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OPEN ENROLLMENT TRANSFER APPLICATION FOR KINDERGARTEN THROUGH 12TH GRADE 

 درخواستنامھ تبدیلی ثبت نام آزاد برای کودکستان الی صنف دوازدھم 
 

را می نمایند، باید یک   San Juanحل سکونت خویش در حوزه تعلیمی مورد عالقھ و یا مکتب خارج از محدوده م /مدرسھاشتراک در مکتب اجازه کھ تقاضای دانش آموزانی
مکاتب از  ھر یکدر  ۲۰۲۰جنوری  ۱۷و  ۲۰۱۹دسامبر  ۲بین توان نامھ ھا را میدرخواسترا تحویل دھند.  )ransferOpen Enrollment T( تبدیلی ثبت نام آزاد نامھدرخواست

ی کھ در حال والدین دانش آموزان. موقیعت دارد، تحویل داد (Garfield Avenue, Carmichael, CA 95608 3700) آدرس کھ دربرای ثبت نام  وانسندفتر مرکزی یا  ،محلی
 تحویل دھند. نیز نالین آبصورت را  شانھای درخواست www.sanjuan.edu سایتویب توانند با مراجعھ بھ میھستند،  در حوزه تعلیمی شاملحاضر 

 دھیتحویلگردد. می محسوب تبدیلی در داخل حوزه تعلیمی منحیث یگانھ درخواست ساالنھ ،نامھاین درخواستھ نمایند. ئارا تبدیلی نامھتنھا یک درخواست آموزبرای ھر دانش توانندھا میخانواده
 گردید. بطالن درخواست خواھد  لغو/باعث  ،نامھبیشتر از یک درخواست

  ____________________: آموزشماره کارت شناسایی دانش  )مخفف نام( ______ ید شده توسط:ئتا ______________________ھ: ئتاریخ ارا
 

 ___________/____/____تاریخ تولد:  ______  جنسیت نا مشخص/مونث مذکر/  ________________________________________________ دانش آموز: نام
 

 __________________________________ایمیل:  ______________________________________________________________________آدرس: 
 پستی کد  شھر     جاده  

 ______________________ ______:  فرعیشماره تلفون    ________________________________: شماره تلفون برای برقراری تماس در صورت داشتن سوال

 _________: فعلی /کالسصنف        ___________________________________________________________________________: فعلی /مدرسھمکتب

 _______________________________________________________________________: /مدرسھ محل سکونتمکتب

 _______ درخواست شده: /کالسصنف    ___________________________________________________________________ درخواست شده: /مدرسھمکتب

ً لطف  را نشانی و معلومات تقاضا شده را ارایھ نمایید.  ھای قابل تطبیقگزینھ ا

     ./مدرسھ محل سکونت بر اساس آدرس ذکر شده در باالگشت بھ مکتبدرخواست بر   

نیز در آن  ۲۰۲۱-۲۰۲۰در سال تعلیمی و شده شامل اند  درخواست /مدرسھدر حال حاضر در مکتبکھ بنویسید را  آموزدانش ھای تمام خواھران/برادراننام    
ً لطف. خواھند دادبھ آموزش ادامھ  /مدرسھمکتب  ید: ئرا ذکر نما آموزدانشو صنف فعلی خواھر/برادر  ھا)(نام نام ا

________________________________________________________________________________________________________ 

   .سایر خدمات)ویژه روزانھ، حمایت منابع،  /کالس، صنفگفتار: IEPیا  انفرادی یبرنامھ آموزش( ویژه دریافت می نماید آموزش  این دانش آموز خدمات 
آموز از دانش ھرگاه گردد.مرور می ویژه آموزش یاز جانب اداره ،تائید تبدیلیقبل از ھستند، فعال ) IEPانفرادی ( برنامھ آموزش ی کھ دارایدرخواست تبدیلی دانش آموزان

آموز از طریق ھای وی را برآورده سازد، جابجایی دانش) در مکتب/مدرسھ ای تبدیل گردد کھ نتواند نیازمندیopen enrollment lottery(طریق قرعھ کشی ثبت نام آزاد 
   گردد.قرعھ کشی، لغو و باطل می

یک انتصاب یا  بر اساساست کھ  یشخص"،  San Juan. کارمند حوزه تعلیمی است  San Juanکارمند دایمی حوزه تعلیمی  ،آموزسرپرست قانونی دانش /پدر/مادر 
کارکنان حوزه  بھ شکل دایمی، تمام وقت و یا نیمھ وقت استخدام شده اند.کھ  بھ شمول افرادی ؛یدنمارائھ میخدمت  San Juanتعلیمی حوزه  رایب ،استخدام قرارداد
     "استخدام شده اند. ،اه مدتکوت ھایموقفکارمندان دستمزد و سایر  ،یگزینیجا گردند کھ بھ حیث کارمندان شامل افرادی نمی San Juanتعلیمی 

ً لطف  نمایند، بنویسید.کار می آن مکتب/اداره ای را کھ درو  ھا راآن )یھانامنام ( ا
_______________________________________________________________________________________________ 

   ):گزینھ را انتخاب کنید (یک Thomas Edison انستیتیوت زبان برای تنھا             
       Traditional Program         Dual Immersion Program                                                                                                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 _____________________________________________والدین:  یامضا _____________________________________________ نام والدین : 

  ۲۰۲۱-۲۰۲۰برای سال تعلیمی 

Farsi/Dari 

دانم و موافق می منگردد. تواند ھر زمانی باطل تصویب این درخواست میحوزه تعلیمی، مقرارت رفتار و حاضری کھ در صورت عدم پیروی دانش آموز از  دانم و موافق ھستممی من
  باشم.و برعکس آن می /مدرسھل حمل و نقل دانش آموز از خانھ بھ مکتبمن مسؤنامھ، ھستم کھ تحت شرایط این موافقت

ھای آینده خواھر یا برادر وجود ندارد کھ در سال ی، ھیچ ضمانتبیاورمبدست  ۲۰۲۱-۲۰۲۰ تعلیمی برای سالطی روند ثبت نام آزاد مورد انتخاب خویش را  /مدرسھھرگاه من مکتب
براساس آدرس محل  /مدرسھ متوسطھ یا لیسھ. مکتبثبت نام گردد ھمان محل،  یا لیسھ مکتب متوسطھ دانش آموز من بھاین کھ یا  شودجابجا  /مدرسھدانش آموز بھ ھمان مکتب

 نھ براساس جابجایی از طریق ثبت نام آزاد.  گرددتعیین میآموز سکونت دانش

رھبری  (California Interscholastic Foundation) بنیاد بین مکتبی کالیفرنیا دانش آموز در یکی از برنامھ ھای ورزشی کھ توسط اگر: ھای ورزشیاشتراک در فعالیت یادداشت
واجد شرایط  واست، مقرارتسرپرستان باید قبل از ارایھ درخ جدید خویش نباشد. والدین/ /مدرسھدر مکتب ،شود، اشتراک می نماید، وی ممکن واجد شرایط اشتراک در این برنامھ ھامی

 نمایند. مروررا ) CIF( بنیاد بین مکتبی بودن
یا  ، گروه قومی، حالت مدنیمنشای ملیبر اساس سن، جنس، نژاد، رنگ، دین، ھیچ گونھ تبعیض غیر قانونی  )San Juan Unified School District( وانسنحوزه تعلیمی 

 . شودالحظات غیرقانونی، قائل نمیم سایر، وضیعت صحی و یا روانی، ناتوانی فزیکی یا وضعیت والدین
 

http://www.sanjuan.edu/openenrollment
http://www.sanjuan.edu/openenrollment

