Arabic

San Juan Unified School District
Bridges After-School Program
Application for Enrollment 2019-20
San Juan مديرية تربية
)Bridges( برنامج ما بعد المدرسة
9191-9102 أستمارة التسجيل للعام الدراسي

:المشاركة
:الحضور

:أستالم الطالب

سلوك الطالب

 واللمس الغير الئق أو التعليقات الشخصية، التحرش الجنس ي، العبارات العنصرية، املخدرات، ما بعد املدرسة سوف لن يتسامح مع العنفBridges * برنامج الـ
م
. سيتم أتخاذ أجراءات تأديبية فورا ويمكن أن يؤدي إلى الطرد من البرنامج، اذا حصل واحدا من هذه ال َح َو ِادث.املهينة تجاه اآلخرين

BRIDGES STAFF USE ONLY
Returning Bridges student Y ____ N ____

If yes, from what school? ___________________

Date application was received ____/____/____ Time application was received _____________
HS/FY Verified Y_______ N_______

Student ID Number _________
Student’s start date ___/___/___
Initials ____________________

White copy for site, Yellow copy for office, Pink copy for parent

ZI
1/25/2019
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San Juan Unified School District
Bridges After-School Program
Emergency Information 2019-20

:جهة األتصال في حال الطوارئ

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________

ً
 الوص ي يجب عليهم أختيار واحدا من التالي/ولي األمر
O

O
































White copy for site, Yellow copy for office, Pink copy for parent



ZI
1/25/2019
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San Juan Unified School District
Bridges After-School Program
Fee Policy and Agreement 2019-20

طلب منحة مساعدة

أختار معدل األهلية










ُ مقياس تدرج
)الر ُسوم (أجور البرنامج

:رسوم البرنامج






َ الدفع بواسطة ال
:)Money Order( صك أو الحوالة املالية

Bridges After-School Programs/San Juan Unified School District, 3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 95608


Arden Arcade Region - 2641 Kent Drive, Sacramento 95821/ Room 5, 575-2434
Carmichael Region – 6230 Rutland Drive, Carmichael 95608/ Room 24, 575-2386
Citrus Heights Region - 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights 95621/ Room H7, 725-6499

o
o
o



:الدفع بواسطة بطاقات األئتمان

www.myschoolbucks.com

:رسوم التأخير

:)NFS( رصيد غير كافي


ZI


طلبة الذين ليس لديهم مأوئ ثابت والتبني سوف يحصلون على أولوية التسجيل
__________________________ :التاريخ

_________________________________________ : الوص ي/توقيع ولي األمر

White copy for office, Yellow copy for parent

ZI
1/25/2019

