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San Juan Unified School District 
Bridges After-School Summer Program 

Application for Registration 2022 
 
 
 

ی تابستانی  برنامه    مکاتبدر   هوانسن حوزه تعلییم مکاتب در  (  Bridges After-School Summer Program)  پس از اوقات رسیم مکتب برای   بریجی 
 :  زار یم شود گذیل بر 

 ۲۰  جون –  ۱۵ جوالی، دوشنبه  – جمعه  ۲۰  جون ۱۴  جوالی دوشنبه –  پنجشنبه 
Del Paso Manor Elementary 12:00 pm – 6:00 pm Deterding Elementary         12:00 pm – 6:00 pm 
Kingswood K-8                         12:00 pm – 6:00 pm Thomas Edison                     11:30 am – 6:00 pm 
Starr King K-8                           12:00 pm – 6:00 pm Grand Oaks Elementary      12:00 pm – 6:00 pm 
Sylvan Middle School             12:00 pm – 6:00 pm  

  Greer  Elementary                  12:30 pm – 6:00 pm 
 . جوالی بسته خواهند بود  ۴ تمام مکاتب روز دوشنبه 

 
 اوراق درخواستی را به مسئول هماهن

ْ
 لطفا

 
ی  گ  .  تسلیم کنید (  Bridges After-School)برنامه   یگ از دفاتر ساحوی به  یا  و  مکتب برای برنامه بریجی 

• 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 
 

ایط پذیرش ی   هوان شامل مکاتب حوزه تعلییم س   یگ از   ال حاضی در ردانی که در حگشا   : شر ایط شمولیت در برنامه بریجی  پس از اوقات  برای    اند، واجد شر
سقف  .  درخواست بدهند   نماید، ائه یم را ار آن    تی که اک در این برنامه در یگ از مکات یم توانند برای اشیی   بوده و (  Bridges After-School)  رسیم مکتب

ردانی که در جریان سال تعلییم در همان  گاولویت به شا حق  ، با حفظ هریک اول آمد اول شامل یم شود   ۀپذیرش محدود است و متقاضیان بر اساس قاعد
ایط  در  حق اولویت    . یم شوند   پذیرفته در برنامه    ، شامل بوده اند مکتب                                                انمان،خکمک به افراد نی برای    مکیتی وینتو   قانونپذیرش برای شاگردان واجد شر

(McKinney-Vento Homeless Assistance Act )گایه )، جوانان پرورشFoster Youth  ایط برای دریافت غذای رایگان یا به ( و شاگردان واجد شر
ی در نظر گرفته یم شود   یافته،قیمت تخفیف   .  نی 
ایط  شاگردان     ___نخی     ___: بیل  (Foster Youthگایه )جوانان پرورش    ___نخی    ___: بیل McKinney-Vento))  قانون مکیتی وینتو واجد شر

ایط برای دریافت غذای رایگان یا به قیمت تخفیف یافته    ___نخی    ___: بیل واجد شر
 .  ، تایید خواهد شد خواه خانواده در سیستم ارتباطات حوزه تعلییمروش ارتبایط دل  شمولیت شاگرد در برنامه از طریق  : تایید شمولیت

        

 نام                                                                           :تخلص  رد گنام شا 

 Street address                                                                                           City                                             State             Zip رد گآدرس شا 

  رد گدی شا شماره آی 

  تاری    خ تولد 

 :صنف                                                           مکتب  ۲۰۲۲-۲۰۲۱صنف  / مکتب

 :صنف                                                           مکتب  ۲۰۲۳-۲۰۲۲صنف  / مکتب

  که به آن صحبت یم کند  زبان هان                  نخی                بیل  دو زبانه 

  را لست کنید  ویژه نیازمندی های
 
 

 : ______________________ رابطه : ________________ تیلفون  _____ ___ _________  : شپرست/ والدین

 : ___________________________________________________ آدرس ایمیل 

 _______________________ :  رابطه : ___________________ تیلفون  : _______________ شپرست/ والدین

 : ___________________________________________________________ آدرس ایمیل 

 

فراهم    (Mariposa)   مریپوسا   و   (Carriage)  کرییج  ، (Skycrest)   سکای کریست مکتب های      برای شاگردان  – دیگریک مکتب به مکتب  ترانسپورت از  
ی   مکتب هان  که  :  است  بریجی 

ی سال    . در ذیل لست شده است  شود ها ارائه یم در آن   برنامه تابستانی خدمات ترانسپورنی    ۲۲۰۲برای برنامه تابستای بریجی 
اک یم کنند و شا   (Kingswood)  ز وودگکینمکتب  که در برنامه تابستانی    سکای کریست  مکتب  ردانگتنها برای شا  کرییج و مریپوسا  مکتب های  ردان  گاشیی

اک یم کنند، فراهم خواهد شد   (Grand Oaks)  رند اوکسگمکتب  که در برنامه تابستانی   ردان در جریان سال تعلییم در مکاتب سکای کریست،  گر شا گا .  اشیی
ایط دریافت این خدمات محدود ترانسپورنی یم باشند  از زمان برنامه    پیشیی ردان  گوپیاده کردن شا   انتقالزمان  .  کرییج ویا مریپوسا درس یم خوانند، واجد شر

.  خواهد شد   اهمتقسیم اوقات ترانسپورت قبل از آغاز برنامه تابستانی برای خانواده های شامل خدمات ترانسپورنی فر .  خواهد بود شده است،    منتشر که  

 در ذیل بیان  گا 
ً
ایط دریافت خدمات ترانسپورنی هستید، لطفا ورت ندارید   کنید ر واجد شر ورت دارید و یا ضی    . که به ترانسپورت ضی

 
 
 



 
 
 

 
 
 : مکاتب شامل برنامه تابستان

 
__ Kingswood Elementary 
( ابتدائیه سکای کریست مکتبشاگردان  ) 

کینگزوود استفاده خواهم  من از ترانسپورت از سکای کریست به  
 کرد

___ نخی   ___ بیل   
  
__Sylvan 
  امکانات ترانسپورنی فراهم نیست

 
__ Del Paso Manor 
 .امکانات ترانسپورنی فراهم نیست
 
__ Starr King 
   امکانات ترانسپورنی فراهم نیست
 
__Deterding 
  امکانات ترانسپورنی فراهم نیست
__ Greer 

ترانسپورنی فراهم نیست امکانات   
 

 
__Grand Oaks Elementary  
( ابتدائیه کرییج و مریپوسا مکتب هایشاگردان  ) 

پوزا به  پورنی از مکتب کرییج یا ماریمن از خدمات ترانس
 مکتب گرند اوکس استفاده خواهم کرد 

___ نخی   ___ بیل   
 
__ Thomas Edison 
  امکانات ترانسپورنی فراهم نیست
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San Juan Unified School District 
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 پالییس ها و رهنمود ها  
 

اک .1 ز بعد از مکتب  برنامۀ    : اشتر اک در این برنامه را دارند،    نز گردا به روی تمام شا (  School-Bridges After)  بریجی  که عالقمندی اشیر
اک در برنامه مستلزم رعایت کلیه پالییس  .  شاگرد یم پذیرد هریک اول آمد اول ثبت نام یم شود،    ۀقاعدبر اساس    این برنامه  باز است و  اشیر

ی    ح شده است، یم باشد   . ها و رهنمود هانی که در ذیل تشر
  

ی .2 دانش آموزان باید به روز های دوشنبه ایل پنج شنبه روزانه حد اقل برای  / شاگردان.  حضور منظم در درس ها مهم است   : حاضر
ز   اک نمایند (  Bridges After-School)مدت سه ساعت در برنامه بریجی  اک  / اگر شاگردی.  اشیر دانش آموزی نیم تواند به درس اشیر

ز اطالع بدهند از والدین او توقع یم رود که موضوع را به شکل کتبی یا شفایه به کارمندان بکند،   غتر  سه    ،مجموع در    . رنامه بریجی 
ی   .  شود  لغوبیش از حد محسوب گردد که بر اساس آن، شمولیت شاگرد در برنامه یم تواند   بتموجه یم تواند غیناحاضر

 

ر  گشا  : در ختم برنامهبه خانه رد گانتقال شا  .3  که در برنامه بریجتر
ر

اک یم کنند  (  School-Bridges After) ردان باید توسط  اشتر
والدین از  ویا شخیص/ ییک  این کار  کتبی    سند   وسیلۀب رسپرست  / والدین  از سوی   که  رسپرست  انجام  به  این  )  است شده  مؤظف 

شاگردان باید همه روزه در ختم برنامه    . ند شو   انتقال داده به خانه  از محل برنامه  (  سال سن داشته باشد  ۱۶شخص باید حد اقل  
ز بدون معطیل   ز سیع خواهند کرد که با  گردد اگر شاگردی در ختم برنامه انتقال ن.  انتقال داده شوند در وقت معی  ، کارکنان برنامه بریجی 

ند رسپرست شاگرد ویا افرادی که از سوی والدین به عنوان مرجع تماس در حاالت اضطراری معرفز شده اند، تماس  / والدین   سه.  بگی 
ر خواهد شد  بار تاختر در انتقال به موقع شاگرد منجر به  .  اخراج او از برنامه بریجتر

 

مزید    یمدارس حوزه تعلییم مکاتب سن وان و پالییس ها / تمام شاگردان مکلف به رعایت قواعد رفتاری مکاتب  : رفتار شاگرد  .4
ز یم باشند  ایم به سایر شا رفتار  .  برنامه بریجی  کارکنان برنامه  .  خواهد شدسبب اخراج از برنامه  ردان و کارکنان  گ مختل کننده و نی احتر

ز موضوع را به والدین رسپرست  / والدین.  رد دخیل خواهند کرد گیا آنها را در اقدامات اصالیح رفتار آن شا / رسپرست اطالع داده و / بریجی 
ز را با هماهنگها را ترغیب یم کنیم که ن  خود در مورد هر رفتاری در محیط برنامه بریجی 

زاری برنامه در میان  گکننده محل بر   گ رانز
ر خشونت، استعمال مواد مخدر، *  . ذارند گب و اذیت جنیس، تماس بدنر نامناسب ویا    ر کاربرد الفاظ زشت نژادی، آزا  برنامه بریجتر

ر علیه دی حوادث اتفاق بیافتد، اقدامات تأدیبی فوری اتخاذ  ییک از این    در صورتیکه .  ران را تحمل نخواهد کرد گ رفتار اهانت آمتر
 . ردد گ خواهد شد که یم تواند منجر به اخراج فرد از برنامه  

 

ز محسوب یم شوند / والدین   : والدین از جانب حمایت و توانمند سازی .5 یکان مهیم در موفقیت برنامه بریجی  ما  .  رسپرستان رسر
   . را داریم در این زمینه مشارکت و همکاری والدین انتظاری

 
از مکتب    موافقم.  من تمام معلومات فوق را خواندم و مطالب آن را فهمیدم ز بعد  برنامه بریجی  پالییس ها و رهنمود های  تمام  که 

(Bridges After-School )  ز را درک وی کند را رعایت کنم و طفلم را کمک کنم که رهنمود های برنامه بریجی   . کرده و از آن پی 
 

ز   اک شا (   Bridges After-School)تمویل برنامه بریجی  ردان در برنامه جمع  گایجاب یم کند که معلومات احصائیوی در مورد اشیر
شکل    هیچ معلومانر در مورد اطفال بههداری یم کنند و  گان این معلومات را به شکل محرم نگارزیانی کنند .  زارش داده شود گآوری شده و  

این  زارش چانی از گ نام شما، نام طفل ویا سایر معلومات شخیص شما محفوظ خواهد بود و در هیچ  .  زارش داده نخواهد شد گانفرادی  
 .  حقیق ظاهر نخواهد شد ت
 
ز    همکاری این موافقتنامه    ی با امضا   ، تصدیق یم کنم که این سند را دریافت کرده ام ( Bridges After-School)والدین در برنامه بریجی 

 .  ، ابراز موافقت یم کنممحرم  بطور   زارشدیه این معلومات احصائیویگ و با جمع آوری و  
 

 ______________ تاری    خ  __________________ مدرسه  / مکتب ______________ دانش آموز  / گرد نام شا 
 

   __________________________________ رابطه  _________________________ رسپرست  / امضاء والدین
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San Juan Unified School District 
Bridges After-School Summer Program 

Emergency Information 2022 
 

 _____ __ _ _ __ ______________________ تاری    خ تولد   ___________________________________  نام مکمل طفل 

 _____ _ _ _ _ _ __ ______ لفون دیگر ت ______________________ لفون موبایل  ت  ______________________  لفون خانه ت

 ______ _ __ _ __ ________________________________________________________________________ آدرس  

 ____ __ _ ______ _ __ __________________________ رابطه   _________________________ رسپرست / والدین

 ______ _ __ _ __ _ __ ____ _______ __________ تیلفون محل کار   __________________________  کننده  استخدام

 ______ _ _____ _ __ ___________________________ رابطه   _________________________ رسپرست / والدین

 ______ _ ______ __ __ ___________________ تیلفون محل کار     __________________________ کننده  استخدام

 یم کند رسپرست که طف/ والدین
ی

 _______ _ __ ___ _____________ . ۲ _______________________ . ۱ : ل با آنها زندگ

تماس  ذیل اشخاص ییک از   لطفا بهمن بر قرار شده نتواند،  در صورتیکه طفل من مریض شود ویا وضعیت اضطراری داشته باشد و تماس با : معلومات برای حاالت اضطراری

 : به او بسپارید  مرا  گرفته و طفل

وری است )نام   رابطه تیلیفون  ( درج نام دو شخص ضر

 __________________________  _________________________  __________________________ 

 __________________________  _________________________  __________________________ 

 _______________________ _____ : ________________ تیلفون : ____________________________________ نام داکت  

 ___________________ _____ : ______________ شماره کارت بیمه : __________________________________ بیمه صیح

 والدین باید ییک از گزینه های ذیل را انتخاب کند 

O   ۱  .  س ن  رسپرستاضطراری، زمانیکه والدین یا    حادثهدر صورت بروز ند تا طفل من مراقبت د،  باشطفل قابل دستر کارکنان مکتب از جانب من اجازه دارند که ترتیبات الزم را روی دست گتر

ی که نامش در فوق ذکر گردیده است اجازه یم دهم که مراقبت و تداوی که  .  دریافت کند، منجمله انتقال او در صورت لزوم، نظر به صوابدید آنها انجام شود ای  شفانه  / های صیح من به داکتر
وری پنداشته یم شود را انجام دهد  انجام   دیگری که جواز فعالیت داشته باشد،   و تداوی از سوی داکتر ویا جراحدر صورتیکه داکتر متذکره حاضر نباشد، من موافقت دارم که این گونه مراقبت  . ضر

 . من موافقم که تمام مصارف ناشی از مراقبت های فوق الذکر را پرداخت نمایم. شود 

O  ۲  .  شود   انجاماضطراری، اقدام ذیل    حادثهمن اظهارات فوق را انتخاب نیم کنم و یم خواهم در صورت بروز  : ____________ ______________ ____________________ ______ 

 

 

ر چشم یم پوشد   عینک یم پوشد   : بینائ   ورت دارد که در جای مورد نظر خود بنشیند   وقات در چشم داشته باشد اباید در تمام   لیتر  ضر
 __________________________ تیلفون  _______________________    معالج داکتر _____  _________ _____________ تاری    خ آخرین معاینه چشم

 
ورت دارد که در جای مورد نظر خود بنشیند  از دستگاه کمک شنوایی استفاده یم کند      در گوش هایش تیوب دارد    مشکل شنوایی دارد   : شنوائ    ضر

 
ایط صیح ذیل است : وضعیت عمویم صحت   ب  مشکل قل( ADHD)بیش از حد فعال  شکر  غش یم کند / ضعف ضع / ایپلیپیس اسما  : دارای رسی

 نیم رسدرد / میگرین  توضیح بدهید )عکس العمل الرجیک به نیش زنبور / حساسیت__________________  الرج  / حساسیت ها ___ : ____ ____________ 
  سایر موارد  : ___________________________________________________________________________ ________ _____________ 
 
 __________ ____ : ___________________ دوز فعیل/ مقدار ______________________________________ : های تجویز شدهدوا / لست دارو . ۲

 _________ ____ _________ تیلفون : ___________________________ داکتر تجویز کننده( _____________________________ بیماری)برای 
اک او در  .  ۳  ________ ____ _________________________ (:  توضیح بدهید) بیل    نختر    ها را محدود یم سازد    فعالیتدارای وضعیت جسیم است که اشتر
کت بیمه صیح ام که برای یط مراحل  .  ۲صادر کننده بل مصارف و  از سوی اداره مکتب و عرضه کننده خدمات به شخص  .  ۱من انتشار معلومات صیح طفلم  " از سوی اداره مکتب به رسی

وری یم باشد را اجازه یم دهم یک ساخ.  مطالبات پویل ویا درخواست پرداخت مزایای کمک های طب  ضر  " . خدمات صیح یم شود و بس  مستند سازیته یم شود محدود به  معلومایر که رسی

 
 _______________________________________ تاری    خ  _________________________________________   رسپرست/ امضاء والدین

 
 _______________________________________ رابطه  _______________________________________________ نام مکمل 
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