Farsi/Dari

San Juan Unified School District
Bridges After-School Program
Application for Enrollment 2019-20

درخواست شمولیت برای سال تعلیمی۲۰۲۰- ۲۰۱۹
مک تب که اشتراک می کنید ( )School Attendingمک تب/مدرسه): (School
تخلص(:) Last Name
اسم کودک ()Child’s Name
Zip
ادرس کودک )(Child’s Address

اسم(:)First Name
State
ایالت

کد پستی

تاریخ تولد )(DOB
جنسیت )(Gender
صنف/اموزگار)(Grade/Teacher

مرد ()Male

متکلم به دو زبان است)(Bilingual
والدین /سرپرست:
تلفن:
والدین /سرپرست:
تلفن:

بلی)(Yes

City
شهر

Street Address
آدرس خيابان

زن ()Female
زبانهای که صحبت میکند )(Languages Spoken

نخیر)(No
قرابت:
ایمیل:
قرابت:
ایمیل:

اشتراک :اشتراک در برنامه بعد از وقت مک تب ( )Bridgesبه همه دانشاموزانی که عالقمند اشتراک در این برنامه باشند ،باز بوده و ثبت نام در ان بر اساس نوبت است .برای
شرکت در این برنامه اشتراک کننده گان باید از تمام مقررات و دستورالعمل های که در ذیل شرح گردیده است ،پیروی نمایند .والدین یا سرپرستان نیاز دارند تا در جلسه رهنمای ی
که در اغاز سال تعلیمی دایر میگردد ،اشتراک نمایند.
حاضری :از دانش اموزان انتظار می رود که همه روزه در برنامه بعد از وقت مک تب ( )Bridgesاشتراک نمایند .این برنامه حداقل برای  ۳ساعت و الی ساعت  ۶:۰۰عصر فعالیت
می نماید .اگر دانش اموز غیر حاضر میباشد ،والدین مکلف اند تا برعالوه کارکنان مک تب ،کارکنان برنامه بریجز( )Bridgesرا نیز مطلع سازند ۱۰ .روز غیر حاضری غیر موجه به
عنوان غیر حاضری بیش از حد پنداشته شده و ممکن باعث لغو شمولیت دانشاموز در این برنامه گردد .دانشاموزان را صرف مطابق پالیسی رخصتی زودهنگام برنامه
بریجز( )Bridgesمیتوانید قبل از ختم برنامه برداشته و با خود ببرید.
پیکاپ/گرفتن دانشاموز از مک تب :دانشاموزان روزانه باید بعد از ختم برنامه بریجز ( )Bridgesبال فاصله پیکاپ شوند .اگر دانشاموز در پایان برنامه برداشته نشود ،کارکنان
برنامه بعد از وقت مک تب ( )Bridgesبه والدین /سرپرست و یا شخص دیگر که در اطالعات حالت اضطرار دانشاموز ذکر شده باشد ،تماس میگردند .برنامه بعد از وقت مک تب
( )Bridgesدانش اموز را بعد از  ۳بار دیر پیکاپ کردن /گرفتن ،از برنامه اخراج خواهد کرد.
رفتار دانشاموز :تمام دانش اموزان باید از مقررات حوزه تعلیمی سن وان و پالیسی های برنامه بعد از وقت مک تب ( )Bridgesپیروی نمایند .هر گونه رفتار مخرب ،بی احترامی در
مقابل دیگر دانش اموزان ویا کارکنان ویا رفتار که باعث ایجاد نگرانی مصئونیت گردد ،موجب اخراج دانش اموز میشود .کارکنان برنامه بعد از وقت مک تب ()Bridges
والدین/سرپرستان را از عملکرد دانش اموز اگاه خواهند ساخت .والدین/سرپرستان ترغیب میگردند تا هر گونه نگرانی ها در مورد رفتار دانش اموز را به هماهنگ کننده محلی
برنامه بعد از وقت مک تب ( )Bridgesشریک سازند * .برنامه بعد از وقت مک تب ( )Bridgesهیچگونه خشونت ،مواد مخدر ،تبعیض نژادی ،ازار و اذیت جنسی ،تماس های
نا مناسب ویا تحقیر دیگران را تحمل نمیکند .هرگاه هر کدام از موارد ذکر شده اتفاق افتاد ،اقدامات فوری انضباطی اتخاذ گردیده و ممکن باعث اخراج از برنامه گردد.
من تمام اطالعات باال را خواندم و فهمیدم .با امضای این سند ،من موافقه می نمایم تا از تمام قوانین و مقررات برنامه بعد از وقت مک تب ( )Bridgesپیروی نموده و به دانشاموزم کمک می نمایم تا دستورالعمل
های برنامه بریجز ( )Bridgesرا درک و پیروی نماید.
بودجه برای برنامه بعد از وقت مک تب ( )Bridgesنیاز به اطالعات اماری دانشاموزان شرکت کننده دارد که جمع اوری و گزارش می شوند .ارزیابی کننده گان اطالعات را محرم نگهداری نموده و اطالعات انفرادی
هر کودک شریک ساخته نمیشود .اسم والدین ،اسم دانشاموزان و تمام اطالعات شناسای ی محرم نگهداشته میشود و در گزارش های چاپ ی برای مطالعه نمایان نمیگردد.
با امضای من در درخواست ثبت نام برنامه بعد از وقت مک تب ( )Bridgesمن دریافت این سند را تصدیق نموده و با جمع اوری محرمانه گزارش و اطالعات ،امار و ارقام موافقت می نمایم.

امضای والدین /سرپرست:

_________________________________ تاریخ_________________ :
BRIDGES STAFF USE ONLY

_________ Student ID Number
___Student’s start date ___/___/
____________________ Initials
S 01/19

___________________ ?If yes, from what school

____ Returning Bridges student Y ____ N

_____________ Date application was received ____/____/____ Time application was received
_______HS/FY Verified Y_______ N

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

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

اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﻠﺖ اﺿﻄﺮار ۲۰۱۹-۲۰

Farsi

ﻧﺎم ﻣکﻤﻞ دا�ﺶآﻣﻮز ________________________________________________________ ﺗﺎر� ــﺦ ﺗﻮﻟﺪ _____________________
ﺷﻤﺎرە ﺗﻠﻔﻮن ﺧﺎﻧﻪ _______________________ﺷﻤﺎرە ﺗﻠﻔﻮن هﻤﺮاە _______________________ ﺷﻤﺎرە ﺗﻠﻔﻮن د�ﮕﺮ ______________
آدرس ____________________________________________________________ ﮐﻮدک بﺎ � زﻧﺪ� �ﮐﻨﺪ ________________
واﻟﺪﯾﻦ�� /ﺮﺳﺖ _____________________________________

ﻗﺮابﺖ_______________________________________

کﺎرﻓﺮﻣﺎ ____________________________________________ ﺷﻤﺎرە ﺗﻠﻔﻮن ﻣﺤﻞ کﺎر __________________________________
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار :دا�ﺶآﻣﻮز ﺗﻨﻬﺎ بﺎ اﻣﻀﺎی واﻟﺪﯾﻦ��/ﺮﺳﺖ و �ﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ز�ﺮ ی ن
ﺗﻌﯿن ﺷﺪە بﺎﺷﺪ ،رﺧﺼﺖ �ﮔﺮدد .ا�ﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﻣ��ﺾ بﺎﺷﺪ
�
ن
ﺳ�دە �ﺷﻮد .ﺷﺨﺺ
ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار� ،
�ﺎ �ﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ و واﻟﺪﯾﻦ��/ﺮﺳﺖ ﻗﺎبﻞ دﺳ�س ﻧبﺎﺷﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن بﻪ ﺷﺨﺺ ی
�
ین
ﺗﻐﯿ� در اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار را
ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار بﺎ�ﺪ  ١٦ﺳﺎل �ﺎ
ﺑ�ﺸ� داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ .واﻟﺪﯾﻦ��/ﺮﺳﺖﻫﺎ ﻣکﻠﻒ ﻫﺴتﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ی

ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻓﺮاد ی ن
ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ اﻇﻄﺮار ) ﺣﺪ اﻗﻞ دو ﻓﺮد ﻧ�ﺎز اﺳﺖ(
ﻧﺎم

____________
____________
____________
____________
____________

ﻗﺮابﺖ

____________
____________
____________
____________
____________

ﺗﻠﻔﻮن ﺧﺎﻧﻪ

___________
____________
____________
____________
____________

ﺗﻠﻔﻮن هﻤﺮاە

___________
___________
___________
___________
___________

واﻟﺪﯾﻦ��/ﺮﺳﺖهﺎ بﺎ�ﺪ �ﮏ ﮔ��ﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ
 .١ Oدر ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار ،ن
زﻣﺎیﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺖ ﻗﺎبﻞ �
دﺳ�س ﻧبﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ بﻪ کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺟﺎزە �دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ارا�ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻ� /ﻣﺮاﻗبﺖ در
ﮔ�د .ﻣﻦ بﻪ
ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن بﻪ ﻓﺮزﻧﺪم ،بﻪ ﺷﻤﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وی در ﺻﻮرت ﻧ�ﺎز،
ﺗﺪاﺑ� ﻻزم اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮە بﺎ�ﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺻﻮرت ی
ی
�
�
�
�
دا�� ﮐﻪ ﻧﺎم اش در ی ن
.
پﺎﺋن ذﮐﺮ ﮔﺮد�ﺪە اﺳﺖ اﺟﺎزە �دﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻗبﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻ� �وری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻫﺮگﺎە دا�� ذﮐﺮ ﺷﺪە ﻗﺎبﻞ دﺳ�س ﻧبﺎﺷﺪ،
�
�
ﮔ�د .ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻪ � ﻧﻤﺎ�ﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎر� را ﮐﻪ در�ﻦ ﻣﺪت وارد �ﮔﺮدد،
ﻣﻦ اﺟﺎزە �دﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺮاﻗبﺖ و درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ دا�� �ﺎ ﺟﺮاح دارای ﻣﺠﻮز ﺻﻮرت ی
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎ�ﻢ.
ﮔ�د:
 .٢ Oﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در بﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪە اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧ�ﮐﻨﻢ و �ﺧﻮاﻫﻢ در ﺻﻮرت وﻗ�ع ﺣﺎﻟﺖ اﻇﻄﺮار ،اﻗﺪاﻣﺎت ز�ﺮ ﺻﻮرت ی

ﻧﺎم �
دا�� _____________________________________________ :ﺷﻤﺎرە ﺗﻠﻔﻮن_________________________________ :
ﺑ�ﻤﻪ ﺻ� _____________________________________________ :ﺷﻤﺎرە ﺑ�ﻤﻪ_________________________________ :
ﺑیﻨﺎی � :ﻋﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﺪ � ن ن
�ن
�ﺸﺴن در ﭼﻮ� اول دارد .ﺗﺎر� ــﺦ آﺧ��ﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
� ﻧ�ﺎز بﻪ
ﻟ� اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﺪ � ﻫﻤ�ﺸﻪ بﺎ�ﺪ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﺪ
ی
ﭼﺸﻢ _____________
�ن
�ﺸﺴن در ﭼﻮ� ﻧﺨﺴﺖ دارد
ﺷﻨﻮای اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﺪ � ﻧ�ﺎز بﻪ
� از وﺳﺎ�ﻞ کﻤ�
ﺷﻨﻮای دارد �در ﮔﻮش ﺗﯿﻮب دارد
ﺷﻨﻮای � :ﻣﺸکﻞ
ی
ی
ی
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮ�:
 .۱دارای ﺗکﺎﻟ�ﻒ ذ�ﻞ اﺳﺖ:
�
ﻗﻠی
�
� ﻧﻔﺲ ﺗﻨ� � �ع )(epilepsy
�  � fainting spellsﺷﮑﺮ � ) � migraines � hyperactive (ADHDﻣﺸکﻞ �
� ﺣﺴﺎﺳ�ﺖ____________ � بﻪ زﻧﺒﻮر ﮔ��ﺪ� ﺣﺴﺎﺳ�ﺖ دارد �
)�ح دﻫ�ﺪ( � ________________ :ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺸکﻼت ﺻ�___________ :
 .۲ﻟ�ﺴﺖ داروهﺎی ﺗﺠ��ﺰ ﺷﺪە __________________________________________ :ﻣﻘﺪار ﻣ�ف ﻓﻌ�________________________ :
ﺑﺮای )�ﺸﺨ�ﺺ( ____________________________ ﺗﺠ��ﺰ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ� :
دا�� _______________________ .ﺷﻤﺎرە ﺗﻠﻔﻮن ________________
�
ﻧﺨ� � ب� )ﺗﻮﺿﯿﺢ ده�ﺪ( ___________________________________
 .۳آ�ﺎ دارای ﻣﺸکﻞ ﻓ ی ���� ﮐﻪ اﺷ�ا� وی را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد ،هﺴﺖ � ی
ﻧﺨ� � ب� )ﺗﻮﺿﯿﺢ ده�ﺪ( ___________________________________________________________________
 .۴ﻧ�ﺎز هﺎی ﺧﺎص دارد � ی
"ﻣﻦ بﻪ ﺣﻮزە ﺗﻌﻠ�� و ارا�ﻪ ﮐﻨﻨﺪە ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺎزە �هﻢ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺻ� ﻓﺮزﻧﺪم را بﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ز�ﺮ ���ﮏ ﺳﺎزﻧﺪ:
 .۱ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﺗه�ﻪ ﮐﻨﻨﺪە ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
�
 . ۲ادارە ﺑ�ﻤﻪ ﺑﺮای رﺳ�ﺪ� بﻪ ادﻋﺎی ﻣﺼﺎرف �ﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰا�ﺎی کﻤﮏهﺎی ﺻ� .اﻃﻼﻋﺎت ���ﮏ ﺷﺪە ﻣﺤﺪود بﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺻ� �ﮔﺮدد".
اﻣﻀﺎی واﻟﺪﯾﻦ ______________________________________________________ ﺗﺎر�ـ ــﺦ _______________________
ﻧﺎم __________________________________________________________ ﻗﺮابﺖ _________________________
MA 02/19

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

San Juan Unified School District
Bridges After-School Program
Fee Policy and Agreement 2019-20
ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫ ۲۰-۲۰۱۹

Farsi

اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﺪرﺳﻪ
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد دا�ﺶآﻣﻮز

ﻣﮑﺘﺐ:
ﺗﺨﻠﺺ:

ﺷﻤﺎرە کﺎرت دا�ﺶآﻣﻮز:

ﺻﻨﻒ:
ﻧﺎم:

ﺟﺪول ﻗﺎبﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ بﺎ درآﻣﺪ اﻓﺮاد

ه��ﻨﻪهﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 بﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﺎﯾ�ﺪ ﺛبﺖ ﻧﺎم ،بﺎ�ﺪ  ۳۰داﻟﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣبﻠﻎ ﻗﺎبﻞ بﺎز�ﺮداﺧﺖ ﻧ�بﺎﺷﺪ.
ین
ﻣ�ان ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸنبﻪ و ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ زدوﺗﺮ ﺗﻌﻄ�ﻞ �ﮔﺮدد� ،بﺎﺷﺪ.

 ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ بﺎ ﻧﻈﺮداﺷﺖ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄ�ﻞ ﻣﮑﺘﺐ بﻪ ﺷﻤﻮل ﺗﻌﻄ�ﻼت ﻋﻤﻮ� ،ﻣﺤﺎﺳبﻪ ﮔﺮد�ﺪە اﺳﺖ.
)ﺳپﺘﺎﻣ� ،(� -ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
 ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ بﺎ�ﺪ ﺗﺎ ﺗﺎر� ــﺦ  ١٠ﻫﺮ ﻣﺎە
�
 ﻫ��ﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ بﺎ ﻧﻈﺮداﺷﺖ واﺟﺪ ��ا�ﻂ ﺑﻮدن دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﻏﺬای ﭼﺎﺷﺖ بﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻔ�ﻒ�ﺎﻓﺘﻪ �ﺎ را�گﺎن ،ﻣﺸﺨﺺ �ﮔﺮدد.
ین
درﺧﻮاﺳﺖ کﻤﮏه��ﻨﻪ
ﻣ�ان واﺟﺪ ��ا�ﻂ ﺑﻮدن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨ�ﺪ
�
 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ٥٠داﻟﺮ – دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﻦ ﺑﺮای در�ﺎﻓﺖ ﻏﺬای ﭼﺎﺷﺖ بﺼﻮرت
ﻗﺴﻤی از ﻫ��ﻨﻪ ،ﻧ�ﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺗﺎ  ٥روز از
 ﻣﻦ ﻗﺎدر بﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم �ﺎ
را�گﺎن �ﺎ بﻪ ﻗ�ﻤﺖ ﺗﺨﻔ�ﻒ �ﺎﻓﺘﻪ ،واﺟﺪ ��ا�ﻂ ﻧ�بﺎﺷﺪ.
زﻣﺎن ارا�ﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺮای در�ﺎﻓﺖ کﻤﮏه��ﻨﻪ بﻪ ﺷﻤﺎرە -٩٧١
 ،٥٩٣٣بﻪ ﺗﻤﺎس �ﺷﻮم.
 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ٤٠داﻟﺮ – دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﻦ ﺑﺮای در�ﺎﻓﺖ ﻏﺬای ﭼﺎﺷﺖ بﻪ ﻗ�ﻤﺖ
ﺗﺨﻔ�ﻒ �ﺎﻓﺘﻪ در ﺟ��ﺎن ﺳﺎﻋﺎت رﺳ� ﻣﮑﺘﺐ ،وﺟﺪ ��ا�ﻂ �بﺎﺷﺪ.
 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ٣٠داﻟﺮ – دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﻦ ﺑﺮای در�ﺎﻓﺖ ﻏﺬای را�گﺎن در ﺟ��ﺎن
ﺳﺎﻋﺎت رﺳ� ﻣﮑﺘﺐ ،واﺟﺪ ��ا�ﻂ �بﺎﺷﺪ.

 ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ کﻤﮏﻫ��ﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  ١٩-٢٠١٨را ﺗکﻤ�ﻞ ﻧﻤﻮدە ام
و �ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﻫ��ﻨﻪ ﺳﺎل  ٢٠-٢٠١٩ی ن
ﻧ� ﺗﻤﺪ�ﺪ
ﻧﻤﺎ�ﻢ.

�
ﺻﻮری ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن کﻤﮏ بﻪ
 ﻫ��ﻨﻪ ﻣﻌﺎف �ﮔﺮدد ،در
�
اﻓﺮاد �یﺧﺎﻧﻤﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش ،واﺟﺪ �ا�ﻂ بﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ ه��ﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮏ �ﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﻮ� ):(money order
 ﭼﮏ و ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﻮ� را بﻪ ﺣﻮزە ﺗﻌﻠ�� ﺳﻦ وان بﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم دا�ﺶآﻣﻮز و ﻧﺎم ﻣﮑﺘﺐ در ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص �ﺎداﺷﺖ ،ﺻﺎدر ﮐﺮدە و آن را بﻪ
آدرس ز�ﺮ بﻔﺮﺳت�ﺪ:
Bridges After-School Programs/San Juan Unified School District, 3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 95608





ﻫﻤﭽﻨﺎن �ﺗﻮاﻧ�ﺪ ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ را بﻪ �� از دﻓﺎﺗﺮ ﺳﺎﺣﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﺲ از ﻣﮑﺘﺐ  Bridgesدر آدرسﻫﺎی ز�ﺮ �ﺴﻠ�ﻢ ﻧﻤﺎﯾ�ﺪ:
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
ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ را بﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮە �ﺴﻠ�ﻢ ﻧﻨﻤﺎ�ﺪ.

o
o
o

ﭘﺮداﺧﺖ ه��ﻨﻪهﺎ از ﻃ��ﻖ ﮐﺮد�ﺖ کﺎرت:
�
ﻣﺎﺳ� کﺎرت �ﺎ و�ﺰا کﺎرت بﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در و�ﺐ ﺳﺎ�ﺖ  www.myschoolbucks.comی ن
ﻧ� ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ را �ﺑ�داز�ﺪ.
�ﺗﻮاﻧ�ﺪ از ﻃ��ﻖ
ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﺮﺗﺮ ه��ﻨﻪهﺎ:
ن
ﺗﻌﯿن ﺷﺪە �ﺑ�دازد ٢٥ ،داﻟﺮ ﺟ��ﻤﻪ �ﮔﺮد�ﺪ.
 ا�ﺮ ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ را ﭘﻨﺞ روز کﺎری دﯾﺮ ﺗﺮ از ﺗﺎر� ــﺦ ی
ن
ﻧﺎ�ﺎ� ):(NSF
وﺟﻮە
ن
ن
ﻫﺎی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ بﺎﻧﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﺎﻧﺪە �ﺷﻮﻧﺪ ٢٥ ،داﻟﺮ ﺟ��ﻤﻪ �ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﺎ�ﮕ��ی ﭼﮏﻫﺎی ﻧﺎ�ﺎ� بﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﻮل ) money
 ﭼﮏ ی
 (orderﻧ�ﺎز اﺳﺖ.
 در ﺻﻮرت رد ﺷﺪن ﭼﮏ ﺑﺮای دو�ﺎر ،ﻧ�ﺗﻮان از ﭼﮏ بﻪ ﻋﻨﻮان ﮔ��ﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫ��ﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎدە ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای ﺛبﺖﻧﺎم ،بﻪ ﺟﻮاﻧﺎن �یﺧﺎﻧﻤﺎن و ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش ﺣﻖ اوﻟ��ﺖ دادە �ﺷﻮد.
ﻣﻦ پﺎﻟ�� ه��ﻨﻪهﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی بﻌﺪ از ﻣﮑﺘﺐ  Bridgesرا ﺧﻮاﻧﺪم و ﻗﺒﻮل دارم.
MA 12/2019

White copy for office, Yellow copy for parent

San Juan Unified School District
Bridges After-School Program
Fee Policy and Agreement 2019-20
۲۰-۲۰۱۹ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫ
_________________ :ﺗﺎر�ـ ــﺦ

Farsi

__________________________ :��ﺮﺳﺖ/اﻣﻀﺎی واﻟﺪﯾﻦ

White copy for office, Yellow copy for parent

MA 12/2019

