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 الوثائق المطلوبة لغرض التسجيل كالتالي: 
 :  1إثبات عنوان السكن #    •

o  االسم والعنوانشمل ي يذ التقرير الرهن العقاري الحالي أو فاتورة ضريبة األمالك أو عقد اإليجار أو إيصال اإليجار 

 : 2إثبات عنوان السكن #  •
o   فاتورة المرافق الحالية أو إثبات الخدمة من الشركات التاليةSMUD  أوPG & E أو القمامة أو المياه 

o   إقرار السكن المشترك في حال وجد ذلك 

 لمديريات التربية والتعليم بقبول ما يلي:  48002من أجل إثبات العمر، يسمح قانون التعليم   :إثبات العمر •

o نسخة مصدقة من سجل الميالد 

o ثبت تاريخ الميالد َجل المحلي أو ُمسجل المقاطعة يُ تقرير من الُمس 

o  شهادة المعمودية 

o  جواز السفر 

o الكفيل أو  ألمر أو الوصيثائق المذكورة أعاله، يمكن تقديم إقرار من ولي اي من الوندما ال يمكن الحصول على أع

 أو أي وسيلة أخرى مناسبة إلثبات عمر الطفل

   والذي يتوافق مع قانون والية كاليفورنياسجل اللقاحات  •

 في وقت التسجيل، يجب أن تكون جميع اللقاحات حالية كما هو مطلوب بموجب قانون والية كاليفورنيا.  

:  ME-CAIR االلكتروني موقعال المدرسة من خاللب  إللتحاقجديد: يجب إصدار اإلعفاءات الطبية ل                 

cair.cdph.ca.gov/exemptions//https:   

 )إن ُوِجدت(:  وثائق إضافية •

o  أوراق الوصاية/الحضانة 

o  الـIEP  )الحالي الخاص بالطفل )خطة التعليم الفردية 

o مراحل الدراسية السادسة الى الثانية عشرلل االنسحاب درجاتو وثيقة الدرجات    
 

أو على االنترنت في الموقع  San Juanيجب إكمال جميع عمليات التسجيل بشكل شخصي في مكتب التسجيل المركزي في 

 من قِبَل ولي األمر أو الوصي القانوني أو مقدم الرعاية    https://sis.sanjuan.edu/preenroll ي:التال

 

 

 
 

 
 

   

             

الجمعةالى يوم اإلثنين  من :العملساعات      

عصًرا  :004 الى 1:00و من  صباًحا  11:30الى  009:من الساعة    
 

  اإللكتروني. ى ذلك، وسيتم تحديثها على موقعنا في فصل الصيف وما ال العمل قد تختلف ساعات العمل وفقًا الى العطالت وساعات*
 

 

يجب أن تكون برامج وأنشطة مديرية التربية خالية من التمييز على أساس الجنس أو العرق أو السن أو اللون أو الدين أو النسب أو 

الة الطبية أو الجنسية أو األصل القومي أو حالة الهجرة أو االنتماء العرقي أو الحالة الزوجية أو العقلية أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو الح

الميول الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي أو المعلومات الوراثية أو االرتباط بشخص أو مجموعة بشخص واحد أو أكثر من 

الفعلية أو المدركة.  مميزاتهذه ال  

 

Arabic 

 يرجى المالحظة:

.وقت التسجيل عنديتحمل أولياء األمور/األوصياء مسؤولية توفير جميع الوثائق المطلوبة    
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https://sis.sanjuan.edu/preenroll

