
                 
San Juan Unified School District 

Bridges After-School Summer Program 

Application for Registration 2022 
 الربنامج الصيفي   –   ( Bridgesبرنامج ما بعد املدرسة )

 2022أستامرة التسجيل للعام  
 
 

 يف: 2022للعام  San Juanديرية تربية التابع ملالصيفي  Bridgesيعمل برنامج 
 من األثنني اىل الجمعة   يُوليُو   -ََتُّوز   15  -  يُونيُو   / ُحَزيرَان  20                                   من األثنني اىل الخميس   يُوليُو   -ََتُّوز 14  -  يُونيُو   / ُحَزيرَان   20                
 مساء   6بعد الظهر اىل  12من الساعة                Deterdingمدرسة                                مساء   6بعد الظهر اىل  12من الساعة          Del Paso Manorمدرسة                 
 مساء    6بعد الظهر اىل  11:30من الساعة   Thomas Edisonمدرسة                               مساء   6بعد الظهر اىل  12من الساعة                   Kingswoodمدرسة                 
 مساء   6اىل بعد الظهر  12من الساعة             Grand Oaksمدرسة                               مساء   6بعد الظهر اىل  12من الساعة             Sylvan Middleمدرسة                 
 مساء   6بعد الظهر اىل   12:30من الساعة                       Greerمدرسة                 

 يُوليُو   -ََتُّوز ،  4  جميع املدارس ستكون مغلقة يف يوم األثنني 
 الكائنة يف:و  املحلية Bridges أو إىل أحد مكاتبيف املدرسة    Bridgesبرنامج إىل منسق  أوراق التسجيليرجى إعادة 

• Arden Arcade Region 916-979-8324: Creekside Rm 5, 2641 Kent Drive, Sacramento, CA 95821 

• Carmichael Region 916-971-7386: Charles Peck Elementary Rm 24, 6230 Rutland Drive, Carmichael, CA 95608 

• Citrus Heights Region 916-979-8399: Grand Oaks Elementary Rm H7, 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights, CA 95621                              
 

التسجيل محدود ويتم تحديده عىل  . املدارس املشاركةبعد املدرسة الصيفي يف إحدى   Bridgesبرنامجبالتسجيل يف  مؤهلون للتقدمهم  San Juanمبدارس مديرية تربية حالي ا  الطلبة املسجلني األهلية:
للطلبة من ليس   McKinney-Vento مبوجب قانونهم املؤهلني الطلبة ، و عتيادياأل خالل العام  اىل املدرسةالذين يحرضون ، فسوف يتم أعطائها للطلبة األولويةمبجرد إعطاء . األولوية يف التسجيلأساس 

 ألحد هذه الربامج: يرجى توضيح ما إذا كان طفلك مؤهال    .مجانية أو مخفضة السعر  طعام للحصول عىل وجباتو املؤهلني للتبني  Foster Youthلديهم مأوى للسكن ثابت و 
McKinney-Vento   نعم   /  Yes   كال ___ /  No ___          Foster Youth   نعم/Yes  كال  ___ /No  ___              نعم  وجبات طعام مجانية او مخفضة السعر /Yes  كال ____ /No  ____ 

  . مديرية الرتبيةيف   تك املفضلة لألتصالتأكيد التسجيل عرب طريق أرسالسيتم  تأكيد التسجيل:

 :First Nameاألسم األول/                                                              :Last Name /األسم األخري Student Name /أسم الطالب

 Zip Codeالرمز الربيدي/                       Stateالوالية/                        Cityاملدينة/                                         Street Addressعنوان الشارع/  Student Addressعنوان سكن الطالب/ 

  Student ID Numberرقم هوية الطالب/ 

  Date of Birthتاريخ امليالد/ 

 / 2022-2021الدراسية  املدرسة واملرحلة 
School/ Grade 2021-22 

 : Grade:                                                                  املرحلة الدراسية/ Schoolاملدرسة/ 

 / 2023-2022املدرسة واملرحلة الدراسية 
School/ Grade 2022-23 

 : Grade:                                                                  املرحلة الدراسية/ Schoolاملدرسة/ 

 :Languages Spoken التي يتم التحدث بها/ اتاللغ                           Noكال/                                 Yesنعم/  Bilingualالتحدث بلغتني/ 

 جات خاصة/ قم بذكر ايه أحتيا
List Any Special Needs 

 

 

 
 _________________________  العالقة بالطالب:          _____________________________رقم الهاتف:            _______________________________________________________   ويل األمر/ الويص: 

 
 

                                _______________________________________________________ الربيد اإللكرتوين:   
 
 

 لطالب:  _________________________ _______________________________________________________         رقم الهاتف:  _____________________________         العالقة با  ويل األمر/ الويص: 
 
 

                                _______________________________________________________ الربيد اإللكرتوين:   
 
 

 فقطيتوفر النقل ، 2022الصيفي لعام  Bridgesبالنسبة لربنامج . أدناه الصيفي مدرجة  Bridgesمدارس برنامج   :Mariposaو    Carriageو   Skycrestالطلبة يف مدرسة  متوفر اىل   - النقل من مدرسة اىل مدرسة  
  الطلبة Grand Oaks. اىل الربنامج الصيفي يف مدرسة الذين يحرضون  Mariposa و Carriage وطلبة  Kingswoodالربنامج الصيفي يف مدرسة الذين يحرضون اىل  Skycrestطلبة مدرسة  

قبل  أيصال الطلبة بواسطة النقل ستكون أوقات استالم و الدرايس األعتيادي. خالل العام  Mariposa أو Carriage أو  Skycrest يحرضون اىل مدرسةمؤهلون لهذا النقل املحدود إذا كانوا 
املتوفرة   املعلومات النقل أم ال يف إذا كنت مؤهال ، يرجى توضيح ما إذا كانت هناك حاجة إىل . املشاركة قبل بدء الربنامج الصيفيالنقل اىل األرس سيتم توفري جدول  .أوقات الربامج املطبوعة

 .أدناه
 حضور الربنامج الصيفي: 

 Grand Oaks____ مدرسة                                          Del Paso Manor____ مدرسة                                                                               Kingswood____ مدرسة 
 (Mariposaو Carriage)طلبة مدرسة                                                                 النقل غري متوفر                                                                                 (Skycrest)طلبة مدرسة  

                                                                                                      مدرسة اىل أخرى منالنقل املتوفر من سوف أقوم بأستخدام                                                     Starr King____ مدرسة                                     املتوفر من مدرسة اىل أخرى منسوف أقوم بأستخدام النقل 
              Grand Oaksاىل  Mariposaمدرسة                                      النقل غري متوفر                                                                                                 Kingswoodاىل  Skycrestمدرسة 
                                 ____                                                             No____  كال/ Yesنعم/                                                        Deterding____ مدرسة                                                                        ____ No____  كال/ Yesنعم/ 

 Thomas Edison____ مدرسة                                                                    النقل غري متوفر                                                                                    Sylvan____ مدرسة 
 النقل غري متوفر                                                                                                                                                        Greer____ مدرسة                                                                                              النقل غري متوفر

 النقل غري متوفر                                                                                                                 
 

White copy for site, yellow copy for office, pink copy for parent   

Parent/Guardian: Phone: Relationship: 
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San Juan Unified School District 

Bridges After-School Summer Program  

Parent Partnership Agreement 2022 
 الربنامج الصيفي   –   ( Bridgesبرنامج ما بعد املدرسة )

 2022ويل األمر  رشاكة   تفاقية ا 

Arabic 

 
 

 POLICIES AND GUIDELINES 

 التوجيهية   واملبادئ   السياسات 

 

 

األولوية   أساس عىل تقدميهم ويتم املشاركة  يف يرغبون  الذين الطلبة لجميع مفتوح  املدرسة بعد  مع Bridges ال برنامج  املشاركة:  .1
 .أدناه موضح هو كم  التوجيهية واملبادئ السياسات بجميع  واأللتزام التقيد بالربنامج ملشاركة ا  تتطلب. لألسبقية

 

  تقل ال ملدة الخميس اىل االثني  من School Summer-Bridges After برنامج يف الطلبة  سيحض . مهم  املنتظم الحضور : الحضور  .2
  موظفي  مع شفهيا   أو مكتوب  بشكل ذلك عن  التبليغ األمور أولياء من  يُتوقعفانه  الطالب، تغيب إذا. اليوم  يف ساعات ثالث عن

 .الربنامج   يف   الطالب   تسجيل   إلغاء   يتم   وقد   مفرطة   مربرة   غي   غيابات   ثالث   تراكم   اعتبار   ميكن .  Bridges  برنامج

 

معي    اخر   شخص   أو   الوص   / أمر   ول   قبل   من   Bridgesالـ    برنامج   يف   املشاركي   الطلبة   وأستالم   أنرصاف   يتم   ان   يجب   : الطالب   أستالم  .3
يف   اليوم  نهاية عند الفور عىل   الطلبة أستالم يجب . كتابة   املوافقة   أستالم   ويجب (  عاما    16  عن   عمره   يقل   ال )   وص   / امر   ول   قبل   من 

Bridges   موظفو فسيحاول الربنامج، نهاية  يف الطالب استالم  يتم مل إذا .يوميا Bridges األفراد  أو/  و الوص /األمر  بول االتصال
 . Bridgesالـ    برنامج   من   الفصل   اىل   األطفال   أستالم   تأخر   حاالت   ثالث   ستؤدي .  الطوارئ حاالت يف اتصال كجهات  عينياملُ 

 
ملدرسة  ا بعد  ما لربنامج إضافية سياسات وأي San Juan تربية مديرية وقواني   قواعد أتباع الطلبة  جميع عىل  يجب الطالب:   سلوك  .4

Bridges .  يف   املوظفي  سيقوم. للفصل   سبب   هو   اآلخرين   املوظفي   أو   الطلبة   تجاه   األحرتام   عدم   أو   لألضطراب   املسبب   السلوك
Bridges  األوصياء عىل  /األمور أولياء نحث. تحدث قد التي  السلوك مشاكل يف  املساعدة يف  األوصياء/  األمور  أولياء  إرشاك أو/  و بأبالغ  

  أو املخدرات   العنف   مع   Bridges  الـ   برنامج   يتسامح   لن   سوف * . املدرسة  Bridges برنامج  منسق مع السلوك بشأن مسائل أي مناقشة
  الحوادث،   من هذه   أي   وقع   إذا .  واالذالل  األخرين   قدر   من   الحد   أو   والئق   مالئم   الغي   اللمس   أو   الجنس   والتحرش   العنرصية   اإلساءات   أو 

 .الربنامج   من   والفصل   األنهاء   اىل   يؤدي   أن   وميكن   فورا    تأديبي   إجراء   اتخاذ   يتم   فسوف 
 

 .ملشاركتكم قدما   نتطلع  .Bridgesالـ  برنامج  نجاح يف  مهمي رشكاء األوصياء /األمور أولياء  : األمر   ول   دعم  .5

 

 ومساعدة  Bridges برنامج وإرشادات سياسات بجميع األلتزام عىل أوافق. أعاله  الواردة املعلومات جميع وفهم  بقراءة قمت  لقد
 .  Bridgesبرنامج  تعليمت وإتباع فهم  عىل تلميذي

 
 يحافظ. عنها تقرير  وتقديم املشاركي للطلبة اإلحصائية املعلومات جمع يتم أن Bridges After-School برنامج  متويل يتطلب

  أسم أو باسمك االحتفاظ  سيتم.  طفل أي عن معلومات  أي عن األفصاح يتم وال املعلومات رسية  عىل  التقييم عن املسؤولون
 .الدراسة من مطبوع تقرير  أي يف تظهر  ولن رسية التعريفية  املعلومات أو  الطفل

 
جمع هذه   عىل موافقتي وأعطي  الوثيقة هذه باستالم  أقر  فأن   ،Bridges  برنامج يف األمر  ول  رشاكة  اتفاقية عىل  بتوقيعي

 واألبالغ عنها بشكل رسي.  اإلحصائيةاملعلومات 
 

 ______ _ خ _______________ التاري     __________________    املدرسة      ___________________    الطالب   أسم 
 

 بالطفل ______________________   العالقة              ____________________________    الوص   / األمر   ول   توقيع 
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                                                      San Juan Unified School District 

Bridges After-School Summer Program  

Emergency Information 2022 
 San Juanتربية    ة مديري 

 الربنامج الصيفي   –   ( Bridgesبرنامج ما بعد املدرسة )
 2022 الطوارئ   حالة   ف  األتصال   معلومات

 
 

 ______ ______________________  Birth Dateتاريخ امليالد/  ________________________________________________   Child’s Full Nameأسم الطفل الكامل/ 
 ____ ______________  Other Phone________________ رقم هاتف أخر/  Cell Phone__________________ رقم الهاتف الخلوي/   Home Phoneرقم هاتف املنزل/ 

 ______ _ : ___________________________Child Resides With________________________________________________ يسكن الطفل مع/ Addressالعنوان/ 
 ___ _ ___________________________________________ Relationship____________________________ العالقة بالطفل/  Parent/ Guardianالويص/  /ويل األمر 

 _________ _____________________________  Business Phone___________________________________________  رقم هاتف العمل/   Employerرب العمل/ 
 ______ _ ________________________________________ Relationship____________________________ العالقة بالطفل/  Parent/ Guardianويل األمر/ الويص/ 

 ____________________________ __________  Business Phone___________________________________________  رقم هاتف العمل/   Employerرب العمل/ 

 . __________________________________________ 2. ___________________________________________        1يعيش الطفل مع         

 وتسليم الطفل اىل:  األتصال  يرجى يب،  التصال ميكن ول  طارئ حالة  لديه  او مريضا طفيل كان إذا : الطوارئ   حالة   ف   األتصال   جهة   معلومات 

 العالقة                                                      الهاتف   شخصني(                                               رقم   أسم   كتابة   )مطلوب   األسم           
         _______________                           _____________________                                   ___________________________ ____ 
         __                           _____________________                                   ___________________________ _________________ 

   

 ___________ __________الهاتف: ____________________           ______________       ______________________________ أسم الطبيب:
 ___________________ _ الصحي:_________رقم هوية التأمني               ______     ____________________ التأمني الصحي: ________________

 

 من التالي 
ً
 ولي األمر/ الوص ي يجب عليهم أختيار واحدا

O 1 .   خول أفراد املدرسة عىل القيام بعمل الرتتيبات أ  ف حال حدوث حالة طارئة، وعندما يكون ويل األمر أو الويص غري موجود أو ال ميكن الوصول اليهم، فأين أفوض و
ملذكور أسمه اعاله ان يقدم الرعاية والعالج عند  النقل الرضوري وفقا ألفضل تقديراتهم. اخول الطبيب ا الالزمة لطفيل للحصول عىل الرعاية الطبية مبا ف ذلك عملية

الطبيب املذكور   او جراح مرخص. أوافق عىل دفع جميع    أْعالهالرضورة. ف حالة كون  الرعاية والعالج من قبل طبيب  ا خول بأن يتم أجراء وتقديم  غري موجود فأين 
 . أْعاله التكاليف املرتتبة نتيجة للمذكور 

O 2 الطوارئ:  وأرغب ف قيام األجراء التايل ف حالة  أْعاله. ال أختار النص 
 

 
      يتطلب وضعية جلوس م فضلة       يتم ارتدائها ف كل األوقات      يرتدي عدسات     يرتدي نظارات     البرص: 

 ______________________   :الهاتف ____________________     رقم: الطبيب )أسم الطبيب(  رعاية تحت       ___________________   تاريخ أخر فحص نظر 
      م فضلةيتطلب وضعية جلوس      يستخدم سامعة للسمع      لديه أنابيب ف األذن      لديه مشاكل ف السمع  السمع:  

مع فرط النشاط   نْتِباهنقص ال  ضطرابا      مرض السكري       حاالت أغامء      الرصع        الربو     . لديه الحالة )ات( الصحية التالية: 1:  الصحة العامة 
(ADHD  )   داع  النِّْصِفي حساسية ______________________________  ردة فعل تحسسية تجاه لسعات النحل  أمراض القلب         الشقيقة؛ الصُّ

      ___ _________________________________أخرى ___________________________  _______________________________________    )أوصف(:
 : ___________________________________________ الجرعة الحالية: _________________________ بَِوْصَفٍة ِطبِّيَّةاألدوية أو العالجات املوصوفة  أْدَرج. 2

 ________ لغرض )التشخيص(: _____________________________________  تم وصفها من قبل الطبيب: ____________________ رقم الهاتف:________
 نعم  )وضح(: ___________________________________________________________   كال       من املشاركة    تحد. لديه مشاكل عضلية التي تحد و 3
 

( من قبل مديرية الرتبية اىل رشكة  2اتري املالية و )( من قبل مديرية الرتبية ومقدم الخدمات اىل وكيل املدفوعات والفو 1" أخول وأسمح بأعطاء املعلومات الطبية الخاصة بطفيل )
ستكون محدودة لغرض توثيق الخدمة  التأمني الصحي الخاصة يب عند الرضورة لغرض املطالبة بحق أو عند الطلب لدفع أجور منافع الرعاية الصحية.  املعلومات التي يتم نرشها  

 الصحية فقط." 
 

 ________________________________________________ التاريخ __________________________________ توقيع ويل األمر/ الويص _____________ 
 

 األسم ____________________________________________________________________  صلة العالقة بالطفل ______________________________ 
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