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مهم معلومات

ول وا

د س ا ج ا م رک ي د ب

انتخاب نوم لیکنه
د ۲۲۲۲-۲۲۲۲
ی
التری
د غوښتنلیک موده:

ر
پوښتن؟ موږ رسه په تماس ش.....
ې
تیل و 916-726-5826 :
ویبwww.sanjuan.edu/enrollment :

انتخاب نوم لیکنه  Open Enrollmentرضوري دي
ی
که:
•

اممی enrollment@sanjuan.edu :

یا استوګنې ښوونځي پرته بل ښوونځي کې ګډون وکړي.

•

سمب  ۶مه ،۲۲۲۲ ،د
د ی
سهار  ۰:۲۲تر جنوری ۲۲
مه ۲۲۲۲ ،د ماښام ۰:۲۲

د سا جا نوم لیکنه مرک

تاسو غواړئ چی ستاسو زده کونکې په کوان فاندیمنتل
 ،Cowan Fundamentalدیوی فاندیمنتل Dewey
 ،Fundamentalګرین اوکس فاندیمنتل Green Oaks

San Juan Central
3700 Garfield Avenue
Carmichael, CA 95608

 ،Fundamentalکامبریج هایتس اوپن Cambridge
 ،Heights Openمشن اونیو اوپن Mission Avenue
 ،Openاورنګویل اوپن چې د وړکتون اتم ټولګئ لري،
 ،Orangevale Open K-8آرکید فاندیمنتل مینځنی

دوشنبه-جمعه
Open 9:00 am - 11:30 am

تاسو غواړئ چې ستاسو زده کونکی ستاسو د اوسني ښوونځي

ښوونځي او یا ایل کمینو فاندیمنتل لیسه کې ګډون وکړي.

•

Closed 11:30 am - 1:00 pm

تاسو غواړئ چې ستاسو زده

کونکې د  K-8اوسیدنکی ښوونځی پر ځای یو مینځنی

Open 1:00 pm - 4:00 pm

ښوونځی ته ګډون وکړي .هغه زده کونکی چې  K-5او یا K-6
ګډون غواړي ،مګر د  K-8ښوونځی اوسیدونکی دي ،دوی به
د شپږم او اووم ټولګې لپاره بیرته خپل اوسیدنکې ښوونځی
راستون شي.

انتخابی نوم لیکنه ضروري ندي که:

www.sanjuan.edu/openenrollment

د س ا ج ا ن وم ل ی ک ن ه م رک ي د ب
ت ی ل و 916-726-5826 :

ا م م ی enrollment@sanjuan.edu :
www.sanjuan.edu/enrollment

د بورډ اداره ژمن دی چی د ښوونځی په ټول پروګرامونو او
فعالیتونو کی ټولو اشخاصو ته مساوي فرصتونه برابر کړي .د
ښوونځی ولسوالی پروګرامونو او فعالیتونو د هر ډول غیرقانونی
تبعیض څخه پاک دی ،پشمول دیوی شخص او یا ډلي پروړاندی
تبعیض چی د نسل ،رنګ ،نسب ،ملیت ،ملي اصل ،د کډوالي
وضعیت ،توکمیزګروپ پیژندنه ،توکم ،عمر ،مذهب د واده حالت،
امیندواری ،د والدین وضعیت ،فزیکی یا روانی معلولیت ،جنس ،یا
جنسی تمایل ،جندر ،د جندر پیژندنه ،د جندر څرګندونه یا جنیاتی
معلومات ،د یو یا ډیرو ځانګړتیاو درک یا د یو شخص یا ډلی سره
ملګرتیا د یو یا ډیرو اصلی یا لیدل شوي ځانګړتیاو پر اساس ،وي.
بورد هغه پروګرامونو ته وډه ورکوي چې د ولسوالي پروګرامونو او
فعالیتونه کی تبعیض چلند له مینځه وړل شې.

•

تاسو غواړئ چې ستاسو زده کونکې خپل درسونه په خپل

اوسنی او یا د اوسیدو ښوونځي کې دوام ورکړي.

•

ستاسو زده کونکې ال دمخه په ولسوالئ کې د یو منل شوي د
ننه لیږد کې ثبت شوي دي او یا له پخوا څخه په یو انتخابی
ځای که منل شوي دي.

•

د ځانګړي تعلیمي ارزونې د زده کونکې انفرادي تعلیمي پالن
او د دي د اړتیاو پربنسټ دي .که څه هم د ځانګړي تعلیم زده
کونکې حق لري چې پدې انتخابی نوم لیکنه التری کې ګډون
وکړي ،دي پروګرامونو په ټولو ښوونځیو کې شتون نلري.

انتخاب نوم لیکنه التری
د ۲۲۲۲-۲۲۲۲
ی
•

ټول زده کونکي چې د دوی والدین په سان جان
یونیفاید ښوونځي ولسوالئ کې د دایمی کارمند په
توګه کار کوي.

دری الرې د انتخابی نوم لیکنه غوښتنه لپاره موجود دي:
 )۱أنالین د  www.sanjuan.edu/openenrolmentلیدنې سره
 (۳د ﺳﺎن

دریم:

ن مرک ی ﻟﯾﮑﻧﮫ ﭘﮫ  ۳۰۳۳ګ فیل اﻧﯾو،

ک رم ﯾﮏک ،ل ﻓورﻧﯾﺎ م ې ۸۰۶۳۹کقع ت ﻟري.

•

ټول زده کونکي چې په ولسوالئ
ښووﻧﯥ ﻟﭘﺎره ،زﻣوږ دا وﯾب ﭘﺎﻧﯥ

کې اوسیږي او د لمړئ او دوهم لمړیتوب لپاره

د ښووﻧځﻲ ﻟﯾدﻧﯥ او

وړ ندي.

 www.sanjuan.edu/openenrolmentوګورئ.

انتخابی نوم لیکنه څه دي؟
کونک پ د
چ زده
ی
انتخاب نوم لیکنه هغه پروسه دي ې
ې
ګاون ي ښوون

پرته ب ښوون

ته د شمولیت غوښتنه

کوی او ما د انتقال وروسته رببته پ ګاون ي ښوون

ته

چ تاسو د شمولیت نتانج ترالسه کوئ ،تاسو په
چ .کله ې
ر
شاملبئ .که
ېک
وش ښوون
رږ
راتلونک کال ېک به پ د ی ې
هلته ځای به نه وي ،تاسو به انتظار لی ت ېک به کيښودل
چ وال ننو ته د عا ښوونځیو انتخاب
ش.موږ وښ نو ې
وړان ن کوو.

څوک په لمړیتوپ ېک دي؟

ر
چ په سا جا نونی ام ښوون
هغه کورب ې

چ د ځای د شتو په صورت د دي
رږ
اوسبي دا رصت لري ې

لمړئ
•

ول وا ېک

د یو زده کونکې کورنئ غړي چې اوس مهال په دا غوښتل شوي

حوزې په هر ښوون

ېک ځا شام کړي (د ځای شتو په

ښوونځي کې ځي او غواړي چې په راتلونکې کال کې همداسي ادامه

پروګرام ېک د ښوون

ظر یت په پام ېک نیولو رسه د

ورکړي.

هغه زده کونکو چې د دوی والدین/

ونک ښوون
اوسی
ې

کبي).
د شمولیت رسه ،ټاک ر ږ

سرپرست په دي ښوونځي کې کار کوي.
د تران پورتیشن م ولیت د وال نن/رسپرست په غاړه دي.
•
انتخابی نوم لیکنه التری د دي پر اساس چې په لمړئ کې
راځی او لمړئ فرصت ترالسه کوی ،نه ټاکل کیږي .یوه
کمپیوتر شوي التری دا ټاکي چې کوم زده کونکي په خپل
خوښي ښوونځي کې منل کیږي.
د انتخاب نوم لیکنه الترې نتانج د بوری  ۲۲۲۲لمړئ ر
اوب
ی
ی
ېک به کورنیو ته واستول ش.

هغه زده کونکو چې د دوی استوږنې ښوونځي په راتلونکې کال کې ۱
فنډ ترالسه کوي او ټیټه السته راوړني لري او یا د پراخ مالتړ او ښه
والي لپاره مستحق دي

کبي ،هغه ښوون
التری له الرې ځای پر ځای ر ږ
ونک ښوون
نوی اوسی
ې

دوهم
•

انتخاب نوم لیکنه
چ زده کونکو د
ی
د رببته راستنی و حق :کله ې

هغه زده کونکو چې په  ۰۳فیصده حد کې د ننه اوسیږي .د نورو
معلومات لپاره ،مهرباني وکړئ دي ویب پانې ته مراجعه وکړئ:
www.sanjuan.edu/rulemaps.

کبي.
رږ

به د دوی

