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 :الزم است برای ثبت ناماسناد زیر 
 

 : 1محل اقامت #  یا مدرک گوایه •
o  مسکن هپرداخت قرض فعیل سند، و آدرس  نام رسید کرایه خانه که یا  هخان هقرارداد خط کرای ، سند مالیه بر دارایی

 در آن ذکر گردیده باشد. 

 : 2محل اقامت #  یا مدرک گوایه •
o کت از  خدمات فعیل یا رسید  مدرک  زباله  جمع آوری یا  آب، SMUD ،PG & E شر
o كمحل اقامت  د ییدر صورت لزوم، تأ   مشتر

 : رد یرا بپذ ر یدهد تا موارد ز  اجازه یم به حوزه های تعلییم ،آموزش قانون 48002اثبات سن، بخش  یبرا: سناثبات  •
o تولد سند رسیم  ای  ک 
o  یا و  کننده محیلثبت  اظهاراتcounty   کنند  د ییتا را  تولد  خی    تار  که 
o د یتعم غسل گوایه (Baptism certificate) 
o یا گذرنامه پاسپورت 

یس نباشد،  • یا نگهدارنده یا هر وسیله مناسب دیگر رسپرست والدین،  د ییتأاگر هیچ یک از موارد ذکر شده قابل دستر
 کند  اثباترا  سن کودک که

 مطابق قانون کالیفرنیاسوابق یا پیشینه واکسن  •
 . باید انجام شده باشد  ا یفرنیکالایالت  قانون مطابق  از یدر زمان ثبت نام، تمام واکسن ها مورد ن

/ که توسط   نامه رسیم ا ی واکسن صیح معافیتبر اساس فرم  د یبا پزشیکصیح/  یها تیمعاف هیکل ده ش هیپزشک تهداکتر
بر اساس  واکسنکند که   د ییتأ د ینامه با . شود  ارائه باشد، شده امضا  تاری    خبا درج  پزشیکصیح/ و توسط ارائه دهنده 

ا  نیا ا ینشان دهد که آهمچنان که معاف هستند، و   یی واکسن ها یی شود، شناسا نیم هیکودک توصصیح   ا ی جسیم طیشر
 است.  دائیم ا یموقت بطور  تیمعاف

  اسناد  •
 
 )در صورت لزوم(:  اضاف

o  حفاظت/ شپرستر سند 
o آموز فعیل دانش یآموزش فرد هبرنام (Individualized Education Plan) 

که نمرات تمام خود را   آموزاندانش (transcript) ترانسکرپتاز  ی  اشما باید یک ک ،12تا  6 صنوف برای تهیه برنامه مناسب برای دانش آموزان •

ن اخذ شده  در محل ثبت نام ارائه دهید. را  باشد،شده در آن ذکر شده نظر  رصفو  مضامي 
 

 یا  ها  ثبت نام تمام
 
 تکمیل شود.  مرکزی سن وان دفتر ثبت نام  بخش در  یبه صورت حضور  مراقبت کنندهباید توسط والدین، رسپرست قانون

 
 : د یلطفا توجه داشته باش

 باشند. یدر زمان ثبت نام م از یمسئول ارائه مدارک مورد ن شپرستان/ نیوالد
بعد از ظهر 30:4 -صبح  00:8، جمعه چهار شنبهشنبه، سه ساعت ها: دوشنبه،   

 بعد از ظهر 6:00 - صبح 11:00پنجشنبه ها       

 
 .دشخواهد  رسانی ما به روز تیب سایمتفاوت باشد و در و رهیو غ یتابستان یبرنامه ها الت،یممکن است بر اساس تعطها * ساعت 

 

 

، وضعیت مهاجرت، قومیت، شناسایی گروه ت، ملیت، منشاء ملیتبار از تبعیض مبتتن بر جنسیت، نژاد، سن، رنگ، مذهب، عاری باید  حوزه تعلییمبرنامه ها و فعالیت های 
، وضعیت یا والدیتن  جنیس قویم، وضعیت ، بیان جنسیت، اطالعات ژنتییک، یا صیح، معلولیت های جسیم یا ذهتن ارتباط با یک فرد ، گرایش جنیس، جنسیت، هویت جنسیتر

 ، باشد. واقیع یا درک شده خصوصياتبا ییک یا بیشتر از این  از افراد  یا گروه

 


