
                                               San Juan Unified School District 
                                                 Bridges After-School Program  
                                             Application for Enrollment 2021-2022 

 ۲۰۲۲- ۲۰۲1شمولیت برای سال تعلییم نامهدرخواست                                               
 

 
اک اک در اشتر اک در این برنامه  عالقمند  که  آموزان  دانشهمه  به (School program-Bridges Afterبرای پس از زمان رسیم مکتب" ) بریجز"برنامه : اشتر اشتر
اک کننده گان باید از تما . باشد و ظرفیت برنامه یم بر اساس نوبت در آن ثبت نامباز بوده و  هستند، کت در این برنامه اشتر مقررات و دستورالعمل های  مبرای شر
وی نمایند. ، برنامه  پتر

 
ی  ند. مطلع ساز  نتر   را  ( Bridges program) بریجز برنامه کارکنان   کارکنان مکتب،  بر  عالوهلف اند تا باشد، والدین مکاگر دانش آموز غتر حاض   : حاضر

 
 ( Bridges program) بریجز از ختم برنامهپس  باید همه روزه دانش آموزان : مدرسه/ از مکتب دانش آموزان تسلیم شدن

ً
گر دانش آموز ا  د. نشو  تسلیم گرفتهفورا

"برنامه . به تماس یم شوند ، استشده  ذکر  ر اضطراکه در اطالعات حالت   یشپرست و یا شخص دیگر به والدین/  برنامهنشود، کارکنان  تسلیم گرفتهپایان برنامه  در 
 . نماید یم از برنامه اخراج ،تسلیم گرفتر  آن بار دیر  ۳دانش آموز را بعد از  (Bridges After-School programبرای پس از زمان رسیم مکتب"  ) بریجز

 
School -Bridges Afterبرای پس از زمان رسیم مکتب" ) بریجز"برنامه و پالییس های سن هوان : تمام دانش آموزان باید از مقررات حوزه تعلییم رفتار دانش آموز

program)  .وی نمایند ایم در مقابل هر گونه پتر    ییا رفتار  و  کارکنان  یا دانش آموزان و دیگر رفتار مخرب، بی احتر
ر

 دیگران مصئونیتدر باره که باعث ایجاد نگراب
صورت شان  دانش آموز  رفتار  مداخالت حمایتر ای که در رابطه به والدین/شپرستان را از  ( Bridges) بریجز برنامه کارکنان شود. گردد، موجب اخراج دانش آموز یم

د،یم برای پس از  بریجز"برنامه گردند تا هر گونه نگران  ها در مورد رفتار دانش آموز را به هماهنگ کننده محیل آگاه خواهند ساخت. والدین/شپرستان تشویق یم گتر
یک سازند. ( Bridges After-School programزمان رسیم مکتب/مدرسه" )  شر

مواد مخدر، تبعیض نژادی، آزار و مرصف هیچگونه خشونت،  (Bridges After-School programبرای پس از زمان رسیم مکتب/مدرسه" ) بریجز"برنامه  *
، اقدامات فوری انضبایط اتخاذ گردیده و بیفتد از موارد ذکر شده اتفاق  یک کند. هرگاه هر یا تحقتر دیگران را تحمل نیم های نا مناسب و اذیت جنیس، تماس 

     ممکن باعث اخراج از برنامه گردد. 

 
برای پس از زمان رسیم مکتب"  بریجز"برنامه نمایم تا از تمام قوانتر  و مقررات با امضای این سند، من موافقه یمباال را خواندم و فهمیدم.  مطالب ذکر شده در من تمام 

(Bridges After-School program )وی نموده و به دانش وی نماید.  نمایم تا دستورالعمل های برنامه موزم کمک یمآ پتر  را درک و پتر
 

کت کننده دارد که جمع آوری و ( Bridges After-School programبرای پس از زمان رسیم مکتب" ) بریجز"برنامه ه بودج نیاز به اطالعات آماری دانش آموزان شر
یک ساخته نیم انکودک  از  هیچ یک. ارزیانی کننده گان اطالعات را محرم نگهداری نموده و اطالعات انفرادی شوند گزارش یم شود. اسم والدین، اسم دانش آموزان و شر

  باشند. قابل مشاهده نیمشود و در گزارش های چانی برای مطالعه داشته یمنگه حرممشناسانی تمام اطالعات 
 

من دریافت این سند را تصدیق نموده و با (، Bridges After-School programبرای پس از زمان رسیم مکتب" ) بریجز"برنامه ثبت نام  نامهبا امضای درخواست
 نمایم. یم تارقام موافقاطالعات آمار و  و  گزارش  محرمانه جمع آوری 

 
 _________________ تاری    خ:               _________________________________امضای والدین/ شپرست: 

 
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 

 (School Attendingاطالعات در باره مکتب )  : (School) مکتب/مدرسه

 (Child’s Nameکودک )  اسم  : (F/Name) نام                                               (: L/Name) تخلص

Street Address                                                                  City                                    State                                    Zip 
 آدرس شک/خيابان                                                   کد پستر                                     ایالت                                      شهر                

 (Child’s Address)آدرس کودک 

    (DOB) تاری    خ تولد  

 (Gender) جنسیت  (F) زن                          (M) مرد

 (Grade/Teacher)معلم / صنف 

 (Bilingual)دو زبانه   (Languages Spoken) کندهانی که صحبت یمزبان            (N)نختر                  (Y)بیل

 : شپرست:                                                                                                                 قرابت / والدین

 ایمیل:             تلفن:                                                                                

 قرابت:   والدین/ شپرست:                                                                                                              

 ایمیل:                                                                                   تلفن:          

Farsi/Dari 

MA 04/2021 



San Juan Unified School District 

                                                    Bridges After-School Program    

                                                  Emergency Information 2021-22  

2220-0212اطالعات حالت اضطرار       

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

 

Farsi/Dari 

MA 04/21 

 _____________________تاری    خ تولد  ________________________________________________________آموز نام مکمل دانش

 ______________شماره تلفون دیگر  _______________________همراه شماره تلفون _______________________شماره تلفون خانه 

 ________________کند کودک با یک زندیک یم  ____________________________________________________________  آدرس  

  _______________________________________قرابت             _____________________________________والدین/ رسپرست 

 __________________________________شماره تلفون محل کار  ____________________________________________فرما  کار 

  _______________________________________قرابت             _____________________________________والدین/ رسپرست 

 __________________________________شماره تلفون محل کار  ____________________________________________فرما  کار 

ن شده برای حالت اظطرار   )حد اقل دو فرد نیاز است( افراد تعیی 
     
             تلفون همراه                          تلفون خانه              قرابت                        نام   

____________        ____________    ____________   ___________ 

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

 
 ها باید یک گزینه را انتخاب کنندوالدین/رسپرست

O 1 .  س نباشد، من به کارکنان مکتب اجازه یم که والدین یا در حاالت اضطرار، زمان دهم تا برای ارایه خدمات صیح/ مراقبت در رسپرست قابل دستر

د اتخاذ نمایند. تدابتر الزم  وی در صورت نیاز، ، به شمول حمل و نقلبه فرزندم بیمارستان . من به اقدامات متذکره باید بر اساس قضاوت عادالنه صورت گتر

وری را دهم تا تمام مراقبت یر  ذکر گردیده است اجازه یمداکتر که نام اش در پائ س نباشد، من انجام دهد.  و خدمات صیح ض  هرگاه داکتر ذکر شده قابل دستر
د. من موافقه یم نمادهم تا مراقبت و درمان توسط یک داکتر یا جراح دارای ماجازه یم  جوز صورت گتر

 
 یم. د، پرداخت نماگردرا که درین مدت وارد یم یم که تمام مصارف

O 2د: کنم و یم. من آنچه را که در باال ذکر شده است انتخاب نیم  خواهم در صورت وقوع حالت اظطرار، اقدامات زیر صورت گتر

 

  _________________________________شماره تلفون:  _____________________________________________: پزشک/ نام داکتر 
  _______________________________شماره بیمه:  _____________________________________________: بهداشتر / بیمه صیح

 
 تاری    خ آخرین معاینه چشم ______    ددار محل خاص نیاز به نشسیر    همیشه باید استفاده کند    کندلت   استفاده یم    کندعینک استفاده یم    : بینای  

 
 دارد محل خاصنیاز به نشسیر  در   کند از وسایل کمیک شنوانی استفاده یم       دارد  تیوبدر گوش    مشکل شنوانی دارد   : شنوای  

 
    . دارای تکالیف ذیل است: ۱: سالمت عمویم

ی
   hyperactive (ADHD)       migrainesشکر     fainting spells    (epilepsyضع ) نفس تنیک

  مشکل قلتی حساسیت__________   :)ح دهید  حساسیت دارد )رسر
ی

 __________سایر انواع مشکالت صیح:   _____________به زنبور گزیدگ
 
 ________________________مقدار مرصف فعیل:  __________________________________________: را بنویسید  های تجویز شده. دارو 2

.  : تجویز شده توسط ____________________________برای )تشخیص(   ________________شماره تلفون  _______________________داکتر
 
ن . آیا دارای مشکل ف3 اک ت   ___________________________________بیل )توضیح دهید(  نخت       در برنامه محدود سازد، هست وی را ییک که اشتر
 ___________________________________________________________________بیل  )توضیح دهید(      نخت    . نیاز های خاص دارد  4

یک سازند  را  اطالعات صیح فرزندم هم تا یماجازه به حوزه تعلییم و ارایه کننده خدمات "من  . اداره بیمه برای  2. نماینده تهیه کننده صورت حساب. ۱ : با مراجع زیر رسر

 به ادعای  
ی

یک شده محدود به اسناد خدمات صیح یممصارف  یا درخواست مزایای کمکرسیدیک  گردد." های صیح. اطالعات رسر
 

 _______________________تاری    خ   ______________________________________________________ رسپرست/ امضای والدین
 

  _________________________قرابت  __________________________________________________________نام 

تان مریض باشد اگر فرزند گردد. رست و یا فردی که در زیر تعییر  شده باشد، رخصت یمآموز تنها با امضای والدین/رسپنشدا: اطالعات حالت اضطرار 
ده یم یا یک حالت اضطرار  س نباشد، فرزند تان به شخص تعییر  شده برای حالت اضطرار، ستر شود. شخص داشته باشد و والدین/رسپرست قابل دستر

مکلف هستند تا هرگونه تغیتر در اطالعات حالت اضطرار را  ها والدین/رسپرستباشد. داشته یا بیشتر  سال 16ده برای حالت اضطرار باید تعییر  ش
 تجدید نمایند. 



 San Juan Unified School District                             
Bridges After-School Program                      

Fee Policy and Agreement 2021-22                        
  2022 - 2021نامه و موافقت هزینه ها پالییس پرداخت                       

White copy for office, Yellow copy for parent 

 

 

Persian 

MA 02/2022 

 : شاگرد کارت شماره                     : صنف                                   : مکتب اطالعات در مورد مکتب

 نام:                                                         : تخلص شاگرداطالعات در مورد 

   برنامه ها )فیس(هزینه

 . باشد پرداخت گردد. این مبلغ قابل بازپرداخت نیمهزینه ثبت نام دالر  ۳۰به مجرد تایید ثبت نام، باید  ▪
 . باشد روز های کوتاه دریس، یم شود، و سایر شنبه که مکتب زودتر رخصت یمپنجنرخ تمام هزینه ها شامل روز های  ▪
 ، محاسبه گردیده است. تعلییم( در جریان سال عمویم رخصت  هایبه شمول )مکتب  رخصت  ها با نظرداشت روزهای هزینه ▪
 یم(، پرداخت گردد.  -سپتامب  هر ماه ) ۱۰ها باید تا تاری    خ هزینه ▪
 گردد. ، مشخص یمعاید خانواده و توانایی آن ها برای پرداخت فیس های ماهانه با نظرداشتهزینه ▪

 
 مقدار فیس مناسب را از جدول زیر انتخاب کنید. در صوری  که شاگرد با نظرداشت عاید خانواده و توانایی تان برای پرداخت هزینه

ً
ها، لطفا

(، یا برای McKinney-Vento Homeless Assistance Act or Foster Youthگایه )خانمان و جوانان پرورشمطابق قانون کمک به افراد ی  
ایط شناخته مکتب بصورت دریافت غذای ایط  برای تشخیص گردد. ها معاف یم، هزینهشود  رایگان / به قیمت تخفیف یافته واجد شر واجد شر

 مراجعه نمائید.  asp2122https://www.cde.ca.gov/ls/nu/rs/scales. سایت بهبودن شاگرد به دریافت غذای رایگان / به قیمت تخفیف یافته 
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ایط بودن را انتخاب کنید ان واجد شر ز  هزینهدرخواست کمک می 
   باشم. یمفیس( تمام هزینه ) قادر به پرداختمن  – دالر 50ماهانه 

 
  باشم. من قادر به پرداخت هزینه )فیس( تخفیف یافته یم – دالر 40ماهانه 
 
  ن یم – دالر 30ماهانه  باشم. من قادر به پرداخت هزینه )فیس( به قیمت پائی 
 
  خانمان و جوانان مطابق قانون کمک به افراد ی   من شاگرد  – گرددهزینه معاف یم

یا ، (McKinney-Vento Homeless Assistance Act or Foster Youth) تحت پرورش
ایط واجد دریافت غذای مکتب بصورت رایگان / به قیمت تخفیف یافته،   باشد. یمشر

 ن  من قادر به پرداخت تمام یا قسمت  از هزینه     ترین نرخ پائی 
(lowest rate) .نامه، برای روز از زمان ارایه درخواست 5من تا  ، نیستم

  شوم. ، به تماس یم971 - 5933  هزینه به شماره دریافت کمک
 
 را تکمیل نموده  2020 – 2019هزینه برای سال نامه کمکمن موافقت

ن  2022 - 2021نامه را برای هزینه سال خواهم این موافقتام و یم نب 
 . کنمتمدید  

 

 

 (: rderOoney M) هزینه توسط چک یا حواله پویلپرداخت 
ذکر  داشتددر محل مخصوص یا را  و نام مکتب شاگرد نام قابل پرداخت بسازید.  وانهسن چک و حواله پویل را به حوزه تعلییم  ▪

 و آن را به آدرس زیر بفرستید:  نموده
Bridges After-School Programs/San Juan Unified School District, 3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 95608 

 د: یتسلیم نمایهای زیر ر آدرسد مکتبزمان رسیم پس از  بریجز برای ها را به ییک از دفاتر ساحوی برنامهتوانید هزینههمچنان یم ▪
o Arden Arcade Region – 2641 Kent Drive, Sacramento 95821/ Room 5, 575-2434 
o Carmichael Region – 6230 Rutland Drive, Carmichael 95608/ Room 24, 971-7386 
o Citrus Heights Region - 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights 95621/ Room H7, 725-6499   

 . ها را به دفاتر محیل برنامه متذکره تسلیم ننماید هزینه ▪
 

 کارت:   یدتها از طریق کر پرداخت هزینه

ن هزینه  www.myschoolbucks.comتوانید از طریق ماسب  کارت یا ویزا کارت بصورت آنالین در ویب سایت یم دازید. نب   ها را ببر
 

 
ز
 : (NSF) وجوه ناکاف
             های ناکافن به حواله پولگردند. برای جایگزیتن چکدالر جریمه یم 25شوند، یم هایی که توسط بانک برگشتاندهچک ▪

(money order .نیاز است ) 
 توان از چک به عنوان گزینه پرداخت هزینه استفاده نمود. در صورت رد شدن چک برای دوبار، نیم ▪

 
ایط برای دریافت غذای مکتب  ( and Foster YouthHomeless) گایهپرورشخانمان و نام، به جوانان ب  برای ثبت و شاگردان واجد شر

 شود. حق اولویت داده یمفته، صورت رایگان یا به قیمت تخفیف یاب
 

 خواندم و قبول دارم. را  (Bridges After-School Program fee policies) جز پس از زمان رسیم مکتببری برنامه هایمن پالییس هزینه

 __________________________: تاری    خ _________________________________________امضای والدین/شپرست: 

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