
Допомога для відкритої реєстрації 
учнів.



Ми раді запропонувати вам наші найкращі школи. Сім’ї, які проживають в районі 
об’єднаного шкільного округу San Juan USD, мають можливість перевести дітей 
до будь-якої школи округу за умовою що там:

• Є вільні місця у програмах (місця у школах визначаються від того наскільки у 
школі є можливість фізично розмістити дітей, забезпечити їх навчання і надати 
відповідні програми після зарахування дітей що мешкають у районі школи і 
повинні бути зараховані у першу чергу та,
• якщо батьки будуть привозити дітей у школу.

Відкрита реєстрація це процес про отримання дозволу на переведення у 
школу не за адресою, а за бажанням батьків, або повернення в школу за місцем 
помешкання. Після того, як ви отримаєте результати зарахування, ви отримаєте 
дозвіл навчатись у школі за вашим вибором - замість школи за адресом - або ваша 
дитина буде поставлена у чергу очікування місця у школі за вашим вибором.

Що таке відкрита реєстрація?

3 Способа подачи заявок:
Онлайн: www.sanjuan.edu/openenrollment 
За зверненням: в любій із шкіл округу San Juan Uni� ed
Відвідайте:San Juan Central Enrollment
3700 Gar� eld Ave. in Carmichael

www.sanjuan.edu/openenrollment
Розклад для відвідувань шкіл та інформаційних вечорів: 

Грудень та Січень  — період відкритої реєстрації

Лютий - результати реєстрації в школах надсилаються поштою

Щоб взнати дати розкладу на цей рік див. Додаток або відвідайте:
www.sanjuan.edu/openenrollment.



Відкрита реєстрація НЕ працює за принципом «першим прийшов, 
першим обслужений». Комп’ютеризована лотерея буде визначати, які учні 
отримають місце в школах їх вибору.



• Ви хотіли б, щоб ваш учень відвідував іншу школу, не за адресом, або
• Ваш учень має право на участь у програмі вищого рівня, і ви маєте бажання, щоб він / вона 
відвідували іншу середню школу, не за вашою адресом, або
• Ви маєте бажання, щоб ваш учень відвідав одну з наведених нижче шкіл: Cowan Fundamental,
Dewey Fundamental, Green Oaks Fundamental, Cambridge Heights Open, Mission Avenue
Open, Orangevale Open (K-8), Arcade Fundamental (6-8) або El Camino Fundamental (9-12).

Відкрита реєстрація не потрібна якщо ...
• Якщо ви вирішили, щоб ваш учень продовжив навчання в теперішній школі або у школі за 
адресом або
• Ваш учень вже зареєстрований через переведення або завчасну участь через відкриту 
реєстрацію.

Відкрита реєстрація потрібна якщо...

Чи існує пріоритет при зарахуванні?
Перший

Третій

Другий

• Брати і сестри учня, які тепер відвідують школу за вибором, і які будуть продовжувати відвідувати 
цю школу протягом наступного навчального року.
Учні, чиї батьки / опікуни працюють в школі і це основне місце праці.
• Учні, чия школа на наступний рік отримає фонди Title I та визначена для поліпшення програми, 
коригувальних дій або реструктуризації.

• Учні, що мешкають в межах 40% радіусу від школи вибору. Для додаткової інформації відвідайте: 
www.sanjuan.edu/rulemaps.
• Учні чиї батьки, є працівниками округу San Juan Unifi ed і це їх постійне місце праці.

• Всі учні, які мешкають у межах округу і не мають права на отримання першого або другого 
пріоритету.

Чи існує пріоритет при зарахуванні?

Межі шкіл: www.sanjuan.edu/boundaries 

Коли в школі відбуваються виключні переміни за певних обставин, напр. закриття школи, зміни 
в програмах або перегляд зарахування через перенаселення, округ може встановити особливі 

пріоритети щоб відповідати потребам мешканців цього району.

Сім’ї учнів K-6 та K-8: Учні, що відвідують початкову школу К-8 включно Gold River Discovery
Center, Kingswood, Lichen, Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King, Thomas Edison Language
Institute або Woodside — будуть залишатися в теперішній школі для сьомого і восьмого класів. 
Учні, які відвідують інші школи К-5 або К-6, але проживають у межах К-8 шкіл, автоматично підуть 
до школи за адресом К-8 для шостого або сьомого класу. Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина 
відвідувала іншу середню школу замість K-8, вам слід це зробити через відкриту реєстрацію.



Право на повернення: Учні, зараховані у будь-яку школу, за їх бажанням 
через Open Enrollment, відмовляються від свого права відвідувати школу за 
адресом, і вибрана школа стає школою їх відвідування.



Додаткові програми та інформація

Розміщення на Програму Спеціальної Освіти - це завдання IEP команди, 
заснована на потребах учнів і відповідних програмах. Хоча учні спеціальної 
освіти мають право брати участь у відкритому процесі реєстрації, не всі 
програми доступні у всіх школах.

Фундаментальні / Відкриті школи:  Cowan, Dewey, Green Oaks,
Arcade, Pasteur, Casa Roble та El Camino є фундаментальними школами, які 
забезпечують високо ефективну програму навчання, відповідно вимог по 
освіті. У кожній школі педагоги прагнуть прищепити кожному учневі почуття 
відповідальності, сумління та гордості за досягнення. Cambridge Heights, 
Mission Ave., та Orangevale K-8 це школи з відкритою структурою, які надають 
можливості навчання в усіх предметних областях, оскільки вони стосуються 
індивідуальних потреб та інтересів дитини. Емоційний стан учня є основною 
метою, ці характеристики використовуються для класу. Активна участь батьків 
необхідна в школах.

Двомовне навчання: Школа Thomas Edison пропонує програму Dual Language 
Immersion, призначену як для англомовних, так і для учнів, які розмовляють 
іспанською мовою. Програма пропонує учням можливість вивчати дві мови, 
багатство інших культур і бути готовими до вимог 21-го століття. Ця програма 
почалася в 2010 році.

Міжнародний бакалавр: Програма IB дає можливість отримати диплом 
міжнародного ґатунку учням, які завершують навчальну програму. IB 
фокусується на поширення знань, виховуючи дбайливих і свідомих молодих 
лідерів у глобальному плані. В San Juan Uni� ed учні мають можливість вчитися в 
IB, починаючи з програми International Baccalaureate Primary Years в Thomas Kelly
Elementary, в програмах IB Middle Years та IB Diploma в Winston Churchill
Middle School і Mira Loma High School. Ці школи визнані лідерами IB в місті 
Сакраменто.

Монтессорі: Програма в Cottage Elementary забезпечує атмосферу навчання, 
в якій діти можуть бути самими собою, щоб працювати і вчитися. Ця програма 
дає дитині любов до навчання, надаючи можливості бути спонтанними і брати 
участь в діях під керівництвом вчителів або учнів Монтессорі. У всій цій програмі 
діти розвиваються відповідно до їх індивідуального потенціалу, розвиваючи 
концентрацію, мотивацію, наполегливість і дисципліну.

Дізнайтесь про додаткові  можливості від професійного навчання до 
альтернативних шкіл:

www.sanjuan.edu/schoolchoices



Для отримання докладної інформації відносно класів kindergarten і transitional 
kindergarten, відвідайте: www.sanjuan.edu/kindergarten.



www.sanjuan.edu/openenrollment

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

Розклад праці центру:
 San Juan Central

Enrollment & Family:

Шкільний округ San Juan Uni� ed забороняє дискримінацію на підставі віку, 
раси, кольору, соціального або національного походження, імміграційного 
статуту, етнічної приналежності, релігії, сімейного стану, вагітності, фізичної 
або розумової або іншої інвалідності, статі, сексуальної орієнтації, гендерної 
ідентичності , гендерного вираження або генетичної інформації; сприйняття 
одного або декількох характеристик; або асоціації з людиною або групи 
людей по одному або декільком з цих фактичних характеристик.

   3700 Gar� eld Ave.


