
 التسجيل المفتوح مطلوب إذا ... 

ي أن يذهب تلميذك اىل مدرسة أخرى غير  •
 
كنت ترغب ف

مدرسته الحالية أو المدرسة التابعة لعنوان سكنك 

 .  الحاىلي

ي أن يذهب تلميذك اىل مدرسة  •
 
 Cowanكنت ترغب ف

Fundamental  أوDewey Fundamental  أو

Green Oaks Fundamental  أو

Cambridge Heights Open  أوMission 

Avenue Open  ـوOrangevale Open K-8 

 Elأو  Arcade Fundamental 6-8أو 

Camino Fundamental 9-12  

•  
ً
ي أن يذهب تلميذك اىل مدرسة متوسطة  بدال

 
ترغب ف

الطلبة الذين  التابعة لعنوان السكن.  K-8من مدرسته 

ون اىل مدارس ولكن عنوان سكنهم   K-6أو  K-5 يحض 

، فسوف يتم إعادتهم تلقائًيا اىل  K-8تابع اىل مدرسة

ي المراحل  K-8مدارسهم 
 
التابعة لعنوان سكنهم ف

 الدراسية السادسة أو السابعة. 

 التسجيل المفتوح غير مطلوب إذا .. 

ي مدرسته الحالية أو  •
 
كنت ترغب بأن يستمر تلميذك ف

 المدرسة التابعة لعنوان السكن. 

 من خالل طلب نقل  •
ً
لقد تم تسجيل تلميذك مسبقا

( أو تم الموافقة عىل intra-districtموافق عليه )

ي قرعة التسجيل المفتوح. 
 
 طلب مسبق ف

 

تقع مسؤولية تنسيب طلبة التعليم الخاص عىل عاتق لجنة 

(  الخاصة بالطالب بناًء عىل IEPخطة التعليم الفردية )

امج المناسبة. عىل الرغم من أنه يحق  احتياجات الطلبة والير

ي قرعة التسجيل المفتوح 
 
لطلبة التعليم الخاص المشاركة ف

ي جميع المدارس. 
 
امج متوفرة ف  ولكن ليست كل الير

 معلومات هامة

0202-0200  

 قرعة التسجيل المفتوح
 

ة التقديم:   فير
 

 أبتداًء من

 

  0202كانون األول / ديسمير 6 
ي الساعة 

 
ا 0022ف

ً
 صباح

 

 لغاية
 

/ يناير   02  ي
 
  0200كانون الثان
ي الساعة 

 
 مساءً  0022ف

www.sanjuan.edu/openenrollment 

San Juan Central Enrollment 

 

916-726-5826 : ا لاافااا  اا    

enrollment@sanjuan.edu ي 
 
: ا لااير ألااد   ا أل لاا ااير و ن  

www.sanjuan.edu/enrollment ي :    ا لاامااو قاا  
 
ا أل لاا ااير و ن  

 

ة   San Juanمــد يــر يــة   تــر  ــيــة    د   ا ل مــــــو ح 

 مــر كــا   خــد مــا ت   ا لــتــســجــيــل   و ا     ة   

San Juan Central 

ي مديرألة  ربية 
 
مة بتكافؤ  San Juanالفيئة التعليمية ف ملير 

بية. يجب أن  ي برامج وأنشطة مديرألة الير
 
الفرص لجمي  األفراد ف

بية  امج واألنشطة والخدمات المقدمة من قبل مديرألة الير  كون الير

ي والتحرش والتخوأل  والتنمر عىل 
 
خالية من التميير  الغير القانون

ها كالجنس أو العرق أو  ي يمكن  ميير 
أساس الخصائص الفعلية التر

األثنية أو اللون أو األصل القومي أو الجنسية أو الدين أو العمر أو 

التوجه الجنسي أو التفضيل الجنسي أو النسب أو  حديد 

المجموعة العرقية أو الجنس أو التعبير الجنسي أو الفوألة الجنسية 

أو  أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو الحالة األجتماعية أو الزوجية 

عىل أساس ار باط الشخص بشخص أو مجموعة واحدة أو أكير من 

ها.  ي لديفا خصائص فعلية يمكن  ميير 
 هذه المجموعات التر

 لألسئلة واألستفسار، قم باأل صال بنا عىل: 

 

 625-605-0005رقم الهاتف:  

ي 
 
ون  www.sanjuan.edu/enrollment: الموق  األل ير

ي 
 
ون ألد األل ير  enrollment@sanjuan.edu: الير

ي 
 
 San Juan Centralمركز التسجيل ف

 

San Juan Central 

3700 Garfield Avenue 

Carmichael, CA  95608 

 

 أيام العمل: من األثنير  اىل الجمعة*

 

ي الساعة 
 
  22022 - 6022يفتح ف

ً
 صباحا

ي 
 
  22022يغلق ف

ً
 بعد الظفر 2022 -صباحا

ي 
 
  0022 -بعد الظفر  2022يفتح ف

ً
 عرصا

 

 مغلق أبتداًء من: 

 *0202كانون األول   22لغاية  0202كانون األول،    00

Arabic 

ZI 

09/ 23/2021 



 ثالث طرق لتقديم طلب قرعة التسجيل المفتوح

نت من خالل زيارة  (1 www.sanjuan.edu/openenrollmentعير اإلنير

Garfield  0033 الواقع في San Juan Central 2( مركا التسجيل في

CA 95608 ،Avenue Carmichael

ة  فم براز س ةودناوات عتار، ي ت رالم   وحللع  جدول زارا

www.sanjuan.edu/openenrollment موقعنا  ع

 من يحصل عىل األولوألة األوىل؟

 
ً
أول

أشقاء الطالب المسجلير  حالًيا بالمدرسة المطلو ة والذين سيستمرون  •

ي التسجيل بالمدرسة المطلو ة خالل العام الدراسي القادم. 
 
 ف

ي المدرسة المطلو ة  بشكل  •
 
الطلبة الذين وىلي أمرهم/ الوصي يعمل ف

 .  أساسي

الطلبة الذين تحصل مدرستهم التابعة لعنوان السكن للعام التاىلي عىل  •

ويتم تحديدها عىل أنها منخفضة ( Title Iأموال من التمويل الفدراىلي )

ي اإلنجاز ا كاديمي  أو مؤهلة للحصول عىل الدعم والتحسير  الشامل. 
 
ف

 ما هي قرعة التسجيل المفتوح؟

التسجيل المفتوح هو عملية طلب مدرسة أخرى غير المدرسة 

التابعة لعنوان السكن أو العودة اىل المدرسة التابعة لعنوان 

السكن بعد النقل. بمجرد حصولك عىل نتائج التسجيل 

المفتوح  سيتم تنسيب الطالب في المدرسة المطلو ة للعام 

ي المدرسة المطلو ة، فسيتم 
 
. إذا لم يكن هناك مكان ف التاىلي

ي قائمة االنتظار لتلك المدرسة. 
 
 وضع التلميذ ف

نحن سعداء بتقديم فرصة أختيار المدارس الممتازة اىل أولياء  

ي تسكن ضمن حدود مديرية تر ية 
 San Juanا مور. ا   التر

لديهم فرصة لتسجيل الطلبة في أي مدرسة من مدارس مديرية 

ي تتوفر 
نامج المناسبفيها الير ية والتر ي الير

 
مقاعد شاغرة ف

)الشواغر المتاحة يتم تحديدها عن طريق توفر المكان وأتساع 

 ) نامج في المدرسة بعد تنسيب الطلبة المسجلير  وا   عىل الير

استعداد لتوفير وسائل النقل. 

حقوق العودة: الطلبة المسجلير  بأي مدرسة تم طلبها من 

خالل قرعة التسجيل المفتوح يتنازلون عن حقهم في حضور 

ي تم 
المدرسة التابعة لعنوان سكنهم وتصبح المدرسة التر

 اختيارها هالل قرعة التسجيل المفتوح هي مدرستهم ا ساسية. 

  
ً
 ثانيا

الطالب الذين محل سكناهم يقع ضمن دائرة نصف 

ي ال 03قطرها  
اكبة مع المدرسة المطلو ة والتر بالمائة و مير

تعتمد عىل عنوان سكن بل يتم التقديم اليها من خالل 

تقديم طلب. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: 

www.sanjuan.edu/rulemaps 

جميع الطلبة الذين أحد وىلي أمرهم يعمل كموظف دائم في 

 .San Juanمديرية تر ية 

 
ً
ثالثا

جميع الطلبة الذين يسكنون ضمن حدود مدارس مديرية 

وط ا ولوية الواردة  San Juanتر ية  والذين ال يتأهلون لشر

ي ا وىل أو الثانية. 
 
 ف

2023-2022 Open Enrollment Lottery 

األولية “قرعة التسجيل المفتوح ال  عتمد عىل قاعدة 

ي  تم  القرعة بل  تم عن طرألق ”. لألسبقية
العشوائية التر

من خالل الحاسوب والذي يحدد من هم الطلبة الذين  م 

 قبولفم للمدرسة المختارة/ المطلوبة من قبلفم. 

سيتم إرسال نتائج قرعة التسجيل المفتوح اىل األرس عن 

ألد في األسبوع األول من شفر  َباططرألق الير
ُ
اير  /ش 0200فير




