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San Juan Unified School District 

 Bridges After-School Program 

 Application for Enrollment 2022-23 

 San Juanرية تربية يمد

 (Bridgesبعد المدرسة )ما برنامج 
 2023- 2022أستمارة التسجيل للعام الدراسي  

 
 الطالب   فيها   املدرسة التي يحض 

School Attending 
 : School /املدرسة

 : First / األسم األول                                            :Last /األسم األخري : Child’s Name  / سم الطفلأ 

 ( Zip Codeالرمز الربيدي )                     :State  /الوالية                   :City /املدينة                          :Street Address /عنوان الشارع : Child’s Address  /عنوان الطفل 
 

  : Date of Birth  / تاريخ امليالد 

 Female / مؤنث             Male /مذكر   : Sex  /الجنس 

  Teacher / املعلم  / Grade  / الصف

 :  Languages Spoken /اللغات التي يتحدثها                                                   No /كال             Yes /نعم     Bilingual / يتحدث لغتي هل الطفل  

 :Relationship /العالقة بالطفل                                                                                                                    :Parent/ Guardian /ويل األمر / الويص

 :Email / األمييل                                                                                             :Phone /الهاتفرقم     

 :Relationship /العالقة بالطفل                                                                                                                    :Parent/ Guardian /ويل األمر / الويص

 :Email / األمييل                                                                                             :Phone /الهاتفرقم     

 

سياسية بعد تطبيق  بأتباع ترتيب األولوية وعىل أساس أتساع سعة عدد الطلبة املشاركي.يرغبون باملشاركة لجميع الطلبة الذين  متاحاملدرسة بعد ما  Bridgesبرنامج الـ   :المشاركة
ليزية كومتعلمي اللغة اإلن  Foster Youth  التبني  و   الطلبة الذين ليس لديهم مأوى و سكن ثابتساعدة  مل  McKinney-Ventoقانون    املؤهلي مبوجب  للطلبةستعطى األولوية   ،األولوية

األوصياء حضور   /أولياء األموريجب عىل    .بجميع السياسات والتوجيهات  االلتزامتطلب املشاركة يف الربنامج  .  مجانية أو بأسعار مخفضةطعام  املؤهلي للحصول عىل وجبات    بةوالطل
 .يف بداية العام الدرايسالجتامع التوجيهي 

 . الدرايس  الكادر األعتيادي يف اليوم ىلا ضافةباأل  ،Bridgesالـ  برنامج موظفي فيتوجب عىل أولياء األمور أبالغ  الطالب، تغيب ذاأ  :الحضور

   Bridgesالـ    برنامج موظفي فسيقوم  الربنامج انتهاءعند    الطالب يتم أخذ مل اذا .ما بعد املدرسة يوميا "Bridges "برنامج انتهاء عند مبارشة الطالب اخذ يجب  أستالم الطالب: 
مرات يف    3التأخر ملدرة     بعد الربنامج من الطالب بفصل   Bridgesالـ   برنامجيقوم   وقد  .طارئ حدوث  حال يف تصالبويل األمر/ الويص أو األشخاص الذين تم تعينهم كوجهة  أ  باالتصال

 .أستالم الطالب
 

  الفوضوي و املعرقل   السلوك . املدرسة بعد ما  Bridgesتابعة لربنامج الـ  ضافيةأ  سياسات للمدارس املوحدة وأي San Juanتربية  قواعد أتباع الطلبة جميع عىل يجب: سلوك الطالب
 أو /    وبعد املدرسة سيقوم بأبالغ  ما    Bridgesكادر برنامج الـ    .الطرد   يف   السبب   هو   السالمة يشكل قلقل عىل    الذي   السلوك   أو   املوظفي   أو  اآلخرين   الطلبة   تجاه   األحرتام   عدم   سلوكو 

 . املدرسة بعد ما Bridgesاملتعلقة بالسلوك مع منسق برنامج الـ  ألموريشجع فيه أولياء األمور / األوصياء عىل مناقشة ا. تحدث التي السلوك تدخالت  يف األوصياء /  اولياء األمور إرشاك

  الشخصية التعليقات  أو    الئقغير  الس  لم لا، و التحرش الجنس ي،  العبارات العنصريةاملخدرات،  ،  تسامح مع العنفي لن  سوف  املدرسة    ما بعد   Bridgesبرنامج الـ    *

 
م
 تجاه اآلخرين.  هينةامل

 
 لبرنامج. من ا  الطردجراءات تأديبية فورا ويمكن أن يؤدي إلى سيتم أتخاذ أ ، َحَواِدثالمن هذه  اذا حصل واحدا

ما بعد املدرسة    Bridgesو توجيهات برنامج الـ    اتباع جميع سياسات عىل  أوافق  ان   الوثيقة،  هذه  عىل  بتوقيعي.  أعاله  الواردة  املعلومات جميع قمت بقراءة و فهم  لقد
 .ما بعد املدرسة  Bridgesو أتباع  توجيهات برنامج الـ     تلميذي عىل فهم مساعدةو 

و عدم    املعلومات  رسية  عىل  حفاظعىل ال   ونَقيّم املم يعمل  .  املشاركي  للطلبة  حصائيةو األبالغ عن املعلومات األ   َجَمعب  يقتيض  املدرسة  بعد  ما   Bridgesبرنامج الـ    متويل
 .الدراسةمتعلق ب مطبوع  تقرير  أي يف  تظهر  ولن ة مجهولالتعريفية   املعلومات وجميع أولياء األمور و الطلبة   أسامء وستبقى.  أي طفل عن معلومات أي عن بالغاأل 

القبول  بتوقيعي  الـ    هذا عىل أستامرة طلب  أ   الوثيقةبأستالم هذه  أقر    املدرسة،   بعد   ما   Bridgesيف برنامج    عن   الرسي  جمع واإلبالغ ال   وافق و أعطي موافقتي عىل و 
 اإلحصائية.  املعلومات

 ____________________ ___________________    التاريخ:_________ ____ _________________________________ توقيع ويل األمر / الويص:  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

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 

ZI 
07/15/2022 
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San Juan Unified School District 

                                                         Bridges After-School Program  

                                                       Emergency Information 2022-23 

 

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

 

 

جهة األتصال في حال الطوارئ: 

____________        ____________        __________          __________ 

____________        ____________        __________        __________ 

____________        ____________        __________        __________ 

____________        ____________        __________        __________

 من 
ً
 التالي ولي األمر/ الوص ي يجب عليهم أختيار واحدا

O  

O















 

ZI 

03/07/2022 
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San Juan Unified School District 

Bridges After-School Program  

Fee Policy and Agreement 2022-23 
 San Juanتربية    ة مديري 

 ( Bridgesبرنامج ما بعد املدرسة )
 2023- 2022أستامرة التسجيل للعام الدرايس 

 

White copy for office, Yellow copy for parent 

 

 

 

 املدرسة التي يحرض  
 School Attending  / فيها الطالب 

   : Student ID Numberالطالب/    رقم هوية         :             Gradeاملرحلة الدراسية/                         : Schoolاملدرسة/   
 

 :  Firstاألسم األول/                                                             : Last/  األسم األخي    Child’s Name  / أسم الطفل 
 

 

 :البرنامج رسوم     

 مستحقة الدفع عند تأكيد التسجيل.و تسجيل غي مسرتدة  رُُسومدوالراً   30مبلغ  ▪

 املحددة األخرى.و األيام القصية  تشمل األنرصاف املبكر يوم الخميس   رُُسومجميع قيم ال ▪

  .(الرسمية العطل أيام ذلك  يف مبا) الدرايس العام خالل املدرسية لتشمل األيام الغي رُُسومال احتساب يتم ▪

 ( أيّار - أَيْلُوليكون موعد أستحقاق مدفوعات التسجيل يف اليوم العارش من كل شهر ) ▪

 . الدخل املايل لألرسة وقدرتها عىل الدفع أساس عىل تدرج(املالشهرية بأستخدام مقياس متحرك ) رُُسوميتم تحديد مبلغ ال ▪

قانون   مؤهالً تحت كنتالرسوم إذا إلغاء رستك والقدرة عىل الدفع. يتم األعتبار الدخل املايل أل نظر األخذ باملناسبة عىل املقياس أدناه من خالل املالية يرجى تحديد الدفعة 
والتي  الثمنمخفضة أو  مجانيةطعام أو مؤهل للحصول عىل وجبات   Foster Youth التبني أو McKinney-Ventoالطلبة الذين ليس لديهم مأوئ ثابت للسكن يف برنامج 

 ذلك.  الكاملة أو الجزئية متاحة عند طلب املاليةاملنح  .  cales2122.asphttps://www.cde.ca.gov/ls/nu/rs/sميكن تحديدها عىل 
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 مساعدة طلب منحة  أختار معدل األهلية 

 50  ًالكاملاملبلغ بأنا قادر عىل دفع  –دوالراً شهريا. 
 
 40  ًاملبلغ املخفض.أنا قادر عىل دفع  -دوالراً شهريا  

 
 30  ًأقل مبلغ. أنا قادر عىل دفع  -دوالراً شهريا 

 
 لقانون مؤهل تلميذي   –من الرسوم  األعفاءMcKinney-Vento  وFoster Youth    أو مؤهل للحصول

 عىل وجبات طعام مجانية أو مخفضة الثمن.

  تكلفة.األدىن    اين غي قادر عىل دفع جميع أو جزءا من 
-971سأقوم باألتصال عىل الرقم التي:  األهلية الخاص يب.  

األستامرة    5يف غضون    5933 تقديم طلب  تاريخ  أيام من 
)   هذه  الدراسية  املنحة  اتفاقية   scholarshipألعداد 

agreement .) 
     بأنشاء الخاصة   الدراسية املنحة اتفاقيةقمت 

 يف ستمرارباأل  رغبوأ   2020- 2019  عاملل  الربنامج رُُسومب
- 2021للعام   الربنامج  لرسومهذه   الدراسية املنحة تفاقيةأ 

2022 . 

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

(. يرجى  memo lineمع وضع أسم الطالب و املدرسة يف مكان املذكرات ) Unified School District   San Juan( اىلMoney Orderتُعنون الصكوك و الحواالت املالية ) ▪
 أرسال الربيد اىل العنوان التايل:

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

 يف:  والكائنة Bridgesميكن تسليم املدفوعات اىل واحداً من املكاتب املحلية لربنامج الـ  ▪

o 8324-9792641 Kent Drive, Sacramento 95821/ Room 5,  - noigeR dean ArcedrA 
o 7386-971m 24, ooR8/ 065l 9ehacmirCa, eivrnd DautlR 3026 – onigeRl ehacmirCa 
o 8399-979, 7m HooR 1/2659 htsgieH suritC, eivrod DowssoR1 097 -on igeR htsgieH usritC 

 يف املدراس. Bridgesاىل برنامج الـ  )مبلغ األجور( ال يسمح بتسليم املدفوعات ▪

 :ئتمانات األ طاقالدفع بواسطة ب
 www.myschoolbucks.com ( األئتامنية من خالل املوقع التايل:MasterCardكارد ) واملساتر ( Visa)ڨيزا يتم قبول املدفوعات عرب األنرتنيت عن طريق بطاقة ال

 : رسوم التأخير

 دوالراً كرسوم تأخي. 25أيام عمل من تاريخ أستحقاق الدفع سيتم فرض غرامة و قدرها  5الربنامج يف غضون  رُُسوميف حال عدم أستالم مدفوعات  ▪

 :(NFS) رصيد غير كافي

دوالراً  للصكوك املالية التي يتم أرجاعها من قبل البنك بسبب عدم كفاية الرصيد. و يتطلب أستبدال الصك املرتجع بسبب عدم كفاية  25سيتم فرض مبلغ أضايف و قدرة  ▪
 (.Money Orderالرصيد بحوالة مالية )

 ملرصف( برفض الصك الثاين.سوف لن يتم قبول الصكوك املالية كوسيلة للسداد )الدفع( بعد قيام البنك )ا ▪
 

 Foster Youth  التبني و  الطلبة الذين ليس لديهم مأوى و سكن ثابتساعدة مل Vento-McKinneyاملؤهلين بموجب قانون  لبةالطسوف يحصل 

 . التسجيلعلى أولوية مجانية أو بأسعار مخفضة طعام املؤهلين للحصول على وجبات  بةليزية والطلكومتعلمي اللغة اإلن
 

  ما بعد املدرسة.  Bridgesبرنامج الـ  رُُسومقمت بالقراءة وأوافق عىل سياسة 
 

 ريخ: __________________________ التا        توقيع ولي األمر/ الوص ي: _________________________________________                   

      ZI 

07/15/2022 

https://www.cde.ca.gov/ls/nu/rs/scales2122.asp
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