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OPEN ENROLLMENT TRANSFER APPLICATION FOR KINDERGARTEN THROUGH 12TH GRADE 

 درخواست تبدیلی ثبت نام آزاد برای کودکستان الی صنف دوازدھم 
ند. زاد را تحویل دھآست تبدیلی ثبت نام کھ تقاضای اشتراک در مکتب مورد عالقھ و یا مکتب خارج از محدوده محل سکونت خویش در حوزه تعلیمی سن وان را می نمایند، باید یک درخواآموزانیدانش 

والدین موقیعت دارد، تحویل داده شوند.  (Garfield Avenue, Carmichael, CA 95608 3700)در مکاتب محلی و یا سن وان مرکزی کھ در  ۲۰۱۹جنوری  ۱۸و  ۲۰۱۸دسامبر  ۳درخواست ھا باید بین 
 نالین تحویل دھند. آدرخواست ھای خویش را  www.sanjuan.edu  ویب سایتدانش آموزان فعلی ھمچنان میتوانند با مراجعھ بھ 

ارایھ بیشتر از یک درخواست باعث میگردد.  محسوبحوزوی الاین درخواست منحیث یگانھ درخواست ساالنھ بین یک درخواست تبدیلی برای ھر دانش آموز ارایھ نمایند.  تنھا خانواده ھا میتوانند
 گردید. بطالن درخواست خواھد  لغو/

  ______________________شماره ھویت دانش آموز:   (مخفف نام) ______ ید شده توسط:ئتا ______________________تاریخ ارایھ: 
 

 ________/____/____تاریخ تولد:  ______مونث   مذکر/  ____________________________________________________________ اسم دانش آموز:
 

 __________________________________________________________________________________________________________آدرس: 
 کد پستی     شھر     سرک  

 ____________________________________:  شماره تماس معادل   ________________________________شماره تماس در صورت موجودیت پرسش: 

 _________: صنف فعلی        _________________________________________________________________________________: مکتب فعلی

 _______________________________________________________________________مکتب ساحھ مسکونی: 

 _______ صنف درخواست شده:    ______________________________________________________________________ مکتب درخواست شده:

 جاھای مناسب ذیل را نشانی و معلومات تقاضا شده را ارایھ نمایید.  اً لطف

     .فوق الذکرگشت بھ مکتب ساحھ مسکونی بر اساس آدرس درخواست بر   

مکتب بھ آموزش ادامھ نیز در آن  ۲۰۲۰-۲۰۱۹شاگرد را کھ در حال حاضر در مکتب تقاضا شده شامل اند و در سال تعلیمی  برادران نام ھای تمام خواھران/   
 ید: ئگرد را ذکر نمابرادر شا نام و صنف فعلی خواھر/ اً لطفمیدھند، را بنویسید. 

________________________________________________________________________________________________________ 

  سایر خدمات) ، صنف ویژه روزانھ، حمایت منابع، خدمات تکلم:  (IEP) برنامھ آموزش انفرادی( ویژه دریافت می نماید آموزشھای  این دانش آموز خدمات 
از جانب اداره آموزش ھای انفرادی مرور میگردد. تبدیلی یا گزینش دانش آموز از  ،قبل از منظوری) IEPدرخواست تبدیلی دانش آموزان برنامھ آموزش ھای انفرادی (

  خواست میگردد.طریق برنامھ ثبت نام آزاد در مکتب کھ نتواند نیازمندی ھای الزم را برای دانش آموز متذکره برآورده سازد، منجر بھ لغو و باطل شدن در
یک انتصاب و یا قرارداد بھ حوزه  بر اساسشخص است کھ ". کارمند حوزه تعلیمی سن وان کارمند دایمی حوزه تعلیمی سن وان است ،سرپرست شاگرد مادر/ پدر/ 

ساعت  انگزین، ھمکارجاکھ بھ شکل دایمی، تمام وقت و یا نیمھ وقت استخدام شده اند. کارمندان  انداین افراد شامل کسانی ید. تعلیمی سن وان ارایھ خدمت می نما
     "کارمندان دستمزد و سایر وظایف کوتاه مدت شامل این رده بندی نمیشود. ،مکتب تفریح

 د:ئینام (ھای) و بخش یا ساحھ کار آنھا را ذکر نما اً لطف

________________________________________________________________________________________________________ 

  برای انستیتوت زبان توماس ادیسن (یکی را نشانی کنید):  تنھا               
       Traditional Program         Dual Immersion Program                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 _____________________________________________ء والدین: امضا _____________________________________________ نام والدین : 

For School Year 2019-2020 

گردد. من این را میدانم و موافقھ می تصویب این درخواست میتواند ھر زمانی باطل حوزه تعلیمی، مقرارت رفتار و حاضری کھ در صورت عدم پیروی دانش آموز از من این را میدانم و موافقھ می نماییم 
  دانش آموز از خانھ بھ مکتب و برعکس آن میباشم.من مسول حمل و نقل نمایم کھ تحت شرایط این موافقت نامھ، 

وردم، ھیچ ضمانت وجود ندارد کھ در سالھای آینده خواھر یا برادر دانش آموز بھ ھمان مکتب جابجا آبدست  ۲۰۲۰- ۲۰۱۹برای سال طی روند ثبت نام آزاد ھرگاه من مکتب مورد انتخاب خویش را 
 نزدیک براساس آدرس محل سکونت دانش آموز میباشد نھ براساس جابجایی از طریق ثبت نام آزاد.  تعیین شدهخواھد شد. مکتب  سنزدیک نام نوی ین شدهتعیمکتب بھ دانش آموز من خواھند شد و یا 

رھبری میشود، اشتراک می نماید،  (California Interscholastic Foundation-CIF) بنیاد بین مکتبی کالیفرنیا گاه دانش آموز در یکی از برنامھ ھای ورزشی کھ توسطھر: کارانیادداشت برای ورزش
 نمایند. مروررا  CIFسرپرستان باید قبل از ارایھ درخواست، مقرارت  والدین/ در مکتب جدید خویش نباشد. ،وی ممکن واجد شرایط اشتراک در این برنامھ ھا

فزیکی یا دماغی، وضیعت صحی و یا دیگر مالحظات غیرقانونی  ناتوانیجنس، نژاد، رنگ، دین، ملیت اصلی، گروه قومی، حالت مدنی،  ،اساس سن حوزه تعلیمی سن وان بر
 . تبعیض نمی نماید

 

Farsi/Dari 
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