
 نیاز است که ... 
ی
 ثبت نام آزاد در صورت

آموز شما در مکتب/مدرسه دیگری  شما دوست دارید دانش •

اک کند.   شما اشیر
ی
 غیر از مکتب فعیل یا مکتب محل زندگ

آموز شما در ییک از مکتب ها زیر  شما دوست دارید دانش •

اک نماید:    اشیر

  Cowan Fundamental  ،Dewey Fundamental  ،Green 

Oaks Fundamental  ،Cambridge Heights  ،Mission 

Avenue  ،Orangevale K-8  ، Arcade Fundamental 

Middle School    یا El Camino Fundamental High 

School.  

آموز شما به جای مکتب/مدرسه   شما دوست دارید دانش •

محل سکونت شما، در مکتب متوسطه  ۸کودکستان تا صنف 

یا    ۵تحصیل کند. دانش آموزانی که در مکتب کودکستان تا 

تحصیل یم کنند، اما ساکن مکتب کودکستان   ۶کودکستان تا 

هستند، برای صنف ششم یا هفتم به طور خودکار   ۸تا صنف 

محل اقامت خود بازگردانده  ۸صنف به مکتب کودکستان تا 

 یم شوند. 

 ثبت نام باز نیاز نیست اگر.. 

اک در مکتب فعیل یا  شما یم خواهید دانش • آموز شما به اشیر

 مکتب محل سکونت خود ادامه دهد. 

 با جابجانی تایید شده درون منطقه ای  دانش •
ً
آموز شما قبال

 ثبت نام آزاد برای وی اعطا شده است. 
ً
 ثبت نام کرده یا قبال

 

آموزان و برنامه های  جابجانی آموزش ویژه بر اساس نیازهای دانش

آموز است.  ( دانشIEPمناسب به عهده تیم برنامه آموزشی انفرادی )

کت در روند قرعه کشی  اگرچه دانش آموزان آموزش ویژه مجاز به شی

 اطالعات مهم

 قرعه کشی  ثبت نام آزاد 
۰۲۰۲-۰۲۰۰ 

 
 دوره درخواست: 

 

 

 شام ۰۰۲۲ ، ساعت۰۲۰۲دسامبر   ۶
 تا 

عرص ۵، ساعت ۰۲۰۰جنوری  ۰۲  

www.sanjuan.edu/openenrollment 

 د فرریر   مررر کررل ی    ررو ز ه   تررعررارریرر    سررن   هررو ا ن     بررر ا ی   ثرربررت   نررا م 

 

  ۶   ۸ ۵- ۶    - ۶    ترراررفررن :   

 enrollment@sanjuan.eduا یررمرریررل :   

    www.sanjuan.edu/enrollmentو یررب   سررا یررت :   

 

Farsi/Dari 

 سووه    ووو ا   حووو ز ل   توو وو وویوو    

 
 
 بوو ووی   ووود اوور ن   گ    وو  مووا ت    ووا نوو ا د  

 د تووبی   موور کوول ی   حووو ز ل   توو وو وویوو    سوه    ووو ا      وور ا ی   ثووبووت   نووا م 

، مررترررعرررررد برره فررراهررم سرررازی هرروان سررن رروزه تررعررارریرر  بررورد آمرروزش و شرررورش 

هرای  روزه ترعراریر   هرا و فرعرا ریرت های مساویانه به تمام افرراد در بررنرامره فرصت

و خرردمرراز  رروزه تررعررارریرر ، عرراری از هررر نرر       هررا  ، فررعررا رریررت  هررا  برررنررامرره  برراشررد.  یم

، آزار، تررردیرد و/یرا زورگرونی مرشرترتی برر مشر رصراز واقر  یرا 
تبعیض غریر قرانرونی

، مر،رشرای مریل،  را رت مررراجررز،  ا ساش نژادی یا قویم، رنر،، تربراری، مرارمرتر

،  را رت مردنی یرا ویرعریرت وا ردیرن، برارداری  ، دیرتی شناسرانی گرروه نرژادی، سرتی

 ، ، جر،رر ، گررانررش جر،ررشر، جر،ررسر رت، هر یرت جر،رسرمررتر نراتروانی جسرر  یرا روانی

 ش ص با افرراد 
ی
، یا اطالعاز ژنیتییک؛ یا مشتی بر وابستیک اظرار یا بیان ج،سمتر

  و گروه های دارای یک یا چندین مش صه واق  و ا ساش فوق، یم باشد. 

ید ..   سوایل دارید؟ با ما تماس بگیر

 

  ۶   ۸ ۵- ۶    - ۶    ترراررفررن :   

   www.sanjuan.edu/enrollmentو : :   

 enrollment@sanjuan.eduا یررمرریررل :   

 

 دتبی مرکلی حوزل ت  ی  سه  وا   رای ثبت نام

 

San Juan Central 

3700 Garfield Avenue 

Carmichael, CA  95608 

 

 از روز دوش،به  تا جمعه باز  است*

 

 قبل از ظهر باز است ۱۹:   -صشح  ۹۹: از ساعت 

 بعد ازظهر بسته است ۹۹:  -صشح  ۱۹:  از ساعت 

 بعد از ظهر باز است ۰:۹۹ -بعد از ظهر  ۹۹: از ساعت 

 

 بسته است   ۹ جنوری   تا    ۹ دسامیر   ۰ * از 



 سه رگن  رای ثبت نام آزاد گجود دارد

/www.sanjuan.eduآنالین با مراجعه به سایت  ( 

openenrollment

  ضوری در دف ری مرکلی ثبت نام  وزه تعای  سن ه ک نور آدرس( 
زیر واقع 3   :است

 3700 Garfield Avenue Carmichael ،CA 95608 

ی

 قرار بازدی  از مکتب گ م رف آ ، به گب سایت ما به آدرس  
 رای تنظیم

 .

/www.sanjuan.edu مراج ه کنی 
openrollmen

ی حق اگلویت یم باش ؟ چه کش دارای ن ستی 

اگل

آموزی که در  ال  اضی در مکتب درخواستر  خواهر و برادرهای دانش •

تحصیل یم کنند و تا سال تعای  آینده به تحصیل در مکتب درخواستر 

 ادامه یم دهند. 

ها همان مکتب یم  دانش آموزانی که محل کار اصیل وا دین یا شپرست آن •

 باشد

ها برای سال بعد بودجه مبحث  دانش آموزانی که مکتب محل سکونت آن •

فت بسیار کم داشته اند و یا برای Title 1اول ) ( دریافت یم کند و ش شی

ایط هستند.  فت و  مایت های جامع واجد شی  ش شی

ثبت نام آزاد چیست؟

ثبت نام آزاد فرایندی است برای درخواست شمو یت به 

مکتب/مدرسه غیر از مکتب محل سکونت شما، یا بازگشت 

به مکتب محل سکونت شما پ  از انتقال. هنگایم که نتایج 

ثبت نام آزاد خود را دریافت کردید، برای سال بعد به مکتب 

انت انر خود منصو: یم ش ید. اگر در مکتب درخواستر جا

ید.  وجود نداشته باشد، در   ست انتظار آن مکتب قرار یم گیر

ما خوشحال هستیم که به وا دین گزینه مکاتب/مدارس عایل 

را ش شنهاد یم دهیم. خانواده هانی که در سا ه  وزه تعای

آموزان  نمایند این امکان را دارند که دانش اقامت یمسن هوان 

شان را در هر یک از مکاتب/مدارس  وزه تعای  ثبت نام  

کنند، در صورنر که جای مناسب در برنامه مناسب وجود 

ییک و  ی داشته باشد )موجودیت جای با توجه به ظرفیت فیر

ظرفیت برنامه های مش ص مکتب بعد از قرار دادن دانش 

ی یم  شود.(  مل و نقل به عهده وا دین و /  آموزان مقیم، تعمیر

 یا شپرست است. 

آموزان از طریق قرعه کشی   قوق بازگشت: هنگایم که دانش

شوند، این مکتب به  ثبت نام آزاد در یک مکتب ثبت نام یم

 شود.  ها تبدیل یم مکتب جدید محل سکونت آن

دگم

درصدی مکتب/  ۰۹دانش آموزانی که در شعا   •

محدود اقامت دارند. برای مدرسه انت انر غیر

اطالعاز ب شیر به سایت زیر مراجعه نمائید:

www.sanjuan.edu/rulemaps 

ها کارمند دائ  تمام دانش آموزانی که وا دین ان •

هستند. سن هوان  وزه تعای  

سوم

کایه دانش آموزانی که ساکن  وزه تعای  هستند  •
ایط  و برای او  یت اول یا دوم، واجد شی

 باشند.  ن 

 قرعه کشی ثبت نام آزاد ۰۲۰۲-۰۲۰۰

ی  قرعه کشی ثبت نام آزاد براساس ن بت مراجعه تعمیر
ی یم  قرعه کشی ن  شود. یک   کمپموتری تعمیر

ی
تصادف

کند که کدام دانش آموزان در مکتب انت انر شان
 پذیرفته شوند. 

گری  نتااج قرعه کشی ثبت نام آزاد  فته اگل تبر
  رای  انوادل  ا ارسال یم گردد.  ۰۲۰۰


