
                                               San Juan Unified School District 

                                                 Bridges After-School Program  

                                             Application for Enrollment 2019-20 

 ۲۰۲۰- ۲۰۱۹درخواست شمولیت برای سال تعلیمی                       
 

 

 (School Attending) دنیک که اشتراک می  بک تم  :(School) مدرسهمک تب/

 (Child’s Name)کودک  اسم  (:  First Name(:                                                اسم)Last Nameتخلص)

Street Address                                       City                                    State                                Zip 

  خيابانآدرس                                               شهر                                      التیا                                     پستیکد 
درس 

 
 (Child’s Address) کودکا

    (DOB) تاریخ تولد 

 (Gender) جنسیت  (Female) زن                           (Male) مرد

موز  
 
 (Grade/Teacher)گارصنف/ا

 (Bilingual) استمتکلم به دو زبان   (Languages Spoken) زبانهای که صحبت میکند                    (No)نخیر                 (Yes)بلی

 :قرابت                                                         سرپرست:                                                         /والدین

 ایمیل:                                                                                           تلفن:  

 :قرابت                                                   سرپرست:                                                              /والدین

 ایمیل:                                                                                           تلفن:  
 

 

موزاندانشهمه  به (Bridges) مک تب وقت اشتراک در برنامه بعد از: اشتراک
 
ن ثبت نامباز بوده و  ،دناشتراک در این برنامه باش عالقمند که یا

 
برای  .است بر اساس نوبت در ا

است، پیروی نمایند. والدین یا سرپرستان نیاز دارند تا در جلسه رهنمای  ی گردیده مقررات و دستورالعمل های که در ذیل شرح  مشرکت در این برنامه اشتراک کننده گان باید از تما
غاز سال تعلیمی دایر میگردد

 
 اشتراک نمایند.  ،که در ا

 
موزان  :اضری ح

 
فعالیت  عصر ۶:۰۰ساعت و  الی ساعت  ۳ برای اشتراک نمایند. این برنامه حداقل( Bridgesبرنامه بعد از وقت مک تب )همه روزه در  کهانتظار می رود از دانش ا

موز غیر حاضر میباشد، والدین مکمی نما
 
به روز غیر حاضری غیر موجه  ۱۰ د.نمطلع ساز  نیز را ( Bridges)بریجزبرنامه کارکنان  لف اند تا برعالوه کارکنان مک تب،ید. اگر دانش ا

موز در این برنامه شمولیت دانشممکن باعث لغو غیر حاضری بیش از حد پنداشته شده و  عنوان
 
موزان راگردد. دانشا

 
برنامه پالیسی رخصتی زودهنگام مطابق صرف  ا

 برداشته و با خود ببرید. قبل از ختم برنامهمیتوانید   (Bridges)بریجز
 

موز دانشگرفتن /کاپیپ
 
موزاندانش: از مک تب ا

 
موز گر دانشا د.نشو کاپیپ هبال فاصل( Bridges) جزیبر بعد از ختم برنامه باید  روزانه ا

 
د، کارکنان پایان برنامه برداشته نشو درا

موز دانش اضطراربه والدین/ سرپرست و یا شخص دیگر که در اطالعات حالت  ( Bridgesبرنامه بعد از وقت مک تب )
 
برنامه بعد از وقت مک تب ، تماس میگردند. شده باشد ذکر  ا

(Bridges ) موز را بعد از
 
 از برنامه اخراج خواهد کرد.  ،گرفتن /کردن کاپیپبار دیر  ۳دانش ا

 
موز رفتار دانش
 
موزان باید از مقررات حوزه تعلیمی ا

 
رفتار مخرب، بی احترامی در هر گونه پیروی نمایند. ( Bridgesبرنامه بعد از وقت مک تب )و پالیسی های  وان نس: تمام دانش ا

موزان ودیگر مقابل 
 
موز میشود. کارکنان  کارکنان یادانش ا

 
 ( Bridgesبرنامه بعد از وقت مک تب )ویا رفتار که باعث ایجاد نگرانی مصئونیت گردد، موجب اخراج دانش ا

گاه خواهند ساخت. والدین/سرپرستان
 
موز ا

 
موز را به هماهنگ کننده محلی  بیترغ والدین/سرپرستان را از عملکرد دانش ا

 
میگردند تا هر گونه نگرانی ها در مورد رفتار دانش ا

زار و اذیت جنسی، تماس هیچگونه خشونت، مواد ( Bridgesبرنامه بعد از وقت مک تب ) *شریک سازند. ( Bridgesبرنامه بعد از وقت مک تب )
 
های مخدر، تبعیض نژادی، ا

     از برنامه گردد.   ن باعث اخراجنا مناسب ویا تحقیر دیگران را تحمل نمیکند. هرگاه هر کدام از موارد ذکر شده اتفاق افتاد، اقدامات فوری انضباطی اتخاذ گردیده و ممک
 

نمایم تا دستورالعمل  موزم کمک میا  پیروی نموده و به دانش( Bridgesبرنامه بعد از وقت مک تب )با امضای این سند، من موافقه می نمایم تا از تمام قوانین و مقررات من تمام اطالعات باال را خواندم و فهمیدم. 
 را درک و پیروی نماید.  ( Bridges) جزیبر های برنامه

 
مار  ازین( Bridgesبرنامه بعد از وقت مک تب ) یبودجه برا موزاننشدا ی به اطالعات ا  ور  ا  . ارزیابی کننده گان اطالعات را محرم نگهداری نموده و اطالعات انفرادی شوند یو گزارش م ی شرکت کننده دارد که جمع ا 

موزان و تمام اطالعات هر کودک شریک ساخته نمیشود. اسم والدین، اسم دانش  پ ی برای مطالعه نمایان نمیگردد. نگهداشته میشود و در گزارش های چا حرممشناسای  ی ا 
 

وری ( Bridgesبعد از وقت مک تب ) نامهبر با امضای من در درخواست ثبت نام   مار و  ،اطالعات و گزارش محرمانه من دریافت این سند را تصدیق نموده و با جمع ا   می نمایم.  تارقام موافقا 
 

 _________________ تاریخ:               _________________________________امضای والدین/ سرپرست: 
 

 

BRIDGES   STAFF   USE   ONLY 
 

Returning Bridges student Y ____ N ____     If yes, from what school? ___________________    Student ID Number _________ 
 

Date application was received ____/____/____ Time application was received _____________    Student’s start date ___/___/___ 
 
HS/FY Verified Y_______ N_______                                                                                              Initials ____________________ 
 

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

Farsi/Dari 

S 01/19 



San Juan Unified School District 
                                                         Bridges After-School Program  
                                                       Emergency Information 2019-20  

  ۲۰۱۹-۲۰اطالعات حالت اضطرار 

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

Farsi 

MA 02/19 

 _____________________تار�ــــخ تولد  ________________________________________________________آموز نام مکمل دا�ش

 ______________شمارە تلفون د�گر  _______________________همراە شمارە تلفون _______________________شمارە تلفون خانه 

 ________________کند کودک با � زند� �  ____________________________________________________________  آدرس  

  _______________________________________قرابت             _____________________________________والدین/ ��رست 

 __________________________________شمارە تلفون محل کار  ____________________________________________کارفرما 

ن شدە برای حالت اظطرار   )( حد اقل دو فرد ن�از است افراد تعینی
 

             تلفون همراە                    تلفون خانه              قرابت                        نام       
____________        ____________    ___________   ___________ 

____________        ____________    ____________   ___________ 
____________        ____________    ____________   ___________ 
____________        ____________    ____________   ___________ 
____________            ____________             ____________                  ___________ 

 ها با�د �ک گ��نه را انتخاب کنندوالدین/��رست
O  س نباشد، من به کارکنان مکتب اجازە �در حاالت اضطرار، زماین . ١ دهم تا برای ارا�ه خدمات ص�/ مراقبت در که والدین �ا ��رست قابل دس��

د اتخاذ نمایند. تداب�ی الزم  وی در صورت ن�از، نقل ، به شمول حمل و به فرزندم ب�مارستان . من به اقدامات متذکرە با�د بر اساس قضاوت عادالنه صورت گ�ی
ن ذکر گرد�دە است اجازە � وری را دهم تا تمام مراقبت دا��� که نام اش در پائنی س نباشد،  و خدمات ص� �ن انجام دهد. هرگاە دا��� ذکر شدە قابل دس��

د. من موافقه � نمادهم تا مراقبت و درمان توسط �ک دا��� �ا جراح دارای ممن اجازە � ، د گردرا که در�ن مدت وارد � �م که تمام مصار�ن جوز صورت گ�ی
 �م. پرداخت نما

O  د: خواهم در صورت وق�ع حالت اظطرار، اقدامات ز�ر صورت  کنم و �. من آنچه را که در باال ذکر شدە است انتخاب ن�٢  گ�ی
 

 :   _________________________________شمارە تلفون:  _____________________________________________نام دا���
  _________________________________شمارە ب�مه:  _____________________________________________ب�مه ص�: 

 
ن استفادە � �    کندعینک استفادە �    � : بینایی  ن در چو� اول دار        �هم�شه با�د استفادە کند  �     کندل�ن تار�ــــخ آخ��ن معاینه    .  د ن�از به �شسن�

 چشم _____________ 
 

ن در چو� نخست دارد  �کند از وسا�ل کم� شنوایی استفادە �       �دارد  تیوبدر گوش    �مشکل شنوایی دارد   �: شنوایی   ن�از به �شسن�
 

 : سالمت عمو�
 . دارای تکال�ف ذ�ل است: ۱ 
�       

�
 مشکل قلی�  �        hyperactive (ADHD)      � migraines �شکر       �      epilepsy(      �       fainting spells�ع ( �نفس تن�

ح ده�د):  � ____________حساس�ت �  حساس�ت دارد (��
�

 _ __________سایر انواع مشکالت ص�:  � ________________به زنبور گ��د�
 

 ________________________مقدار م�ف فع�:  __________________________________________های تج��ز شدە: . ل�ست دارو ۲
.  : تج��ز شدە توسط ____________________________برای (�شخ�ص)   ________________شمارە تلفون  _______________________دا���

 
ن . آ�ا دارای مشکل ف۳ ا� �ی  ___________________________________ب� (توضیح ده�د)  �نخ�ی      �در برنامه محدود سازد، هست وی را �� که اش��
 ___________________________________________________________________ب�  (توضیح ده�د)   �   نخ�ی   �. ن�از های خاص دارد  ۴

�ک سازند ب را  اطالعات ص� فرزندم هم تا �اجازە به حوزە تعل�� و ارا�ه کنندە خدمات "من   : ا مراجع ز�ر ��
 نمایندە ته�ه کنندە صورت حساب. ۱ 

 به ادعای   ۲
�

�ک شدە محدود به اسناد خدمات ص� ��ا درخواست مزا�ای کمک  مصارف. ادارە ب�مه برای رس�د�  گردد." های ص�. اطالعات ��
 

 _______________________تار�ــــخ   ______________________________________________________امضای والدین 
  _________________________قرابت  __________________________________________________________نام 

ن شدە باشد، رخصت ��آموز تنها با امضای والدین/� �شدا : اطالعات حالت اضطرار  تان م��ض باشد ا�ر فرزند گردد. رست و �ا فردی که در ز�ر تعینی
دە � �ا �ک حالت اضطرار  ن شدە برای حالت اضطرار، س�� س نباشد، فرزند تان به شخص تعینی شود. شخص داشته باشد و والدین/��رست قابل دس��

ن ش الت اضطرار را مکلف هستند تا هرگونه تغی�ی در اطالعات ح ها والدین/��رستباشد. داشته �ا ب�ش��  سال ١٦دە برای حالت اضطرار با�د تعینی
 تجد�د نمایند. 



 San Juan Unified School District                             
Bridges After-School Program                      

Fee Policy and Agreement 2019-20                        
  ۲۰-۲۰۱۹نامھ پالیسی پرداخت ھزینھ و موافقت                     

 

White copy for office, Yellow copy for parent 

 

 

Farsi 

MA 12/2019 

 : آموز کارت دا�شمکتب:                                   صنف:                                    شمارە   اطالعات در مورد مکتب/مدرسه
 نام:                                                         : تخلص آموزاطالعات در مورد دا�ش

   های برنامهه��نه
  باشد دالر پرداخت گردد. این مبلغ قابل باز�رداخت ن� ۳۰به مجرد تای�د ثبت نام، با�د . 
 ان ن  باشد. گردد، �ها که مکتب زدوتر تعط�ل �های پنجشنبه و سایر روز ها، شامل روز ه��نه م�ی
 ها با نظرداشت روزهای تعط�ل مکتب به شمول تعط�الت عمو�، محاسبه گرد�دە است. ه��نه 
 پرداخت گردد.  -هر ماە (سپتام��  ١٠ها با�د تا تار�ــــخ ه��نه ،(� 
 ا�ط بودن دا�شه��نه  گردد. �افته �ا را�گان، مشخص �فآموز به غذای چاشت به صورت تخف�های ماهانه با نظرداشت واجد ��

دو 
ج

راد
 اف

مد
درآ

با 
ق 

طبی
ل ت

قاب
ل 

  

ا�ط بودن را انتخاب کن�د ان واجد �� ن ه��نهدرخواست کمک م�ی   
   آموز من برای در�افت غذای چاشت بصورتدا�ش –دالر  ٥٠ماهانه 

ا�ط ن�را�گان �ا به ق  . باشد �مت تخف�ف �افته، واجد ��
 
  به ق�مت آموز من برای در�افت غذای چاشت دا�ش –دالر  ٤٠ماهانه

ا�ط �  باشد. تخف�ف �افته در ج��ان ساعات رس� مکتب، وجد ��
 
  آموز من برای در�افت غذای را�گان در ج��ان دا�ش –دالر  ٣٠ماهانه

ا�ط �  باشد. ساعات رس� مکتب، واجد ��
 
  � مطابق قانون کمک به  آموز گردد، در صوری� که دا�شه��نه معاف

ا�ط باشند. خانمان و جوانان تحت پرورش، واجد افراد ی�  �� 
 

  .روز از  ٥من تا  من قادر به پرداخت تمام �ا قسمی� از ه��نه، ن�ستم
-٩٧١ه��نه به شمارە نامه، برای در�افت کمکزمان ارا�ه درخواست

  شوم. ، به تماس �٥٩٣٣
 

 را تکم�ل نمودە ام  ١٩-٢٠١٨ه��نه برای سال نامه کمکمن موافقت
ن تمد�د  ٢٠-٢٠١٩نامه را برای ه��نه سال خواهم این موافقتو � ن�ی

 نما�م. 
 

 

 ): money order( پرداخت ه��نه توسط چک �ا حواله پو�
  ��آموز و نام مکتب در محل مخصوص �اداشت، صادر کردە و آن را به با ذکر نام دا�ش سن وانچک و حواله پو� را به حوزە تعل

 آدرس ز�ر بفرست�د: 
               Bridges After-School Programs/San Juan Unified School District, 3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 95608 
  

 � تر ساحوی برنامه �س از مکتب ها را به �� از دفاتوان�د ه��نههمچنانBridges د ��سل�م نمایهای ز�ر در آدرس : 
o Arden Arcade Region – 2641 Kent Drive, Sacramento 95821/ Room 5, 575-2434 
o Carmichael Region – 6230 Rutland Drive, Carmichael 95608/ Room 24, 575-2386  
o Citrus Heights Region - 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights 95621/ Room H7, 725-6499   

 ها را به دفاتر مح� برنامه متذکرە �سل�م ننما�د ه��نه . 
 

 ها از ط��ق کرد�ت کارت: پرداخت ه��نه
 

ن ه��نه  www.myschoolbucks.comتوان�د از ط��ق ماس�� کارت �ا و�زا کارت بصورت آنالین در و�ب سا�ت � داز�د. ن�ی  ها را ب��
 

 ها: پرداخت دیرتر ه��نه
 دازد، ا�ر ه��نه ن شدە ب��  گرد�د. دالر ج��مه � ٢٥ها را پنج روز کاری دیر تر از تار�ــــخ تعینی

 

 : )NSF( وجوە نا�ا�ن 
 های نا�ا�ن به حواله پول  (گردند. برای جا�گ��ین چکدالر ج��مه � ٢٥شوند، � هایی که توسط بانک برگشتاندەچکmoney 

order .ن�از است ( 
 �توان از چک به عنوان گ��نه پرداخت ه��نه استفادە نمود. در صورت رد شدن چک برای دو�ار، ن 
 

 شود. خانمان و تحت پرورش حق اول��ت دادە �نام، به جوانان ی� برای ثبت
 

 خواندم و قبول دارم. را  Bridgesهای بعد از مکتب های برنامهمن پال�� ه��نه
 

http://www.myschoolbucks.com/
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MA 12/2019 

 _________________: تار�ــــخ   __________________________امضای والدین/��رست: 


