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 خانواده و جامعه ارائه یم کند:  دیپارتمنت مشارکت

 مشارکت والدین                         

 هایکهبه طور خاص برای خانواده  بوده و مهارت سازی برای والدین  هفته ای ششمشارکت والدین یک برنامه 

 غرضها و ابزارهای مفید را  روش کورساین   . طرایح شده است میدهند، پرورشکودکان را در بیش از یک خانوار 

دادگاه  را که الزامات کالساین   همچنی    . کودکان و بزرگساالن فراهم یم کند   برای به حداقل رساندن اختالفات

 . تکمیل یم نماید  نی    ،باشد دستور داده  (Co-Parenting) مشارکت والدینگرفی   صنف   جهتخانواده 

 
 : 2020زمستان در  کالس ری    ختا

 مارچ 9جنوری ایل  27           

 شام 8ایل  6دوشنبه از ساعت  های روز 

وری ف 17در   وجود ندارد کالس  چیهیر

 : تیموقع                

Creekside Adult Center    

          2641 Kent Drive     

     Sacramento, CA 95821       

 
()فیس مواد  دالر  25 - *وانهسن حوزه تعلییم خانواده های                                                                                             صنف 

دالر برای  50 نیستند وانهسن حوزه تعلییم  یکه عضوخانواده ها

( 75 یا  و هر فرد    دالر برای یک زوج )شامل مواد صنف 
  استموجود  در پرداخت  فیس ها  سکالرشب از  بعض  *

 

 

 توجه داشته باش
ً
کت در ا یبرا لی: در صورت تماد یلطفا کت کنند.  د یبا طالق/ جدای  حال  در  والدین، وانهسن  حوزه تعلییم سکال   نیشر در جلسات جداگانه شر

با دادگاه خانواده  دهندگان،ارائه  ستیل افتیدر  یکرده است، برا  تانفرزندان  گر ید نیبا والد گرفی   کالسشما را ملزم به   ،نیوالد مشارکتدر مورد اگر حکم دادگاه 

 . د یی  تماس بگ

، با بخش  کنید.   ثبت نام   www.sanjuan.edu/familyedآدرس در نالین آشما میتوانید بطور  خانواده و  مشارکتبرای معلومات بیشتر

 ایمیل بفرستید.  sjusdfamilyeducation@sanjuan.eduآدرس   به ایمیلیا  گرفتهتماس   ( 916) 971-7929 شماره جامعه  در 

 

یم  پیشنهاد که برای شما   فعالیت  شما تسهيالت مربوط به معلولیت یا محل اقامت، از جمله کمک ها یا خدمات اضافه برای مشارکت در برنامه ها، خدمات و یا  دانشجویان/ دانشجو اگر شما یا 

ید تا ما تالش های ممکن را غرض جابجای  شما انجام ده  م. یشود دارید، حداقل یک هفته قبل از  برنامه با ما تماس بگی 

خدمات مراقبت از کودک و ترجمه در 
س است!   دسی 

mailto:sjusdfamilyeducation@sanjuan.edu

