م��وط به فرزند تان را ب اطالعاتده�د که . آ�ا اجازە �١٢  نخ�ی  ب�            آموزان دورە ل�سه)          (تنها برای دا�ش؟ ��

II.  اطالعات م��وط به خواهر �ا برادر : 
 ) استفادە کن�د. ١٢ش صفحه (بخ از عقب ن�از باشد، بن��س�د. در صورت  وانسندر حوزە تعل��   P-12 آموز را که شا�رددا�ش. تنها نام برادر �ا خواهر باشد  باالی تان قابل تطبیقکن�د که تکم�ل  در صوری� این بخش را  . ١٣

 مکتب:  صنف:  (نام مکمل):  ١خواهر �ا برادر 

 مکتب:  صنف:  (نام مکمل):  ٢خواهر �ا برادر 

 مکتب:  صنف:  (نام مکمل):  ٣خواهر �ا برادر 

 مکتب:  صنف:  (نام مکمل):  ٤خواهر �ا برادر 
III. اطالعات تماس 

 تمام این بخش را کامل کن�د. با�د اطالعات 
�
ی را به ح�ث اشخاص ارتبا�خواه�د افراد ب�شرا فراهم ساز�د. ا�ر � سه فرد تماس لطفا ن کن�د، از بخش ��  . در عقب این صفحه استفادە نما�د  ١٧ تعینی

ن شدە برای برقراری فرد . ١٦ دو�. مادر/��رست ١٥ پدر/��رست او�. ١٤   تماس تعینی
 )(بغ�ی از والدین در حالت اضطرار 

   ] نام مکمل
    قرابت با شا�رد

آ�ا در �ک خانه با 
 

�
شا�رد زند�

نما�د (�ک گ��نه �
 را انتخاب کن�د)

 ب�/نخ�ی 
 ،  آدرس محل سکونت را بن��س�د: ا�ر نخ�ی

 ب�/نخ�ی 
، آدرس محا�ر ن  را بن��س�د: ل سکونت خ�ی

 

 (     ) (     ) (     ) ت�لفون همراە

 (     ) (     ) (     ) ت�لفون محل کار

ل ن  (     ) (     ) (     ) ت�لفون م�ن

    ا�م�ل آدرس
    کارفرما

    ز�ان مادری
  NHS  /  HS  /  SC  /  C  /  G  / DEC NHS  /  HS  /  SC  /  C  /  G  / DEC  سطح تحص�الت: 

 خواهم پاسخ دهم. = ن�DEC= ل�سا�س/فوق ل�سا�س.   G= فارغ کالیج.   AA   .Cکالیج/ دیپلوم   دیپلوم= SC= فارغ دورە ل�سه.    HSفارغ �شدە است.     ل�سه= از دورە  NHSسطح تحص�الت: 

ی بودە و با�د امضا گردد  عقب این صحفه حاوی اطالعات ب�ش��
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Grade: 
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IV. ها را تکم�ل کن�د)اطالعات اضا�ن (تمام بخش 
١٧ . 

و  �رد در حال اجرای وظ�فه تمام وقت در . آ�ا والدین �ا ��رست شا ١٨ ، سپاە در�ایی �ا  های مسلح (ن�ی وی هوایی ، ن�ی وی در�ایی گارد ساح�) �ا گارد م�،  اردو، ن�ی
 نخ�ی  ب�                  ؟است

در در ج��ان سه سال گذشته  . آ�ا در حال حا�ن مشغول کار مهاج��ن هست�د، آ�ا ١٩
طع زی، قر و به صورت فص� در بخش کشاکار بخش مهاج��ن کار کردە ا�د (  

ی و نقل مکان بر اساس آن)چوب و ما�  نخ�ی  ب�                    گ�ی

ن مدرسه. ٢٠ ا� نمودە است؟آ�ا فرزند تان در مسابقات ورز�� بنی  ای اش��
 نخ�ی  ب�            )                            تنها برای شا�ردان دورە ل�سه(

و از  آموز ذکر شدە در فوق بودەوالدین �ا ��رست دا�شمن : (USC §1232g; 34 CFR Part 99 20)حقوق آموز��  محرم�ت خانوادە و  قانون �هتائ�د. ٢١
اض بر سوابقبرای  حقوق خ��ش مبین بر درخواست مندرج  مرور سوابق فرزندم و در�افت �ک �سخه از آن (در برابر ف�س مناسب) و/�ا اع��

 ، آ�ا� دارم. دوس�ه آموز�� فرزندم
 در مکاتب (با�د در وقت ثبت نام مطالعه شود)گنجا�ش در رابطه به عدم   وانسنتعل��  حوزە. پال�� ٢٢

 به دل�ل افزا�ش رو به رشد درخواست برای ثبت نام، ا�د به اطالع تان برسان�م کهگ��د. بآمد�د �را خوش شما  وانسنحوزە تعل�� 
ر مکتب محل ندارد که فرزند تان دوی ثبت نام شدە نتواند. در نت�جه، هیچ ضمانی� وجود  ممکن فرزند تان در مکتب محل سکونت 

ده�م تا فرزند تان را در مکتب محل سکونت تان ثبت نام کن�م، اما با . ما تالش همه جانبه خ��ش را انجام �ن شامل گردد سکونت تا
ن ا�الی� و پال�� حوزە تعل�� در رابطه به کاهش در تعداد   شا�ردان را در بر�ن  در صنف، مجبور هست�م آموزاندا�شنظر داشت قواننی

 نام نمای�م. های تعل�� د�گری ثبتبه حوزە طمکاتب م��و 
وجود دارد. در صورت درخواست  وانسنهای مشخص در حوزە تعل�� حوزە تعل�� د�گری، پروس�جر  در  آموزاندا�شنام برای ثبت

 گردند. نام �ثبت بر اساس تار�ــــخ درخواست شان آموزاندا�ش ،ب�ش از حد برای ثبت نام
 

 . پال�� ضد تبع�ض٢٣ 
، نژادی، سین  حوزە تعل�� عاری از  هایو فعال�ت ها برنامه ؛ �ا تبع�ض هر ن�ع تبع�ض جنسیی� ، تباری، قو�، منشای قو�، ملیی� ، دیین

�� �ا مهاجرتمبتین بر رنگ، حالت  ن  به گروە قو�، حالت مدین �ا حالت مدین والدین، نارسایی ف�ی
�

، ، وا�ست� ا�ط بهداشی� �� ، رواین
 شخص با افراد و گروە

�
، اطالعات ژ�نت��، �ا وا�ست� ، ب�ان جنسیی� های دارای �ک �ا چندین گرا�ش جن�، جنس�ت، ه��ت جنسیی�

 باشد. مشخصه واق� و احسا� فوق، �

 آموز. مجوز درخواست اسناد دا�ش٢٤
تا بتوانم فرزندم را در حوزە تعل�� دهم � درخواست اطالعات م��وط به فرزندم را  اجازەبودە و ذکر شدە در فوق  آموز دا�شوالدین/��رست  ،من

 �م. نام نماثبت وانسن

 حق�قت دارد.  I-IVهای نما�م که اطالعات ذکر شدە در بخشدرک نمودم. من تصدیق � را  I-IVهای اطالعات ذکر شدە در بخش

X ____________________________________________________                                    __________/__________/___________ 
 نام تان را بن��س�د                                                                                                                      

�
 تار�ــــخ                    لطفا

X __________________________________________________  
                                               امضای والدین (حت� است)                

   

 

V. DISTRICT ADMINISTRATIVE INFORMATION AND BOUNDARY INFORMATION – FOR OFFICE USE ONLY 

25.   Placement Type:    Resident     Intra-district transfer     Inter-district attendance permit      Open Enrollment     Overload    Special Education 

26. School of residence: ___________________________________________________ 
(If other than requested school) 

 
27. District of residence: __________________________________________________ 

(If other than SJUSD) 

28. Previous District: _____________________________________________________ 
 
29. Previous School Name: ______________________________________________________ 

LEGAL BINDINGS: 
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