Farsi/Dari

حوووزل تو و ویو

سووه ووو ا

بو ووی ووود اوورن گ و مووا ت

د تویوب موورکوولی حوووزل تو و ویو

اطالعات مهم

ووا نووا د

سوه وووا

بگیید ..
سوایل دارید؟ با ما تماس ر
ی
صورت نیاز است که ...
ثبت نام آزاد در

وورا ی ثوبووت نووا م

ترارفررن ۶ -۵ ۸ ۶ :
وwww.sanjuan.edu/enrollment : :
۶-

قرعه ی
کش ثبت نام آزاد
۰۲۰۲-۰۲۰۰
دوره درخواست:
دسامب  ،۰۲۰۲ساعت  ۰۰۲۲شام
۶
ر
تا
 ۰۲جنوری  ،۰۲۰۰ساعت  ۵عرص

•

شما دوست دارید دانشآموز شما در مکتب/مدرسه دیگری
ی
ندگ شما ر
اشیاک کند.
غی از مکتب فعیل یا مکتب محل ز
ر

•

شما دوست دارید دانشآموز شما در ییک از مکتب ها زیر

ا یرمریررل enrollment@sanjuan.edu :
ی
دتب مرکلی حوزل ت ی

سه وا

ر
اشیاک نماید:

رای ثبت نام

Cowan Fundamental ،Dewey Fundamental ،Green

San Juan Central
3700 Garfield Avenue

Oaks Fundamental ،Cambridge Heights ،Mission

Carmichael, CA 95608

Avenue ،Orangevale K-8 ، Arcade Fundamental
 El Camino Fundamental Highیا Middle School

از روز دوش،به تا جمعه باز است*

از ساعت  :۹۹صشح :۱۹ -
از ساعت :۱۹

قبل از ظهر باز است

School.

•

شما دوست دارید دانشآموز شما به جای مکتب/مدرسه
کودکستان تا صنف  ۸محل سکونت شما ،در مکتب متوسطه
تحصیل کند .دانش آموز یان که در مکتب کودکستان تا  ۵یا

صشح  :۹۹ -بعد ازظهر بسته است

از ساعت  :۹۹بعد از ظهر  ۰:۹۹ -بعد از ظهر باز است

کودکستان تا  ۶تحصیل یم کنند ،اما ساکن مکتب کودکستان

دسامی
* از ۰
ر

 ۹تا جنوری

تا صنف  ۸هستند ،برای صنف ششم یا هفتم به طور خودکار

 ۹بسته است

به مکتب کودکستان تا صنف  ۸محل اقامت خود بازگردانده
یم شوند.

ثبت نام باز نیاز نیست اگر..
بررورد آمرروزش و شرررورش رروزه ت رع را ری ر

سررنهرروان ،م رت رع ررررد برره ف رراهررم سررازی

فرصتهای مساویانه به تمام افرراد در بررنرامرههرا و فرعرا ریرتهرای روزه ترعراریر

www.sanjuan.edu/openenrollment

د فر رری مرررکررلی رروزه ترعراریر

سررن هرروا ن برررا ی ثربررت نررا م

یمبرراشررد .بررنررامررههررا ،فرعررا ریررتهررا و خرردمرراز رروزه ترعراری ر  ،عرراری از هررر ن ر
ی
رون مرشرت یرت برر مشر رصراز واقر یرا
تبعیض غ رری قرانرون ،آزار ،تررردیرد و/یرا زورگ ی
ا ساش نژادی یا قویم ،رنر ،،تربراری ،مرارم ررت ،مر،رشرای مریل ،را رت مررراجررز،
شناسران گرروه نرژادی ،س یرت ،دی یرت ،را رت م ی
ردن یرا ویرعریرت وا ردیرن ،برارداری
ی
ی
نرات ی
ر
روان جسر یرا روان ،جر،ر  ،گررانررش جر،رشر ،جر،رسر رت ،هر یرت جر،رسرمررت،
ی
ج،سمت ،یا اطالعاز ژنیتییک؛ یا ی
ر
مشت بر وابستیک ش ص با افرراد
اظرار یا بیان

ترارفررن ۶ -۵ ۸ ۶ :

۶-

ا یرمریررل enrollment@sanjuan.edu :
ویررب سررا یررت www.sanjuan.edu/enrollment :

و گروه های دارای یک یا چندین مش صه واق

و ا ساش فوق ،یم باشد.

•

شما یم خواهید دانشآموز شما به ر
اشیاک در مکتب فعیل یا

مکتب محل سکونت خود ادامه دهد.

•

ً
جابجان تایید شده درون منطقه ای
دانشآموز شما قبال با
ی
ً
ثبت نام کرده یا قبال ثبت نام آزاد برای وی اعطا شده است.

جابجان آموزش ویژه بر اساس نیازهای دانشآموزان و برنامه های
ی
ی
آموزش انفرادی ( )IEPدانشآموز است.
مناسب به عهده تیم برنامه
اگرچه دانشآموزان آموزش ویژه مجاز به یشکت در روند قرعه ی
کش

قرعه ی
کش ثبت نام آزاد ۰۲۰۲-۰۲۰۰
سه رگن رای ثبت نام آزاد گجود دارد
دگم
•

) آنالین با مراجعه به سایت www.sanjuan.edu/

دانش آموز یان که در شعا  ۰۹درصدی مکتب/
غیمحدود اقامت دارند .برای
مدرسه انت ران ر
اطالعاز ب ر
شی به سایت زیر مراجعه نمائید:

ﺿﻮری در دف ری مرکلی ثبت نام وزه تعای سن ه ک نور آدرس
)
زیر واقع : 3اﺳﺖ
3700 Garfield Avenue Carmichael ،CA 95608

ﻗﺮار بازدی از مکتب گ م رف آ  ،به گب سایت ما به آدرس
رای تنظیم

سن هوان هستند.

ی
 www.sanjuan.edu/مراج ه کنی
openrollmen
.

سوم
•

کایه دانش آموز یان که ساکن وزه تعای
و برای او یت اول یا دوم ،واجد یشایط
ن باشند.

غی از مکتب محل سکونت شما ،یا بازگشت
مکتب/مدرسه ر

openenrollment

تمام دانش آموز یان که وا دین انها کارمند دائ
وزه تعای

هستند

ی
ستی حق اگلویت یمباش ؟
چه کش دارای ن

ثبت نام آزاد خود را دریافت کردید ،برای سال بعد به مکتب
ر
درخواست جا
انت ران خود منصو :یم ش ید .اگر در مکتب
گیید.
وجود نداشته باشد ،در ست انتظار آن مکتب قرار یم ر
ما خوشحال هستیم که به وا دین گزینه مکاتب/مدارس عایل
هان که در سا ه وزه تعای
را ش شنهاد یم دهیم .خانواده ی
سن هوان اقامت یمنمایند این امکان را دارند که دانشآموزان
شان را در هر یک از مکاتب/مدارس وزه تعای
ر
صورن که جای مناسب در برنامه مناسب وجود
کنند ،در
ثبت نام

ظرفیت برنامه های مش ص مکتب بعد از قرار دادن دانش
خواهر و برادرهای دانشآموزی که در ال ی
ر
درخواست
اض در مکتب
تحصیل یم کنند و تا سال تعای

نتااج قرعه ی
تبگری
کش ثبت نام آزاد فته اگل ر
 ۰۲۰۰رای انوادل ا ارسال یم گردد.

از انتقال .هنگایم که نتایج

داشته باشد (موجودیت جای با توجه به ظرفیت ر ی
فیییک و

اگل
•

قرعه ی
کش ثبت نام آزاد براساس ن بت مراجعه ر ی
تعمی
ی
ی
ن شود .یک قرعه کش تصادف کمپموتری ر ی
تعمی یم
کند که کدام دانش آموزان در مکتب انت ران شان
پذیرفته شوند.

ثبت نام آزاد فرایندی است برای درخواست شمو یت به

به مکتب محل سکونت شما پ

www.sanjuan.edu/rulemaps

•

ثبت نام آزاد چیست؟

ر
درخواست
آینده به تحصیل در مکتب

آموزان مقیم ،ر ی
تعمی یمشود ).مل و نقل به عهده وا دین و /

یا شپرست است.

ادامه یم دهند.

•

دانش آموز یان که محل کار اصیل وا دین یا شپرست آنها همان مکتب یم
باشد

•

دانش آموز یان که مکتب محل سکونت آنها برای سال بعد بودجه مبحث
اول ( )Title 1دریافت یم کند و ش یشفت بسیار کم داشته اند و یا برای
ش یشفت و مایت های جامع واجد یشایط هستند.

قوق بازگشت :هنگایم که دانشآموزان از طریق قرعه ی
کش
ثبت نام آزاد در یک مکتب ثبت نام یمشوند ،این مکتب به
مکتب جدید محل سکونت آنها تبدیل یمشود.

