
SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

10/01/2018 
 

 

OPEN ENROLLMENT TRANSFER APPLICATION FOR KINDERGARTEN THROUGH 12TH GRADE 

Учні які подають прохання про переведення в школу за їх вибором або у школу яка знаходиться за межами їх помешкання але в окрузі San Juan 

Unified School District повинні заповнити і подати заяву для вільної реєстрації у період з 2 грудня, 2019 до 17 січня, 2020 у любій із шкіл округу, 

або в San Juan Central, що знаходиться за адресом: 3700 Garfield Avenue, Carmichael, CA 95608.  Батьки учнів що вже зареєстровані також 

можуть подати заявку на сторінці в Інтернеті www.sanjuan.edu   

БАТЬКИ МОЖУТЬ ПОДАТИ ТІЛЬКИ ОДИН БЛАНК ЗАЯВИ ПРО ПЕРЕВОД НА ОДНОГО УЧНЯ. ЦЯ ЗАЯВА МАЄ ЧИННІСТЬ ПРОТЯГОМ ОДНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. ЯКЩО ВИ ПОДАСТЕ БІЛЬШЕ НІЖ ОДНУ ЗАЯВУ ЦЕ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО ВІДМОВИ/ВІДВІДХИЛЕННЯ ВАШОЇ ЗАЯВИ. 

Дата подачі: _____________________________   Ухвалено: ______ (Ініціали) Номер учня # __________________________________ 
 

Ім’я учня: _____________________________________________  Хлопець /Дівчина/ Небінарний ______    Дата народ.: ____/____/________ 
 

Адреса: _______________________________________________________________________________________________________________ 

  Вулиця       Місто             Zip 

Номер телефону для контакту: _____________________________________ Альтернативний номер телефону: ________________________ 

Школа що відвідує тепер: _________________________________________________________________Теперішній клас: _______ 

Школа за місцем помешкання: _______________________________________________________________________ 

Школа що вимагає: ___________________________________________________________           Клас (на теперішній час): _______ 

Будь ласка позначте те що вам підходить і заповніть необхідну інформацію. 

   Прохання про повернення в школах що знаходиться у межах району за нашою адресом.    

  Укажіть своїх братів і сестер, які зараз відвідують ту саму школу в яку ви плануйте перевести учня, і чи будуть вони 
продовжувати відвідувати цю школу у 2020-2021 навчальному році. Будь ласка, додайте ім'я та прізвище братів чи 
сестер що навчаються там: 
________________________________________________________________________________________________________ 

  Цей учень навчається за програмою Спеціальної освіти (IEP: Speech, Special Day Class, Resource Support, Інше)  

Учні які навчаються по програмі Спеціальної Освіти  повинні отримати необхідний дозвіл від відділу спеціальної освіти перед тим 
як дітям дозволять перейти в іншу школу. Якщо студент був розміщений у школі через відкриту реєстрацію а в школі немає 
відповідної програми, і по цій причині не може задовольнити особливі потреби учня, розміщення студента буде анульоване. 

  Батьки або опікуни є постійними працівниками округу San Juan Unified School District.  Працівник округу San Juan Unified 

School District мається на увазі " особи на постійних посадах що працюють на повний або не повний робочий день в окрузі San Juan 
Unified School, що працюють за певним призначенням або за домовленістю.  Це включає осіб, зайнятих на звичайних посадах, і 
працевлаштованих на повний або неповний робочий день, за винятком осіб, найнятих тимчасово для заміни, що допомагають із 
дітьми на дитячих майданчиках, або на інших тимчасових позиціях."  

Будь ласка напишіть ім’я та відділ/школу де вони працюють: 

________________________________________________________________________________________________________ 

                Тільки для школи Thomas Edison Language Institute (позначте одне):  

       Традиційна програма         Програма двомовного навчання                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 Parent’s Name (Print): _______________________________________   Parent’s Signature______________________________________                         

На 2020-2021 навчальний рік 

Я розумію та згідний що ухвалення переведення може бути скасоване у любий час, якщо учень не буде дотримуватися правил округу відносно 
поведінки та регулярного відвідування. Я розумію і згідний із тим що, я буду відповідальний  транспортування учню в школу та із школи. 
Якщо я отримаю дозвіл на переведення на 2020-2021, це не гарантує що брати або сестри моєї дитини зможуть попасти у цю школу.  Фідер школи 
базуються згідно адреси помешкання учнів а не розміщенню після Відкритої реєстрації. 
Увага для спортивних секцій: Якщо учень приймає участь у будь яких атлетичних програмах які знаходяться під патронажем Каліфорнійського 
міжокружного фонду (CIF), він/вона не зможуть приймати участі у іншій школі. Батьки/опікуни повинні ознайомитися із правилами CIF відносно 
переводів перед тим як подавати заяву. 
В окрузі San Juan Unified School District люба форма дискримінації на підставі статі (чол/жін), раси, кольору, релігії, національного походження, 
етнічної групи, сімейного положення або батьківського статуту, фізичних або психологічних відхилень, медичного стану, або інших форм. 
 

Ukrainian 

http://www.sanjuan.edu/openenrollment

