
رهنامی شام برای ثبت نام آزاد   



   

   

ما خوشحالیم که برای والدین گزینه انتخاب مکاتب عالی را میدهیم. خانواده های که در حوزه تعلیمی سن وان 

زندگی میکنند فرصت این را دارند تا در هر مکتب مربوط به حوزه تعلیمی دانش آموزان خویش را ثبت نام منایند:

در برنامه های مناسب جای موجود میباشد )موجودیت جای براساس گنجایش فزیکی و ظرفیت برنامه ی مکتب بعد از   •

جابجایی دانش آموزان ثبت نام شده ساحه مسکونی تعیین میگردد( و

خانواده ها متامیل به ارایه حمل و نقل باشند.  •

ثبت نام آزاد روندی است که طی آن تبدیلی به مکتب غیر از مکتب محله نزدیک و یا برای بازگشت به مکتب 

نزدیک محله خود، درخواست ارایه میگردد. زمانیکه شام نتایج درخواست ثبت نام آزاد تان را دریافت منودید، به 

مکتب مورد نظر تبدیل میشوید – که مکتب محل سکونت تان میگردد - و یا در لست انتظار به هامن مکتب جابجا 

خواهید شد. 

ثبت نام آزاد چی است؟

۳ طریقه برای ارایه درخواست

www.sanjuan.edu/openenrollment انالین در

حضوری در هر مکتب ی حوزه تعلیمی سن هوان 

از دفرت ثبت نام و خانواده سن هوان مرکزی دیدن منایید

www.sanjuan.edu/openenrollment
برای دیدن تقسیم اوقات مالقات و جلسه رهنامیی مکاتب: 

دسامرب و آغاز جنوری – زمان ثبت نام آزاد است

فربوری – نتایج تعیین مکتب ارسال میگردد.

برای دیدن تقسیم اوقات ثبت نام سال روان، لطفاْ ضمیمه را ببینید و یا از 

www.sanjuan.edu/openenrollment دیدن منایید.

3700 Garfield Ave. in Carmichael



ثبت نام آزاد بر اساس دریافت خدمات به ترتیب ورود منیباشد. یک سیستم قرعه کشی کمپیوتری    

تعیین میکند که کدام دانش آموز به مکتب انتخاب شده اش قبول گردد.  



شام میخواهید دانش آموز شام به مکتب غیر از مکتب فعلی و یا مکتب ساحه مسکونی خود شامل گردد، و یا  •
در مکتب  او  میخواهید  و شام  بوده   )High Achiever Program( عالی  برنامه دستاورد  واجد رشایط  آموز شام  دانش   •

متوسطه به غیر از مکتب متوسطه ساحه مسکونی خویش شامل گردد، و یا 
 ,Cowan Fundamental :شام میخواهید که دانش آموز شام در یکی از مکاتب ذیل اشرتاک کند  •

 Dewey Fundamental, Green Oaks Fundamental, Cambridge Heights Open, Mission Avenue
Open, Orangevale Open )K-8), Arcade Fundamental )6-8) or El Camino Fundamental 9-12

ثبت نام آزاد در حاالت ذیل رضوری منیباشد: 
•  شام میخواهید دانش آموز تان در مکتب فعلی و یا مکتب ساحه مسکونی به درس های خود ادامه دهد، و یا  

•  دانش آموز شام قبالً به وسیله یک تبدیلی تصویب شده حوزوی و یا ثبت نام آزاد قبلی شامل گردیده است. 

ثبت نام در حاالت ذیل رضوری است:

به کی اولویت داده میشود؟

اول

سوم

دوم 

• برادر یا خواهر دانش آموز شامل مکتب درخواست شده باشند و به اشرتاک در مکتب درخواست شده در سال آینده آموزشی ادامه خواهد داد. 

•  دانش آموزانیکه که وظیفه اولیه والدین یا رسپرست شان به هامن مکتب باشد. 

• دانش آموزانیکه مکتب محل سکونت شان وجوه  Title Iرا دریافت می منایند و برای بهبود برنامه، اقدامات اصالحی و یا بازسازی شناسایی شده باشند. 

•  دانش آموزانیکه در ساحه ۴۰ درصد از محدوده مکتب مورد نظر زندگی میکنند. برای معلومات بیشرت، از www.sanjuan.edu/rulemaps دیدن 

منایید.  

•  متام دانش آموزانیکه والدین شان کارمند عادی و دایمی حوزه تعلیمی سن هوان باشد.

•  متام دانش آموزانیکه در ساحه حوزه تعلیمی سن وان زندگی میکنند و واجد رشایط اولویت اول و دوم منیشوند. 

   

 www.sanjuan.edu/boundaries :محدوده های فعلی مکتب

زمانیکه حاالت خاص مانند بسته شدن یک مکتب، تغیر برنامه و یا ازدیاد نفوس در مکتب اتفاق بیافتد، حوزه تعلیمی رشایط خاص را برای رسیدگی 

به کارمندان و جابجایی دانش آموزان اتخاذ خواهند منود.

 Gold River شمول  به  کودکستان-۸  ابتداییه،  مکاتب  شامل  که  آموزان  دانش  کودکستان-۸:  و  کودکستان-۶  های  خانواده 

 Discovery Center, Kingswood, Lichen, Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King, Thomas Edison Language

Institute ویا  Woodsideمیباشند، برای صنف هفتم و هشتم در مکاتب خود باقی خواهند ماند. دانش آموزان که شامل دیگر 

مکاتب کودکستان-۵ و یا کودکستان-۶ استند، ولی ساکن یک مکتب کودکستان-۸ میباشند، برای صنف ششم و یا هفتم به طور 

خودکار به مکتب کودکستان-۸ ساحه مسکونی خود تبدیل میگردند. اگر میخواهید کودک شام به عوض مکتب کودکستان-۸ به 

مکتب متوسطه شامل شود، شام باید در ثبت نام آزاد اشرتاک منایید.



حق بازگشت: دانش آموزانیکه از طریق ثبت نام آزاد به مکتب مورد نظر شان تبدیل میگردند،   

 از حق شمولیت به مکتب ساحه مسکونی خود رصف نظر میکنند و مکتب تبدیل شده، مکتب

 ساحه مسکونی شان میگردد.



برنامه و معلومات اضافی

جابجایی در آموزشهای ویژه مسولیت تیم IEP دانش آموزان بر اساس نیازهای دانش آموزان و برنامه های مناسب میباشد.    

اگر چه شاگردان آموزش های ویژه مکلف اند تا در ثبت نام آزاد اشرتاک کنند، اما متام برنامه ها در مکاتب محلی آنها موجود 

منیباشد.

El Camino  و Cowan, Dewey, Green Oaks, Arcade, Pasteur, Casa Roble مکاتب اساسی/باز: مکاتب
العاده تنظیم شده برای تفوق آموزشی میباشد. هر مکتب تالش  مکاتب اساسی اند که دارای یک محیط فوق 
مکاتب  مینامید.  تفهیم  آموز  دانش  هر  به  را  ها  دستاورد  به  افتخار  و  شهروندی  مسولیت،  حس  که  مینامید 
Cambridge Heights، Mission Ave، و Orangevale K-8 مکاتب دارای ساختار باز اند که فرصت آموزش در 
متام مضامین مرتبط، مورد رضورت و مورد عالقه کودکان را فراهم میسازد. سالمتی احساسی دانش آموز هدف 

اصلی است و اجتامع منحیث متدید به صنف درسی مورد استفاده قرار میگیرد.

آموزش دو زبان: توماس ادیسن یک برنامه آموزش دو زبانه را ارایه مینامید، که برای صحبت کننده گان انگلیسی 
و صحبت کننده گان اصلی هسپانوی طراحی گردیده است. این برنامه برای دانش آموزان فرصت فراگیری دو زبان، 
کاووش فرهنگ های غنی و آماده گی به قوه کار قرن بیست و یکم را مهیا میسازد. این برنامه در سال ۲۰۱۰ آغاز 

گردیده است. 

بکلوریت بین املللی: این برنامه به دانش آموزانی که برنامه درسی بکلوریت را تکمیل کند، یک سند قبول شده بین 
املللی میدهد. برنامه بکلوریت بین املللی باالی پیرشفت رهربان جوان دانا، مواظب و آگاه جهانی مترکز می مناید. 
دانش آموزان حوزه تعلیمی سن هوان فرصت تجربه برنامه تسلسلی کامل بکلوریت بین املللی از برنامه ابتدایی 
بکلوریت بین املللی در مکتب ابتداییه توماس کیلی به برنامه دیپلومه بکلوریت بین املللی در مکتب متوسطه 
ونستون چرچیل و لیسه عالی میرا لوما را خواهند داشت. این مکاتب منحیث پیشتازان برنامه بکلوریت بین املللی 

در ساحه سکرمنتو شناخته میشوند.

مانتسوری (Montessori( : برنامه مانتسوری در مکتب ابتداییه کاتج یک محیط آماده ی را ارایه می مناید که در 
آن کودکان به شکل طبیعی به کار و آموزش رهربی میشوند. این برنامه عشق ذاتی کودکان برای آموزش را از طریق 
ارایه فرصت برای اشرتاک در فعالیت های معنا دار تحت رهنامیی استادان آموزش دیده مانتسوری تشویق مینامید. 
از طریق این برنامه، کودکان بر اساس استعداد های فردی شان درحالیکه توانایی های مترکز، انگیزه، ایستادگی و 

نظم آنها توسعه می بابد، رشد مینامید.

گزینه های بیشرتی را جستجو منایید، از مسیر کاری گرفته الی مکاتب معادل

www.sanjuan.edu/schoolchoices



برای معلومات تازه در مورد کودکستان و کودکستان عبوری از صفحه انرتنتی ما دیدن کنید:    

 .www.sanjuan.edu/kindergarten



www.sanjuan.edu/openenrollment

www.sanjuan.edu/sjcentral
(916) SAN-JUAN

برای ساعات کاری مرکز

ثبت نام و خدمات خانواده

سن هوان:

  

حوزه تعلیمی سن هوان برای اساس سن، جنس، نژاد، رنگ، اجداد، ملیت، ملیت اصلی، حالت 

پناهنده  گی، هویت گروه قومی، قومیت، سن، دین، حالت مدنی، حاملگی، حالت والدین، 

معلولیت فزیکی یا دماغی، جنس، هویت جنسی، جنسیت، هویت جنسیتی، اظهار جنسیت، و 

یا معلومات ژنتیکی، تصور یک و یا بیشرت این مشخصات، و یا تبانی با یک شخص و یا گروه با 

یک و یا بیشرت از این مشخصات واقعی و یا تلقی شده تبعیض منی مناید.

   3700 Garfield Ave.


