
مالقات و شبهای معلومات   

درخواست های ثبت نام آزاد از 

۳ دسمرب – ۱۸ جنوری پذیرفته میشود

www.sanjuan.edu/openenrollment

برای ارایه درخواست انالین و معلومات بیشرت از ویب 

سایت ما دیدن منایید:

بیشرت مکاتب برای آگاهی و اطالع رسانی والدین از انتخاب هایشان مالقاتها و برنامه 

های شب معلومات را دایر می مناید. این برنامه ها همه ساله قبل از بسته شدن 

التری ثبت نام آزاد دایر میگردند تا والدین در مورد مکاتب و برنامه های موجود 

و سایر معلومات مهم بهرت بدانند. دیدارها و سیر ها برای والدین فرصت کاووش 

مکتب و صنف درسی را فراهم میسازد. بعضی مکاتب برنامه های معلومات و دیدار 

ها را یکجا میسازند. ما شام را جداً تشویق مینامیم تا به این برنامه ها اشرتاک مناید 

و در باره حوزه تعلیمی سن هوان بیشرت بدانید.

  

در این برگه تاریخ و اوقات دیدار ها و شب های معلومات برای بیشرت مکاتب ما 

گنجانید شده است. درصورت که مکتب را که شام آرزو دارید ببینید گنجانیده نشده 

است، برای آگاهی از تاریخ و اوقات دیدارهای خانواده و دیگر معلومات لطفاً به 

هامن مکتب به متاس شوید. 

ثبت نام آزاد ۲۰۲۰-۲۰۱۹



 Cambridge Heights Open - K-5

دیدارها: ۱ نوامرب، ۶ دسمرب و ۱۰ جنوری 

از ساعت ۸:۳۰ – ۱۰ صبح 

Cottage Montessori - TK-5

دیدارها: برای رزرو کردن یک تاریخ به متاس شوید:۵

 دسمرب، ۱۲ دسمرب، ۹ جنوری و ۱۹ جنوری از 

ساعت ۱۰:۳۰-۹ صبح

Cowan Fundamental - K-6

شب معلومات: ۵ دسمرب از ساعت ۷:۳۰-۶:۳۰ شام

دیدارها: روزهای چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح 

از طریق وعده مالقات

 K-6 Del Paso Manor

دیدارها: ۱۳ دسمرب، ۱۷ جنوری و ۲۵ جنوری 

ساعت ۸:۳۰ صبح 

 

K-6 Deterding

دیدارها: ۶ دسمرب، ۱۰ جنوری و ۲۴ جنوری 

)Rapid Learner ساعت ۸:۳۰ صبح )شاگردان برنامه

 ۱۳ دسمرب و ۱۷ جنوری ساعت ۸:۳۰ صبح

 )متام شاگردان( 

 Dewey Fundamental - K-6

دیدارها: ۲۷ نوامرب، ۱۸ دسمرب و ۱۴ جنوری 

ساعت ۸:۴۵ صبح

 Green Oaks Fundamental - K-6

دیدارها: تنها از طریق وعده مالقات، سه شنبه های

مشخص آغاز از ساعت صبح 

Gold River Discovery Center - K-8

شب معلومات: ۷ نوامرب ساعت ۶:۳۰-۵:۳۰ شام

دیدارها: ۶ نوامرب ) مکتب متوسطه( از ساعت

 ۱۱:۳۰-۹ صبح، ۴ دسمرب از ساعت ۹-۱۱:۳۰ 

صبح و ۲۲ جنوری )متام صنف ها(  از 

ساعت ۲:۳۰-۱ بعد از ظهر

Mariemont - K-5

دیدارها: ۱۰ اکتوبر، ۱۴ نوامرب و ۵ دسمرب

از ساعت ۱۰-۹ صبح

Mission Avenue Open - K-6

دیدارها: ۶ نوامرب و ۴ دسمرب از ساعت 

۱۰-۸:۳۰ صبح 

 Orangevale Open - K-8

شب معلومات: ۷ نوامرب از ساعت ۸-۶:۳۰ شام

دیدار ها: ۸ نوامرب از ساعت ۱۰-۹ صبح

تاریخ های سیر: ۱۶ اکتوبر، ۸ نوامرب، ۱۹ دسمرب

۱۱ جنوری و ۱۷ جنوری. با مکتب به متاس شوید:

۲۰۶۷-۸۶۷-۹۱۶

Pasadena Avenue K-5

شب معلومات: ۸ نوامرب از ساعت ۶-۵ شام

دیدارها: برای اخذ وعده مالقات با مکتب به

 متاس شوید

Pershing - K-6 and Rapid Learner Program

شب معلومات: ۱۱ دسمرب، ۱۸ جنوری و ۲۲ جنوری

)Rapid Learner ساعت ۸:۲۵ صبح )تنها برنامه

 ۱۷ دسمرب و ۱۷ جنوری ساعت ۸:۲۵ صبح 

)متام شاگردان( برای رزرو کردن تاریخ دیدار به 

مکتب به متاس شوید  

Sierra Oaks - K-8

شب معلومات: ۵ دسمرب ازساعت ۷-۶ شب

دیدارها: ۱۴ دسمرب و ۱۰ جنوری و ۱۸ جنوری از

 ساعت ۸:۲۰ – ۹:۲۰ صبح

Thomas Edison Language Institute - TK-8

شب معلومات: ۱۴ نوامرب از ساعت ۷-۶ شام

دیدارها: برای وعده مالقات به متاس شوید

Thomas Kelly - TK-5

دیدارها: ۱ نوامرب، ۲۹ نوامرب، ۶ دسمرب، ۱۳ دسمرب،

 ۱۰ جنوری و ۱۷ جنوری از ساعت ۱۰-۹ صبح

مکاتب ابتداییه



Andrew Carnegie

شب معلومات: ۲۸ نوامرب 

ساعت ۷-۶ شام

دیدارها: ۴ دسمرب و ۵ دسمرب از ساعت ۹ صبح 

الی ۲ بعد از ظهر

Arcade Fundamental

شب معلومات: ۲۹ نوامرب از۷:۳۰-۶  شام

دیدارها: ۵ دسمرب، ۱۲ دسمرب و ۱۰ جنوری 

از۱۱:۰۰-۸:۰۰ صبح

Arden

شب معلومات: ۲۸ نوامرب از ۸-۶:۰۰ شام

دیدارها: ۴ دسمرب و ۹ جنوری از ساعت

 ۱۰-۸ صبح

Encina Preparatory - grades 6-8

شب معلومات: ۱۵ نوامرب ساعت -۷-۶ شام 

دیدارها: برای اخذ وعده مالقات متاس بگیرید 

۱۴-۱۰ دسمرب از ساعت ۸:۳۰ – ۱۰ صبح

John Barrett

شب معلومات: ۶ دسمرب از ساعت  ۶:۳۰ – ۷:۳۰ شام

دیدارها: ۱۱ دسمرب و ۱۲ دسمرب از

۹صبح – ۲ بعد از ظهر

Louis Pasteur

شب معلومات: ۱۵ نوامرب از -۷:۳-۶:۳۰ شام

دیدارها: برای اخذ وعده مالقات به مکتب

 به متاس شوید

Sylvan

شب معلومات: ۲۹ نوامرب ساعت  ۶ – ۶:۴۰ شام

دیدارها: ۳۰ نوامرب ۸:۳۰ – ۱۰:۳۰ صبح 

Will Rogers

شب معلومات: ۲۷ نوامرب ساعت ۶:۳۰ – ۷:۳۰ شام

دیدارها: ۲۸ ۳۰- نوامرب از ساعت ۸ صبح – ۲ بعد از ظهر 

Winston Churchill

شب معلومات: ۱ نوامرب از ساعت  ۶:۳۰ – ۸ شام

دیدارها: برای وعده مالقات به متاس شوید 

ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱:۳۰ بعد از ظهر

وقفه چاشت

مکاتب متوسطه )صنف های۶- ۸(



   

Bella Vista

شب معلومات: ۱۵ نوامرب از ساعت

 ۷-۶ شام

دیدارها: مالقاتها درنظر گرفته نشده 

Casa Roble

شب معلومات: ۳۰ اکتوبر از ساعت

 ۷:۳۰-۶ شام

دیدارها: برای تنظیم مالقات به مکتب

 به متاس شوید

Del Campo

شب معلومات: ۷ نوامرب

 از ساعت ۸:۳۰-۶ شام )ورزشگاه(

دیدارها: ۵ دسامرب، انالین ثبت نام کنید

۹:۳۰-۸ صبح )متام شاگردان( ۹:۳۰-۱۰۴۵

)Will Rogers صبح )فقط دانش آموزان 

El Camino Fundamental

شب معلومات: ۳۰ اکتوبر 

از ساعت ۶:۳۰-۷:۵۰

دیدارها: ۱ نوامرب و ۲ نوامرب

در جریان روز رسمی مکتب 

به وعده مالقات نیاز نیست، اما 

والدین/رسپرست باید موجود باشد

Encina Preparatory 6-12

شب معلومات: ۱۵ نوامرب ساعت ۷-۶ شام

دیدارها: برای تنظیم مالقات به مکتب به 

متاس شوید

۱۴-۱۰ دسمرب از ساعت ۸:۳۰ – ۱۰ صبح 

Mesa Verde

شب معلومات: ۷ نوامرب ساعت ۶ شام

)مرکز منایش هرنها(

دیدارها: برای تنظیم مالقات به مکتب به 

متاس شوید

Mira Loma

شب معلومات: ۸ نوامرب ساعت ۹-۶ شام

،)Churchill دیدارها: ۱۷ اکتوبر )فقط دانش آموزان

 ۲۸ نوامرب )دانش آموزان IS و MYP ( و

 ۱۶ جنوری )متام دانش آموزان( ۱۱:۳۰-۸ صبح

San Juan

شب معلومات: ۱۴ نوامرب ساعت ۶ شام

دیدارها: ۷ دسمرب از ساعت ۱۱-۹ صبح

سیر مکتب در صورت تقاضا ارائه میگردد

Rio Americano

شب معلومات: ۷ نوامرب از ساعت ۹:۰۰-۷ شام

دیدارها: ۴ و ۵ دسمرب از ساعت ۱۱:۴۵-۸ صبح

سیر مکتب هر ۳۰ دقیقه ارائه میگردد 

UnSchool

شب معلومات: ۲۸ نوامرب از ساعت ۷:۳۰-۶ شام

دیدارها: برای وعده مالقات متاس بگیرید

مکاتب لیسه

درخواست های ثبت نام آزاد از ۳ دسمرب – ۱۸ جنوری پذیرفته میشود

برنامه های ذیل واجد رشایط التری ثبت نام آزاد 
منی باشند مگر برای شاگردان لیسه

 مساعد اند: 
  El Sereno )مطالعه مستقالنه(

برای ثبت نام و معلومات به شامره
 ۵۰۶۰-۹۷۱به متاس شوید

برنامه بازیابی واحد های درسی که قبالً به نام 
AdvancePath Academy یاد می گردید،

La Entrada  و  Encina, San Juan در مکاتب
دایر میگردد

برای ثبت نام و معلومات به شامره ۹۷۹-۸۰۵۰
به متاس شوید


