
   Ваш довідник відносно 
відкритої реєстрації



   

   

Ми раді запропонувати сім’ям дітей які навчаються у нашому окрузі вибір чудових шкіл. 
Сім’ї, які проживають на території округу, мають можливість записати учнів в будь-яку зі шкіл 
округу, якщо:

• Є місця у відповідній програмі. (Наявність вільних місць визначається кількістю і 
програмної місткістю шкіл після розміщення всіх місцевих учнів.) І,
•Сім’ї відповідають за транспортування

Відкрита реєстрація це процес вибору школи не за місцем помешкання або повернення 
у школу за адресою району. Отримавши результати вільної реєстрації, ваші діти будуть 
зараховані у школу за вашим вибором - яка стане школою де буде навчатися ваша дитина - 
або ви будете поставлені у чергу. 

Що таке відкрита реєстрація? 

3 шляхи для подачі:
в Інтернеті адреса www.sanjuan.edu/
особисто в любій школі округу San Juan Unified
в центрі San Juan Central Enrollment & Family Services

адреса 3700 Garfield Ave. в Explore more 

www.sanjuan.edu/openenrollment
Для ознайомлення із розкладом відвідування шкіл:

Грудень та Січень - період відкритої реєстрації

Лютий - повідомлення про результати реєстрації
Про інформацію на цей навчальний рік, відвідайте: www.sanjuan.edu/openenrollment.



   Відкрита реєстрація НЕ заснована на принципі ПЕРШИЙ-ПРИЙШОВ 
МАЄШ ПРІОРИТЕТ. Комп’ютерний довільний відбір визначить які 
учні будуть зараховані в школу.



•Ви хотіли б щоб ваша дитина відвідував іншу школу (не за місцем проживання).
•Ваша дитина кваліфікований на програми High Achiever і ви хочете, щоб він / вона відвідували школу 
не за місцем проживання.
•Ви вибрали одну з таких шкіл: Carriage Elementary, Cowan Fundamental, Dewey Fundamental, Green 
Oaks Fundamental, Cambridge Heights Open, Mission Avenue Open, Orangevale Open (K-8), Arcade 
Fundamental (6-8), El Camino Fundamental (9-12).

Вам не потрібна відкрита реєстрація якщо: 
• Ваша дитина буде продовжувати навчання у школі де він/вона навчається тепер, або

• Ваша дитина вже зарахована через відповідний процес або попереднє розміщення.

Відкрита реєстрація необхідна якщо ... 

Пріоритети відкритої реєстрації? 
перший

третій

другий 

•Якщо брати або сестру учнів, які відвідують та мають намір відвідувати школу вашого вибору в 
наступному році.
•Усі учні, батьки яких працюють у школі їх вибору.

• Учнів, що живуть у межах 40% накладного радіусу від кордонів відвідування початкових шкіл. 
Інформація на сайті: www.sanjuan.edu/rulemaps
•Усі учні, батьки яких є працівниками шкільного округу San Juan.

• Усі учні, які проживають в окрузі і не підходять по першому і другому пріоритетам.

   

Райони шкіл за адресою: www.sanjuan.edu/boundaries 

•Коли є особливі обставини, такі як закриття шкіл, зміна програми або перебір учнів, 
адміністрація може оголосити спеціальні пріоритети, що відповідають потребам 
набору та розміщення.

Сім’ї учнів класів K-6 та K-8: Учні які відвідують школи K-8 включаючи Gold River Discovery 
Center, Kingswood, Lichen, Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King або Woodside - продовжать 
навчання у своїх школах в сьомому та восьмому класах. Учні, які відвідують К-5 або К-6 
школи але мешкають у межах школи К-8 школи будуть автоматично переведені в 
їх К-8 школу у шостий і сьомий клас. Учні, що відвідують K-6 початкову школу або К-5 школу і 
бажаючі відвідувати шостий клас середньої школи повинні пройти процес вільної реєстрації. 



   Правила про повернення: Учні, розміщені в будь-яку школу, отриману через 
процес відкритої реєстрації, втрачають право на відвідування школи за 
місцем їх проживання, і нова школа стає їх школою для навчання.



Міжнародний бакалавр: Програма IB нагороджує учнів які успішно пройшли 
освітню програму дипломом міжнародної освіти. Thomas Kelly Elementary працює у 
направлені IB програми Primary Years Program для шкіл кандидатів, пропонуючі освіту із 
міжнародним направленням, активним навчанням, пропонуючі класи іноземної мови та 
класи соціального роуміння суспільства. Winston Churchill Middle School та Mira Loma High 
School вже тепер пропонують IB Middle Years та IB Diploma програми. Ці школи визначені як 
лідуючі IB школи в окрузі Sacramento.

Двомовне навчання: Thomas Edison пропонує програму двомовного освіти для 
англо-і іспаномовних учнів. Ця програма дає можливість вивчити дві мови, дізнатися 
культуру і приготуватися до життя в двадцять першому сторічі. Програма розпочалася в 
2010 і розвиває знання учнів на на один клас за рік до тих пір, поки послуги будуть надані 
для учнів класів K-12.

Montessori: Montessori програма в школі Cottage пропонує обстановку, що сприяє 
для навчання. Ця програма заохочує учнів прагнути бути успішними за допомогою 
спеціальних занять і навчених програмі Montessori викладачів. Учні прогресують згідно їх 
індивідуальному потенціалу, розвиваючи постійність, мотивацію і дисципліну.

   

Відкриті школи: школі Cowan, Dewey, Green Oaks, Arcade, Pasteur, Casa Roble та El 
Camino фундаментальні, і надають високо-структурну навчальну програму, яка направлена 
на досягнення академічного успіху. У школах прагнуть виховати у кожного учня почуття 
відповідальності, громадянської совісті і гордість за досягнення. Cambridge Heights, 
Mission Avenue та Orangevale Open К-8 школи з відкритою структурою і надають навчальні 
можливості з усіх предметів у їх застосуванні до індивідуальних потреб та інтересів дитини. 
Головна мета - це емоційне здоров’я учня. Роль громадськості після шкільних занять має 
велике значення, потрібна активна участь батьків в обох типах шкіл. 

Розміщення у програмі спеціальної освіти у відповідальність команди IEP входить 
розміщення учня на програму яка базується на особистих потребах учня. Не зважаючи на те що 
учні спеціальної освіти приймають участь в процесі вільної реєстрації не усі програми  доступні 
у школах округу.

Explore more options, from career pathways to
alternative schools: www.sanjuan.edu/schoolchoices

Додаткові програми та інформація 



   Інформація відносно класів початкового навчання та відносно 
зарахування в перехідні класи, відвідайте www.sanjuan.edu/
kindergarten. 



www.sanjuan.edu/openenrollment

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

   3700 Garfield Ave.

central

Розклад San Juan Central 
Enrollment & Family Services 

У шкільному окрузі San Juan не існує дискримінації на ґрунті віку, статі, 
національності, релігії, етнічної групи, соціального статусу, фізичної або 
розумової неповноцінності, стану здоров’я або інших причин.
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