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 ئیه هاو خوش آمدیدبه مکتب ابتدا
 ئیه هاومکتب ابتدا اعالمیه

یک برنامه نوآورانه ودقیق در یک ئه با اراشاگردان  وآموزشالهام بخشدین  هاو ئیهمکتب ابتدا هدف اصلیهای مدنی،  ومسئولیتبا ارج نهادن به تنوع 
مبتکر، متفکر، به عنوان شهروندان همکار، شاگردان  تا می باشدمحیط آموزشی ایمن وتربیتی که باعث تقویت روابط با خانواده ها وجامعه گردد، 

 . ل گردندیدتبومهربان، ولیت پذیر ئمس

 هاو ئیهدر مکتب ابتدا No Excuses University سیستم تعلیمی
در حال حاضر، مکتب ما سیستم های استثنایی . تطبیق نمود ۲۰۱۵-۲۰۱۴را در سال تعلیمی  No Excuses Universityئیه هاو برنامه مکتب ابتدا

ما باور داریم که شاگردان ما باوجودی قرار دارند.  ئیه، هرچند که آنها در مکتب ابتداگردندکالج آماده  رفتن به برای تا شاگردان را توسعه وتطبیق می نماید
 ، بهانه ای در کار نیست!راه پیدا خواهند کردبه کالج و  آمدخواهند  نایل باالترین سطوح موفقیت به وجود داردسر راه شان که  همه موانع

 
مضامین ، در عذراستثنا و بدون هر شاگرد، بدون . شناسد هموفقیت تحصیلی شاگرد ن رسیدن به برای را استیم که هیچ محدودیتی یک مکتبما متعهد به ایجاد 
 ریاضی مهارت های را کسب خواهند نمود. فراگیری و خوانش و نگارش

 
 اعالمیه عدم تبعیض حوزه تعلیمی سان هوان

تربیه حوزه تعلیمی سان هوان متعهد به فراهم آوری فرصت های برابر برای تمامی افراد شامل در برنامه ها و فعالیت های حوزه تعلیمی می بورد تعلیم و 
که  ی باشدباشد. برنامه ها، فعالیت ها و خدمات حوزه تعلیمی سان هوان عاری از هر گونه تبعیض غیر قانونی، اذیت و آزار، ارعاب، و/ یا زورگویی م

ب، مبتنی ویژگی های واقعی یا درک شده از نژاد، قومیت، رنگ، اجداد، ملیت، اصلیت ملی، وضعیت مهاجرت، شناسایی گروه هویتی، سن و سال، مذه
ا یک یا چند یا والدین، والدت، معلولیت جسمی و روحی، بیان جنسیت، یا اطالعات ژنتیکی، یا بر اساس ارتباط یک فرد با یک فرد یا گروه ب حالت مدنی

 باشد.  ،ویژگی واقعی درک شده

 
 معلومات عمومی

 
 ساعات درسی مکتب

 
 صنف های اول تا پنجم

 بعد از ظهر                                              ۲:۲۰صبح تا  ۷:۴۵دوشنبه/سه شنبه/چهارشنبه/جمعه                                          ساعت 
                   بعد از ظهر ۱:۵صبح تا  ۷:۴۵ساعت                   پنجشنبه                                                     

 
 قبل از ظهر کودکستان عبوری و کودکستان

  قبل از ظهر ۱۱:۵تا  صبح ۷:۴۵ساعت                                                                     روزانه   
 

  ن بعد از ظهرکودکستا
  بعد از ظهر ۲:۲۰صبح تا  ۱۰:۴۵ساعت دوشنبه/سه شنبه/چهارشنبه/جمعه                                           
  بعد از ظهر ۱:۵صبح تا  :۴۰۱۰ساعت پنجشنبه                                                                       

 
 

 مکتب اشتراک نمایند.   تحت نظرمگر اینکه در یک فعالیت یا برنامه  ،به خانه برگردند فورا   مکتب رخصت شدن از از شاگردان توقوع می رود تا پس از
 

 بعد از ظهر باز است.   ۳:۱۵صبح تا  ۷:۳۰دفتر مکتب ما از ساعت 
 

 نیمه روز ها
 یمتسلشاگردان خود را زودتر  سعی کنید تا که در مکتب صورت می گیرد در روز های ذیل زودتر رخصت می شوند. لطفا   رویداد هایه دلیل شاگردان ب

دقیقه  ۲۰. شاگردان باید در ظرف تعلیمی دیگر حضورداشته باشندیا برنامه  Bridge، برنامه Discovery Club، مگر اینکه شاگردان شما درشوید
  تسلیم گرفته شوند.  رخصتی مکتب پس از زنگ

 
 اول تا پنجمصنف های 

 صبح ۱۱:۵ساعت  به شدن رخصتوقت 

 

 ۲۰۲۲نومبر،  ۱۸جمعه،  -نومبر ۱۴دوشنبه،  ●
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 ۲۰۲۳مارچ،  ۱۰جمعه  -مارچ ۷سه شنبه  ●

 

 ظهر ۱۲:۵به ساعت  وقت رخصت شدن

 ۲۰۲۲سپتمبر،  ۲جمعه،  ●

 ۲۰۲۳مارچ،  ۳۱جمعه،  ●

 ۲۰۲۳جون،  ۶سه شنبه،  ●

 کودکستان قبل از ظهر کودکستان عبوری و
رخصتی زود هنگامی  در هیچ روزی صبح رخصت می شوند. این شاگردان ۱۱:۰۵زانه ساعت قبل از ظهر روشاگردان کودکستان عبوری و کودکستان 

 ندارند.
 

 کودکستان بعد از ظهر
 کودکستان بعد از ظهر اوقات های پنجشنبه( رخصت می شوند. تقسیم در روز ۱:۰۵بعد از ظهر )و ساعت  ۲:۲۰ساعت بعد از ظهر شاگردان کودکستان 

مکتب به  صبح ۷:۴۵به ساعت  ۲۰۲۳جون سال  ۶می باشد. شاگردان روز سه شنبه،  قبل از ظهردر آخرین روز مکتب مانند تقسیم أوقات کودکستان 
 رخصت می شوند. ۱۱:۰۵میآیند و ساعت 

 
 گزارش غیرحاضری

شاگرد مطلع سازید. اگر مکتب را تا  نیامدنرا از دلیل  ومازمانی که شاگردان بنابرهر دلیلی به مکتب حاضر نمی شوند، لطفا  به مکتب زنگ بزنید 
 .تماس خواهیم گرفتصبح خبر نکنید، ما با شما  ۹:۰۰ساعت 

 سازند:والدین می توانند از این چهار طریق ما را از غیرحاضری شاگرد خود مطلع 

 ایمیل کنید howeabsence@sanjuan.eduبه این آدرس  .1

 تماس شویددر  9426-979-916شماره  در ول حاضری مائبه مس .2

 خبر سازیدسان هوان ما را  appدر  .3

 در برگشت شاگرد به مکتب به ما یک یاداشت ارسال کنید .4

 ، لطفا  معلومات ذیل را شامل بسازید:آگاه می سازیدغیرحاضری شاگرد  اززمانیکه ما را 

 اسم شاگرد ●

 اسم معلم ●

 تاریخ روز غیرحاضری ●

 دلیل غیرحاضری ●

           باشد موجود یاداشت کتبی که امضا والدین شاگرد در آن ●

یا ایمیل آدرس  5165-971-916د، لطفا  با نیالنی سمت، کاتب حاضری مکتب هاو در شماره تیلفون اریدر رابطه با حاضری دای اگر پرسش یا نگرانی 
 . nalani.smith@sanjuan.edu   .تماس برقرار کنید 

 زمانی که یک شاگرد باید در خانه بماندچه 
م مریضی از خود  ئکه به دفتر فرستاده می شوند و عال یرا انجام دهد. شاگردان ۱۹-باید در خانه بماند و آزمایش کوویدم مریضی دارد ئهر شاگرد که عال

کارمند نرس نداریم تا از مریضان مراقبت ما ، و است. از اینکه دفتر ما کوچک وضعیت شان بهتر شودتا  فرستاده خواهند شدنشان می دهند به خانه 
م ئارسال ایمیل و پیام ما طفل خود را به خانه ببرید. لطفا  هر زمانی که طفل شما عال زنگ، پس از لطف کنید در ظرف یک ساعت صحی نمایند، شما

 بگیرید.  ۱۹-را تجربه می کند از او آزمایش کووید ۱۹-کووید
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بهبود پیدا کرده باشد، می تواند به مکتب برگردد.  آن مئعالساعت گذشته باشد و ۲۴در صورتیکه از تب ، ، طفلاشداگر نتیجه آزمایش منفی ب ●
مورد تایید قرار  مرکز مراقبت های صحی و یا یک مرکز صحی زیر اداره مکتب که از سوی را در این صورت، شما باید نتیجه منفی آزمایش

 آمده باشد مورد قبول نمی باشد. آزمایش های که نتایج منفی آن در خانه بدست .تسلیم کنیدبه حوزه تعلیمی سان هوان  گرفته باشد
م موجود نباشد یا در حال بهبود باشد ئروز به پایان برسد اگر عال ۵روز در خانه بمانید. قرنطین می تواند پس از  ۵اگر نتیجه مثبت باشد، برای  ●

 آزمایش در روز پنجم یا بعد از آن بدست آید.   وسمپل
 مکتب از ماسک بطور مستدام استفاده نماید. روز دیگر در ۱۰برای  تا شاگرد توصیه می گردد ●
پس از  را قرنطینشما می توانید در حال بهبود اند،  ویادیگر موجود نیستند  مرض وعالئماگر نمی توانید یا نمی خواهید خود را آزمایش کنید،  ●

 .برسانید روز به پایان ۱۰
 نتیجه آزمایش مثبت باید به مکتب خبر داده شود. ●

 
 سربزنید.  www.sanjuan.edu/quarantineبرای آخرین رهنمود ها در رابطه با قرنطین مورد استفاده حوزه تعلیمی سان هوان به صفحه 

 
   ۱۹-آزمایش کووید

ه می نماید. ئآغاز روز درسی در دفتر مکتب ارا ۸:۱۵ساعت  بهرا به شاگردان این مکتب همه روزه  ۱۹-یه هاو خدمات آمایش کوویدئمکتب ابتدا
مکتب هاو نیستند آزمایش نماییم. برای  درشاگردان که مورد آزمایش قرار می گیرند، ما نمی توانیم اعضای خانواده را که حضور بیشتر  بادرنظرداشت

 مراجعه نمایند.  www.sanjuan.edu/COVIDtestآزمایش در مکان های دیگر، خانواده ها می توانند به صفحه 
 

registration-Pre حفظ کنید و قبل از بازدید از مرکز خود را خود را وقت یک امر ضروری می باشد. از قبل  ۱۹-ثبت نام برای انجام آزمایش کووید
 ثبت نام کنید.

 
کنیم. شما می به صورت رایگان به خانواده ها توزیع را ما به صورت دوره ای کیت های آزمایش در خانه را از ایالت کالفورنیا دریافت می کنیم که آنها 

 بدست آورید. ما از توزیع آنچه در دست داریم خوشحالیم. یک کیت برای هر خانواده.  مکتب می توانید آن را از دفتر
 

 (Tardies) ناوقت رسیدن به مکتب
این برای شاگردان مهم است تا سر وقت به مکتب حاضرگردند. 

داخل مکتب می شوند مکتب گریز  ۷:۴۵از  که پس یشاگردان
(tardy )۸:۱۵الی  ۷:۴۵که بین  یمحسوب می گردند. شاگردان 

 یروند. شاگردانببه صنف  اصبح به مکتب حاضر می گردند مستقیم
باید قبل ازرفتن  می رسندصبح یا ناوقتر به مکتب  ۸:۱۵که ساعت 

. اگر شاگرد (sing inوارد حساب شوند )به صنف به دفتر بیایند تا 
 ناوقت رسیدناین  دقیقه ناوقت به صنف برسد، ۳۰بیشتر از  شما
ده حساب  وبهغیرحاضری غیر موجه پنداشته می شود  یک

محاسبه خواهد شد.  که در یک سال از اثر بیماری باشدغیرحاضری 
دیپارتمنت  تا سبب خواهد شد ناوقت آمدن بیش ازحد به مکتب

نامه ارسال نماید. قرار مالقات  حاضری حوزه تعلیمی به شما یک
ضم یک یاداشت تایید شده باید  ومراجعه به داکتر دندانهای صحی 

  باشد.
 

 اوقات ورود به مکتب

والدین از ورودی جنوب نزدیک پارک هاو داخل پارکینگ شوند، 
از توقف برای پیاده کردن  وقبلسمت چپ راننگی کنند  خطدر 

 flagpole که ممکن است به سمت پرچم یخود، تا آنجا فرزندان
، lunchpackروند. شاگردان باید قبل از توقف خود، لباس، بپیش 
 وقتمکتب خود را جمع آوری کرده باشند تا در سریع ترین  وبکس

طرف  خطشوند. لطفا  به یاد داشته باشید که  بیرونکن از موترمم
  بس ها می باشد. ای راست تنها برای استفاده

 صبح ۷:۱۵ تا ساعتمی خورند  صبحانه نی که در مکتبشاگردا
به مکتب بیایند. دروازه عمومی تا آن وقت بسته خواهد بود. تا  نباید

صورت نمی گیرد.  هیچ مواظبتی صبح از شاگردان ۷:۱۵قبل از 
می خورند می توانند ن صبحانه کهف اول تا پنجم شاگردان صنو

 به مارنینگ واک ا  به مکتب بیایند و مستقیم ۷:۳۰ساعت 
Morning Walk  ساعت  صنف های اول تا پنجمبروند. شاگردان

 تا از کافتریا به مارنینگ واک بروند.  دارنداجازه  ۷:۳۰
 

http://www.sanjuan.edu/quarantine
http://www.sanjuan.edu/COVIDtest
https://my.primary.health/r/sanjuanunified?registration_type=staff
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 اجازه ندارند داخل کافتریا شوند.   کمبود جایبه دلیل  اول تا پنجموالدین شاگردان صنوف 

تاد شان به صنف سنمی روند و در کافتریا میمانند. آنها را ا Morning Walk به مارنینگ واک کودکستان قبل از ظهرشاگردان کودکستان عبوری و 
در  ۲۰۲۲آگست سال  ۱۹اگست الی جمعه،  ۱۱در هفته نخست مکتب، پنجشنبه، قبل از ظهررهنمایی خواهد کرد. والدین شاگردان کودکستان عبوری و 

و کودکستان قبل از ظهر اجازه ماندن در کافتریا را  ، والدین شاگردان کودکستان عبوری۲۰۲۲ت سال آگس ۲۲.  سر از دوشنبه، اجازه حضور دارندکافتر
 ندارند.

از شاگردانی که صبحانه  ومراقبتما در کافتریا ظرفیت نظارت  شوند.نمکتب حاضر  بهصبح  ۷:۳۰از ساعت  پیشترشاگردانی که صبحانه نمی خورند 
بازی ممنوع می  ومیدانانی که صبحانه می خورند باید مستقیم به کافتریا خبر بدهند. حضور شاگردان در راهرو ها نمی خورند را نداریم. همه شاگرد

صبح میآیند باید از طریق راهرو به میدان بازی  ۷:۵۰الی  ۷:۳۰هیچگونه نظارت وجود ندارد. شاگردانی که بین ساعت  ۷:۳۰باشد چون تا ساعت 
 بروند.

 
 شدن از مکتب رخصتطرزالعمل برای وقت 

أطفال خود به مکتب میآیند  تسلیم گرفتن وبرای. کسانیکه می خواهند موتر خود را پارک کنند را ندارند در راهروها یا بیرون از صنف ورودوالدین اجازه 
ن م باشید که مکائاهند کرد. به دنبال عالتا مکان های زیر رهنمایی خو را . بدون استثنا. معلمین شاگردان خودمنتظر باشندباید در مقابل دروازه مکتب 

 شاگردان هر صنف را نشان می دهد.  تسلیم گرفتن
 

Pickup Time نشاگردان کودکستا برای  
. لطفا  نام طفل خود را به یکی از منتظر می باشندعقب دروازه عمومی  در شاگردان کودکستان و کودکستان عبوری

استادانی که در مقابل دروازه مکتب حضور دارد بگویید، و او طفل شما را صدا خواهد زد. وارد محوطه درواز نشوید. 
 Kindergarten تسلیمیوالدین شاگردان کودکستان و کودکستان عبوری باید موتر خود را پارک نمایند و وارد ساحه 

area for pickup   شاگردان کودکستان شوند.  لطفا  در یک مکان مشخص موتر خود را پارک کنید. جریان ترافیک را
 نبندید. 

 
 

Pickup Time شاگردان صنف اول برای 
به خواهند بود. لطف کنید نام طفل خود را ایستاد  خطساحه دفتر در  این . شاگردان درمنتظر باشیدمقابل مکتب نزدیک پرچم 

استاد شاگرد بگویید. اگر می خواهید طفل خود را از موتر بگیرید، تا قسمت اخیر پارکینگ با موتر خود بروید، و نام طفل خود 
د آورد. لطفا  پارک نکنید، موتر خود را در این مسیر نرا به یکی از کارمندان مکتب بگویید. بعد، آنها طفل شما را به موتر خواه

 ید.  نگذارید، و راه را نبند
 

Pickup Time شاگردان صنف دوم برای 
سمت راست جلو  خطکنید، به  موترمکتب منتظر بمانید. اگر می خواهید طفل خود را سوار  Marqueeدر محوط سمت چپ 

محوطه بروید. نام طفل خود را به یکی از کارمندان مکتب بگویید. بعد، آنها طفل شما را به موتر خواهد آورد. لطفا  پارک نکنید، 
 موتر خود را در این مسیر نگذارید، و راه را نبندید.  

 

 
 

 
 
 

Pickup Time شاگردان صنف سوم برای 
خودداری کنید.  اند پارک شده که آنجا منتظر باشید. از ایستادن در گیاها یا نشستن روی موتر های هدر پیاده رو مقابل دروازه سیا

 وصل شوید. pickupبه سمت راست بروید تا به خط  preschoolاگرمی خواهید طفل را سوار موتر کنید، درست بیرون از 
د آورد. لطفا  پارک نکنید، موتر خود را نشما را به موتر خواهنام طفل خود را به یکی از کارمندان مکتب بگویید. بعد، آنها طفل 

 در این مسیر نگذارید، و راه را نبندید.  
 

 
 
 

Pickup Time شاگردان صنف چهارم برای 
 Pickupبه سمت راست بروید تا به خط  preschoolطفل توسط موتر آسان ترین طریقه است. درست بیرون از  تسلیم شدن
 .وصل شوید

به طفل خود نگویید از میان  د آورد.نطفل خود را به یکی از کارمندان مکتب بگویید. بعد، آنها طفل شما را به موتر خواهنام 
 لطفا  پارک نکنید، موتر خود را در این مسیر نگذارید، و راه را نبندید.   مزدحمین از سمت چپ وارد موتر شوند.
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Pickup Time شاگردان صنف پنجم برای 
وصل  pickupبه سمت راست بروید تا به خط  preschool پیشطفل توسط موتر آسان ترین طریقه است. درست  تسلیم شدن

د آورد. لطفا  پارک نکنید، موتر ننام طفل خود را به یکی از کارمندان مکتب بگویید. بعد، آنها طفل شما را به موتر خواهد. شوی
 نبندید.   خود را در این مسیر نگذارید، و راه را

 
  After School مکتببعد از 

. ترک بگویند باید بعد از آن که از صنف بیرون می شوند محوطه مکتب را، تمام شاگردان پس از مکتب
روند، مگر اینکه می ، یا خانه فرد مراقبت کننده طفل، به pickup areaشاگرد یا  گرفتنمکان تسلیم شاگردان پس از بیرون شدن از صنف مستقیما  به 

اعضای خانواده اجازه . ثبت نام کرده باشد، برنامه رهنمایی پس از مکتب( Bridge ،Discovery Club)مانند،  مکتبمورد تایید برای برنامه ای 
 مکتب منتظر باشند.   محوطه در اند شامل این برنامه ها که برای تسلیم گرفتن شاگردان ندارند تا

 
 پارکینگ ا درباید و نباید ه

 
 باید ها
 جنوب نزدیک پارک داخل شوید ورودیاز سمت  ●
 شاگرد را در مقابل دفتر از طرف سمت چپ پیاده کنید ●
برای هر کودک خود را قبل از وارد شدن در محوطه مکتب شناسایی کنید. اگر فرد دیگری به عوض شما شاگرد را تسلیم می  pickupساحات  ●

 د. نشود، لطفا  به آنها بگویید تا از کجا کودک را تسلیم شو
 در یک خط متوالی به جلو پیش بکشید ●
 در هنگام تسلیم شدن کودک به دفت از سمت چب عبور کنید. ●
 هدایات کارمندان توجه کنید.به  ●
 به دقت رانندگی کنید ●
 از چراغ رهنما برای نشان دادن تغییر خطوط استفاده کنید ●

 
 نباید ها
 شویدنوارد  pickupبه خط  ●
 شویدنکه رانندگی می کنید تسلیم  خطکودک را از طریق  ●
 کنیدنپارک  pickupدر خط  ●
 بیایدزنید تا درعرض ترافیک نزد شما نبه شاگرد خود صدا  ●
 موتر را تنها رها نکنید ●
 در پارکینگ افراد معیوب پارک نکنید جز اینکه پالکارد داشته باشید ●
 اخیرشمال پارکینگ نزدیک دفتر وارد نشویددر قسمت  ●

 
 دیرهنگام تسلیم گرفتن

دفتر مکتب زنگ بزنید، به ایمیل آدرس   هناوقت میرسید، لطف کنید به شمار یدلیل هرد. اگر بنابر به شوی سلیملطفا  شاگردان خود را به موقع ت
howees@sanjuan.edu  به ما ایمیل کنید، یا به اپلیکیشنTalking Point  تسلیم بعد از ظهر  ۲:۴۰کنید. شاگردانی که تا ساعت ارسال به ما پیام

سلیم خواهیم داد و به خانه های شما زنگ خواهیم زد. والدین )یا فرد موظف( که شاگردان خود را ناوقتر ت، ما آنها را به دفتر مکتب انتقال گرفته نشوند
ولین ئموارد سبب خواهد شد تا ما با مس همچوگرفتن شاگرد امضا نمایند. تکرار  تسلیمبند ناوقت در باید کارت هویت خود را به ما نشان دهند، و  دنمی شو

 مکن مقامات حوزه تعلیمی را در جریان قرار دهیم.مکتب جلسه بگیریم و م

 مهم پالیسی ها و طرزالعمل های
 

 حل یک نگرانی مراحل
. بنابراین، اگر شما ی که در مکتب صورت می گیرد بوجود میآیدشاگرد، یا یک رویداد مشخص عملکرد، نگرانی های در ارتباط با هر از چند گاهی

 را دنبال کنید: مراحلنگرانی دارید، لطفا  این 
 
مالقات بگذارید.  وقرار. در گام نخست، با معلم یا یک تن از کارمندان مکتب صحبت کنید. با این شخص از طریق تلفن، پیام یا ایمیل تماس برقرار کنید ۱

 ساعت قبل تنظیم کنید، معلمین و همکاران ما از آن قدردانی خواهند کرد.  ۲۴شما قرار مالقات را اگر 
 
، لطفا  با یک تن از اعضای اداری مکتب ما قرار مالقات بگذارید. دفترما می تواند در این راستا با شما همکاری مورد رسیدگی قرار نگیرد. اگر مشکل ۲

 کند. 
 
 تماس بگیرید.  ۹۱۶۹۷۱۲۹۲۹حوزه تعلیمی سان هوان در شما تلفن  واجتماع وتعاملبا واحد خانواده . اگر تیم اداری مکتب کاری انجام داده نتواند، ۳

mailto:howees@sanjuan.edu
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اجازه حضور در محوطه  یند. والدین که اینگونه رفتار می نمادنر وارد بحث شوتحت هیچ شرایطی والدین نمی توانند بخاطر یک نزاع با شاگرد دیگ

أطفال دیگر یک موضوع جدی ایمنی تلقی می  وتوهینمکتب را نخواهد داشت. در چنین یک مورد مکاتب امن فراخوانی خواهند شد. صحبت، تهدید، 
 گردد. 

 
 کار های صنفی

عاطفی شاگردان عمیقا  فکر می نمایند. مدیر مکتب درخواست  – واجتماعیمکتب برای ایجاد صنف های متعادل بر أساس نیاز های تعلیمی  ومدیرن معلمی
پس ازهفته اول سال تعلیمی وثبت نام تثبیت خواهد کرد. لطفا  فورم درخواست تبدیلی صنف را  را والدین برای انتقال شاگردان از یک معلم به معلم دیگر

می شوند از  پذیرفتهنمایید. درخواست پس از این تاریخ پذیرفته نخواهند شد. درخواست های که  تکمیلدر دفتر مکتب  ۲۰۲۲سپتامبر سال  ۲الی جمعه، 
 .شدیک صنف به صنف دیگر تبدیل نخواهد  از هیچ شاگرد وقتند بود. تا قبل از این قابل اجرا خواه ۲۰۲۳سال  پتمبرس ۵هفته 

 
 چاشت وغذاصبحانه 

. اگر شاگردان نمی خواهند در کردچاشت رایگان دریافت خواهند  وغذایصبحانه  ئیهشاگردان مکاتب ابتداتمام  ۲۰۲۳-۲۰۲۲در جریان سال تعلیمی 
قابل دسترس  nutrition.sanjuan.edu  صفحه خانه با خود غذا بیاورند. منیوی صبحانه و غذای چاشت درمکتب غذا بخورند، آنها می توانند از 

 است آن را امضا کنید. فرستاده شده که برای تان  Going Greenاست. شما می توانید با فشار دادن روی دکمه 
 

 جام کار خانگیرهنمود برای ان

که برای مطالعه در خانه صرف می  وقتپنجشنبه( در خانه مطالعه نمایند. مقدار  -دقیقه )دوشنبه ۲۰از تمام شاگردان تقاضا به عمل میآید تا حداقل برای 
متفاوت خواهد بود. کار خانگی بنابر ضرورت به شاگردان داده خواهد  ،شود بر أساس صنف، توانایی خواندن و سایر عوامل تعیین شده توسط معلم صنف

معلم شاگرد شد. کارخانگی دربرگیرنده فعالیت های کتبی و/یا مطالعه مستقل خواهد بود. اگر شاگرد شما در انجام کارخانگی خود مشکل دارد، لطفا  به 
 تماس بگیرید. 

 Talking، ایمیل یا ارسال پیام به اپلیکیشن تلفنی یک تماس طفا  معلم صنف و دفتر مکتب را از طریقشود، ل بیرون اگر یک شاگرد از مکتب باید وقتر
Points و امضا نیز نماید. آنها کارت هویت خود را به دفتر مکتب نیز  تسلیم شودرا از دفتر مکتب  خود در جریان قرار دهید. والدین یا سرپرست شاگرد

 وارد حسابریان روز درسی از مکتب خارج می شوند باید توسط شخصی که در کارت اضطراری ثبت شده است، شاگردانی که در جنشان دهند. 
(sign in) ن از سوی لف. اگر والدین حاضر نباشد و فرد دیگری برای گرفتن شاگرد به مکتب حاضر شود، یک یاداشت کتبی امضا شده یا تماس تشوند

چون شاگرد شما اوقات با ارزش درسی را از دست  تنظیم نماییدشما الزم می باشد. لطفا  قرار مالقات با داکتر یا داکتر دندان را پس از ساعات درسی 
 خواهد داد. 

 
  در صف حضور دارند. عمال  چون شاگردان  زودتر رخصت نمی کنیمرخصتی باشد، ما صنف های درسی را وقت اگر درعرض پنج دقیقه از زنگ 

 
 . به پایان می رسد دقیقه بعد از ظهر ۲:۳۵زودهنگام در روز های دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، جمعه به ساعت  شدن رخصت ●
 د.پایان میاببعد از ظهر  ۱:۲۰به ساعت  شدن زود هنگام در پنجشنبه ها رخصت ●

 
زودهنگام آنها را از دفتر مکتب  شدن مکتب خارج شوند. لطفا  در صورتی رخصت محوطه اجازه ندارند ازدر جریان ساعات درسی شاگردان مکتب 

د و امضا نیز نمایید. شما اجازه ندارید که شاگردان را بدون اطالع معلم و دفتر مکتب از صنف، دیگر اتاق های مکتب، یا میدان بازی با خو سلیم شویدت
 ما طرح گردیده اند.  وشاگرداناز أطفال  و حفاظت ببرید. این قواعد بخاطر حمایت

 سپوشیدن لبا مقرره

با معیار های ایمنی،  وبرابرلباس های مناسب به تن کنند. لباس های شاگردان باید پاک، متناسب  یهئانتظارما از شاگردان این است تا در محیط مکتب ابتدا
ی باشد. ما از شاگردان تقاضا می کنیم تا لباس های را که با تصاویر اسلحه، مواد مخدر، الکل، یا پیام های منفی، پیراهن ها ونجابتخوش سلیقه 

spaghetti-strap shirts ،)عرض حد اقل دو اینچ( tank tops ( با سوراخ های بزرگ، شورت های کوتاهfingertip length ،شلوار آویزان ،)
 به تن نکنند. ، دمپایی، صندل بدون بند پشت، گوشواره آویزان، آرایش یا خالکوبی روی پوست،flip-flops، باشدباند  ه یکب بوطهر چیز که مر

 معلومات در مورد تماس اضطراری
 Parent والدینلطفا  این معلومات را در پورتال که معلومات تماس اضطراری شان دقیق باشد.  استونیت شاگردان یک امر ضروری ئاین برای مص

Portal دریافت می کنید.  فورا  ن باشیم تا در صورت بروز حاالت اضطراری شما پیام های مکتب و حوزه تعلیمی را ئاپدیت کنید. ما می خواهیم مطم
 ر اختیار ما قرار دهید. لطفا  دو شماره تماس عاجل را عالوه به شماره های والدین د

 
 محکمه و حضانت حکم

د بود. اداره مکتب هر دو والدین نول رفاه طفل خواهئد، والد یا قیم حضانت طفل استند و مسنمکتب ثبت نام می کن بهوالدین و سرپرست که یک طفل را 
طفل بعد از مکتب، حذف شاگرد از مکتب، دسترسی به سوابق شاگرد،  تسلیم گرفتنرا از حقوق مساوی برخوردار می داند، از جمله، اما  نه محدود به، 

کم یک اشتراک در فعالیت های مکتب یا بازدید از مکتب، مگر اینکه حکم از سوی محکمه به والدین صدور یابد که خالف آن را بیان کند. وقتی که ح
 . ندنمای تسلیمبه دفتر مکتب  ر حاالتم ثبت نام طفل به مکتب یا تغییدر هنگا حکم رااین  محکمه دسترسی را محدود می کند، والدین یا سرپرست

https://nutrition.sanjuan.edu/
https://sis.sanjuan.edu/parentportal
https://sis.sanjuan.edu/parentportal
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 در محوطه مکتب لفناستفاده از ت

اضطراری به مکتب بیاورند.  پالیسی  حاالتفوانین فعلی ایاالت کالفورنیا به شاگردان اجازه می دهد تا با اجازه والدین تلفن همراه خود را برای استفاده در
تنها در صورتی حق استفاده از آن را دارند که به رهنمود های  وشاگردانحوزه تعلیمی استفاده از تلفن همراه را تنها برای حاالت اضطرار اجازه می دهد 

 زیر عمل نمایند:
بکس مکتب خود بگذارند.  ودرد، باید آنها را خاموش کرده بیاورنبه مکتب آن را اگر در داخل مکتب استفاده نمایند.  هشاگردان نمی توانند از تلفن همرا. ۱

خانواده ها ندارند، کارمندان مکتب به شاگردان  تماس باگزینه دیگر برای برقرار  ومکتبمی کند  را تهدید حیات انسان یدر حاالت اضطراری که خطر
 نمایند.  هدایت خواهند داد تا از تلفن همراه شان استفاده 

 بانند.   وپنهان. در جریان درس تلفن ها باید همیشه از نظر دور باشند ۲
پوشش بیمه به اموال شخصی شاگردان  رسیدن یا آسیب نبرای مفقود شد ولیت این را ندارند تائمس Ottomonیه ئابتدا و. حوزه تعلیمی سان هوان ۳

 یولیتئاین اموال هیچ گونه مس شدن یا خراب شدن ولیت خود به مکتب میآورند. ما در قبال مفقودئ. شاگردان اموال شخصی خود را به مسفراهم نمایند
 نداریم. 

 
د داد. اگر والدین بگویند که داشتن تلفن برای استفاده ناز دست خواه صنف در ه رااگر یک شاگرد این قواعد را مراعات نکند، او حق استفاده از تلفن همرا

خواهد شد. گذاشته بعد از مکتب الزم می باشد، تلفن در جریان ساعات درسی و/ یا در جریان اشتراک در یک برنامه بعد از مکتب در دفتر مکتب 
 . بگیرند شاگردان می توانند در هنگام ترک مکتب تلفن را از کارمندان مکتب

 
 رای تجلیل از مراسمغذا ب

ق پالسی غذا های که برای فعالیت های درسی در مکتب یا تجلیل از مراسم سالگره به مکتب آورده می شوند باید از یک مغازه خریداری شده باشند. طب
ساعت قبل با معلم شاگرد  ۲۴ب حداقل حوزه تعلیمی، شاگردان اجازه ندارند غذا های خانگی را به مکتب بیآورند. لطفا قبل از ارسال مواد خوراکه به مکت

 هماهنگ کنید. 
 

 (Lost & Found)که دوباره یافت می گردند لباس های مفقود شده 
در  که دوباره پیدا می شود، لطفا  هر چیز را با نام طفل خود برچسب بزنید. قطعی اشیای گم شده وغیرهبرای جلوگیری از گم شدن لباس، کتابچه، بکس، 

در رخصتی های زمستانی، رخصتی های بهاری  . اجناس که ادعا نمی شونددیدن نمایندمنظم  آناز از اتاق ملتی پرپوز واقع است. شاگردان باید  بیرون
 پایان سال تعلیمی به یک موسسه خیریه اهدا خواهند شد. ودر

 
 منزلتغییر آدرس 

تغییر دهید. دفتر اجازه این کار را  (Parent Portal) آدرس خود را در پورتال والدینکنید، لطفا  هر چه عاجل می اگر شما به جای دیگری نقل مکان 
محرمیت، حوزه  ه دلیل نگرانی های مربوط بهها را به موقع به شما ارسال نمایند. ب نامه کمک خواهد کرد تا تعلیمی وحوزهمکتب  بهندارد. این کار 

 داده خواهند شد.های غیر قابل ارسال دوباره به دفتر مکتب انتقال  نامه را ارسال نکنند، و نامه خانه پستهکه  تقاضا می کندتعلیمی 

 داخل مکتب نکنیدسگ های خود را 

می باشد. شما می توانید در جریان  leashروی در قراردادن آن شما اجازه ندارید تا سگ ها را در داخل مکتب بیآورید. این امر شامل حمل سگ ها یا 
 .  به سایرین تهدیدی نباشد و قرار داشته باشدسگ در موتر وقتیکهپایین شدن از موتر یا نشستن در موتر سگ را در موتر بمانید تا 

 

 تبدیلی از مکتب

تا  تقاضا می کنیمزنگ بزنید، ایمیل کنید، یا پیام ارسال نمایید. از شاگردان  دفتر مکتب یه هاو خود را تبدیل می کند، لطفا  بهئمکتب ابتدا از اگر یک شاگرد
 به کتابخانه مکتب برگردانند. ،تمام کتاب ها یا کتابچه ها را قبل از تبدیلی یا فرستادن سوابق شاگرد به مکتب جدید

 عکس
 عکس ها یا ویدیوهای ضبط شده شاگردان خود که در مواد درسی مکتب یا حوزه تعلیمی مورد استفاده قرار می گیرد پخش خانواده ها می توانند از

. شما می توانید ، به شمول اخبار، رساله، ویب سایت، مواد بازاریابی و ویدیوهای که در انترنیت یا جاهای دیگر به نشر سپرده می شودخودداری نمایند
 بدست آورید.   www.sanjuan.edu/photopolicyصفحه  فورم آن را از این

 
 قوانین بایسکل رانی

 د:که بایسکل رانی می کنند باید از قوانین مکتب، شهر و ایاالت پیروی نمایند. مقررات ذیل برای حفاظت از شما و بایسکل شما ساخته شده ان یشاگردان

 به سر داشته باشند. کاله ایمنیمطابق با قوانین ایالت کالفورنیا شاگردان نمی توانند بایسکل سواری کنند مگر اینکه  ●

 بایسکل قفل شوند. چهباید در جریان روز در قفستمام بایسکل ها  ●

https://sis.sanjuan.edu/parentportal
http://www.sanjuan.edu/photopolicy
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 بایسکل رانی در پیاده رو ها یا در محوطه مکتب در هر زمان ممنوع است. ●

 .نگهه دارندبایسکل دور  چهشاگردان درجریان روز باید خود را از قفس ●

ئولیتی مس ن یا دزدی شدن بایسکل هاموارد گم شد الدر قبما مکتب تمام تالش خود را برای محافظت بایسکل ها انجام می دهد، اما در نهایت  ●
   نداریم. 

 (Field Trip) علمی های اشتراک در سفر

بخش از تجارب آموزشی است. ما شاگردان را به دالیل مالی یا تحصیلی از سفر علمی محروم نخواهیم کرد. اگر در مورد توانایی یک  علمیسفر های 
ه خواهد ئارا برای شان رفتار مثبت قبل از سفر یآموزش برنامه ،شاگرد برای حفاظت از خود به گونه مستقل در این سفر ها نگرانی وجود داشته باشد
 خواهد ماند و در این سفر علمی اشتراک نخواهد کرد.  تبگردید. باز هم اگر شاگرد قادر نباشد تا از خود در این سفر حفاظت کند، او در مک

 اشتراک والدین
 کار داوطلبانه

یک معلم در صنف کار  ظرهمواره تحت ن داوطلبان سفر های علمی کمک نمایند. ودربسیاری از والدین داوطلبانه حاضر اند تا به کودکان شان در صنف 
 در میدان های بازی، پارکینگ ها یا در کافتریا معذرت می خواهیم. داوطلبانهخواهد کرد. ما از پذیرش 

 

اعضای جامعه که عالقمند کار رضاکارانه استند باید به معلم صنف مراجعه نمایند تا دیده شود که آیا به رضاکار نیاز است یا  وسایروالدین  •
 خیر.

 

یه هاو ئاگر معلم بگوید که آنها به یک رضاکار ضرورت دارند، بعد شما می توانید توافق حوزه تعلیمی سان هوان را برای کار در مکتب ابتدا ●
 / Get Involvedبدست آورید. تمام رضاکاران عالقمند به این کار باید درخواست خود را از طریق صفحه ذیل طی مراحل نمایند: 

.San Juan Unified School District -Volunteer  
 

پذیرفته می شوند، باید ( را سپری می کنند و برای کار داوطلبی در مکتب هاو background checkرضاکاران که آزمایش بررسی پیشینه ) ●
 ه نمایند. ئآزمایش منفی کووید هفتگی ارا ۲تایید واکسین، یا  ۱را از طریق  ۱۹ –مدارکی دال بر رعایت شرایط صحی کووید 

 
 

صحی برآورده می شوند، داوطلبان با خانم بتلر مدیر مکتب دیدار خواهند نمود تا طرز  وشرایطزمانی که بررسی پیشینه به پایان می رسد،  ●
  تقسیم أوقات کاری را ایجاد نمایند.  ویکسلوک دواطلبانه را مرور 

 (:English Learner Advisory Committeeمشورتی شاگردان زبان انگلسی ) وکمیته( School Site Councilشورای محلی مکتب )
آن نظارت به عمل میآورند.  وازرا توسعه  (SPSA) مشورتی شاگردان زبان انگلیسی طرح مکتب برای دستاورد شاگرد وکمیتهشورای محلی مکتب 

جامعه اند که از سوی حوزه های مربوط خود انتخاب می شوند.  واعضایمحلی مکتب کارمندان  وشورایمشورتی شاگردان زبان انگلیسی  کمیتهاعضای 
جامعه باز است. برای اشتراک در این نشست ها  واعضایبه روی همه والدین مشورتی شاگردان زبان انگلیسی  وکمیتهت های شورای محلی مکتب نشس

 ۷۲ما آجندای این نشست ها را  .مراجعه نمایید  www.sanjuan.edu/howeتقویم مکتب در صفحه  ودربه اطالعیه های ما در خبرنامه مکتب 
 ساعت قبل آنالین به نشر می رسانیم.

 از مکتب هاو بازدید
خواهند  را نام خودصنف درسی باید به دفتر مکتب مراجعه نمایند. بازدیدکنندگان  ویامکتب  بهبازدیدکنندگان قبل از داخل شدن همه مطابق با قوانین ایالت 

. بازدید کنندگان تنها از طریق نام خود را نوشته وامضا خواهد کردونشان بازدید کننده را نصب خواهند نمود، وقبل از بیرون شدن از مکتب  نوشت
 دروازه اصلی مکتب داخل خواهند شد، نه از دروازه دیگر. 

 
 علمی های سفر ی درهمراه
اده والدین توصیه می کنیم تا شاگردان خود را در سفر های علمی همرای کنند. زمانی که والدین شاگردان را همراهی می کنند، سایر اعضای خانوبه ما 

 را سپری کنند، (Background Check Fingerprint) . تمام همراهان باید بررسی پیشینه اثر انگشتنخواهند داشتاجازه شرکت در این سفر ها را 
توافق نمایند، و هر یک از همراهان که وسیله نقلیه شخصی خود را برای انتقال شاگردان غیر از خود رانندگی می کنند، باید  سفر با طرز سلوک همراهی

 نقلیهخود و یک نقل از اظهارنامه فعلی برای بیمه وسیله  (Current Unexpired License) یک نقل از گواهینامه رانندگی منقضی نشده فعلی
(Vehicle Insurance)  دالر برای هر تصادف  ۳۰۰،۰۰۰دالر برای هر نفر/  ۱۰۰،۰۰خود را به دفتر مکتب تسلیم کند. این وسایل نقلیه باید حد اقل

 صدمات بدنی داشته باشند. 
 صحت و سالمتی

 دوا

https://www.sanjuan.edu/volunteer
https://www.sanjuan.edu/volunteer
http://www.sanjuan.edu/howe
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تجویز  در محیط مکتب بهتر رفتاریا به منظور شاگرد داکتر شاگرد برای درمان شرایط صحی  که از سویپالیسی حوزه تعلیمی سان هوان تجویز دوا 
بدون این فورم امضا شده دفتر مکتب بدست آورید.  ازوالدین/داکتران را  مجوزمحدود می کند. شما می توانید فورم  رادر ساعات درسی گردیده است،

. هر سال یک فورم جدید باید توسط والدین/ داکتر تکمیل شود. هر گونه دوای بدون نسخه مانند دوای ستهیچ دوایی، نسخه یا بدون نسخه قابل تجویز نی
چشم، کریم بخار و غیره باید دارای یک فورم تکمیل شده باشد. والدین/ سرپرست باید دوا و فورم را به دفتر  برای گلو دردی، یا ریزش، تایلنول، قطره

 مکتب تسلیم نمایند.  

 صحی خدمات
را انجام  تمام شاگردان شامل در کودکستان، صنف دوم و پنجم معاینه چشم خود را انجام بدهند، و شاگردان صنوف اول، دوم و پنجم معاینه شنوایی خود

کنند یا مورد ویژه ثبت نام می  یآموزش برنامه های شاگردانی که دردهند. حوزه تعلیمی هر سال واکسین شاگردان را مورد بررسی قرار می دهد. 
 صحی دریافت می کنند.  معایناتارزیابی قرار می گیرند، 

 
 جراحت

درجه حرارت، آماده نمودن یخ و/  دیدنجراحت شاگردان از سوی فرد همراه یا کارمند دفتر مورد رسیدگی قرار می گیرد. خدمات کمک های اولیه شامل 
زخم می شود. شاگردانی که مریض می شوند یا زخم بر می دارند کمک دریافت می کنند، و در صورتی امکان، والدین/ سرپرستان از طریق  بر یا چسب

 . شاگردان بپردازندزخم و بیماری  ندارند تا به تداویدر محل حضورتلفن یا پیام در جریان قرار خواهند گرفت. نرس های مکتب 
 

 ان شاگرد در برابر تدابیر تادیبی
 

د. با این حال، برای دریافت خواهد کرtime out شفاهی و/ یا  اخطاریه ، در کل یکسرپیچی می کند تبمقررات مک از قوانین ووقتی که شاگرد 
 که شاگرد به مدیر مکتب خواهد داشت شاگر کرد. تدابیر اداری بستگی به شدت عملگردد ارجاعمشکالت جدی تر یا مکرر، شاگرد ممکن به مدیر مکتب 

قوانین آموزشی  شاگردان اتخاذ می گردد مطابق بهتدابیر اداری که دررابطه با  همچنان، .تدابیر انضباطی در برابرش اتخاذ گردیده استو معرفی گردیده 
 . خواهد بود کالفورنیا

 
 د. فرستاده شونبه مکتب دوباره باید از سوی والدین/ سرپرستان امضا گردند و  شاگرد یرفتارمسایل ارجاع فورم 

 
شاگرد را در صورتی مکتب می تواند  هر یک از کارمندان گردند. ارجاعشاگردان ممکن به دلیل نقض قوانین به دفتر نقض قوانین آموزشی کالفورنیا 

 نماید: معرفیاین دفتربه  وقوع یکی از موارد ذیل
 

 ، تهدید یا آسیب رساندن به شخص دیگرقصد ●
 داشتن سالح های خطرناک )چاقو، تفنگ، مواد منفجره، ترقه و غیره( در اختیار ●
 در ختیار داشتن غیرقانونی مواد کنترول شده  ●
 دزدی یا تخریب أموال شخصی مربوط به مکتب ●
 استفاده از یا در اختیار داشتن تنباکو ●
 عمل ناپسند ارتکاب، ابتذال یا نادرستکاربرد الفاظ  ●
 قوانینرپیچی از اخالل در فعالیت های مکتب/ س ●
 رفتار ها( تکرار همچودیگر ) ●

 
 قواعد و مقررات مشخص مکتب

 یه هاو در پی کسب موفقیت استیم. ئما در مکتب ابتدا
 

 گذاشتناحترام  ●
 والنهئکار مس ●
 شمول بودنهمه  ●
 محتاطانهحرکت  ●

 
 پیامد های رفتار منفی

 می دهد موارد ذیل را ابالغ می نماید:معلم شاگرد برای حمایت از شاگرد که از خود رفتار نادرست نشان 
 

 اخطاریه ●
● Time out 
 محروم کردن از امتیازات/جایگزین نمودن تفریح ●
 برقراری ارتباط با والدین شاگرد از طریق تلفن، ارسال ایمیل و پیام ●
 برگزاری کنفرانس والدین/معلم ●
 طرح حمایت صنفی  ●
 عقد قرارداد رفتاری ●
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  Lunch Detentionتوقیف جزای هنگام تفریح نان چاشت ●
 ارجاع شاگرد به مدیر یا معاون مکتب ●

 (Behavior Referral Formی )نظم میدان بازی، صنف، یا مقررات عمومی مکتب می پرزدازند فورم ارجاع رفتار نقضبه  مکررا  شاگردان که 
 :بوجود خواهد آمد ارجاعدر نتیجه این به ماهیت و دفعات ارجاع، یکی یا بیشتر از این  نظردریافت خواهند کرد. 

 
 ولین مکتبئکنفرانس میان شاگرد و مس ●
 به مشاور مکتب ارجاع ●
 از دست دادن تفریح ●
 تماس با والدین ●
 رفتاری قرارداد ●
 ازدست دادن امتیازات ●

 
 تعلیق

باشد. در برخی موارد وتحت شرایط خاص، امکان آن می رود که یک شاگرد از مکتب  درست هدف ما این است که محیط مکتب یک محیط مثبت و
. مدیر مکتب یا از حضور در صنف محروم گرددباطی وبرای یک مدت معین ضتعلیق گردد. تعلیق یک شاگرد به معنی این است که شاگرد به دالیل ان

می تواند تحت شرایط معین تمدید گردد. شاگردان که در منزل  یک شاگرد علیق نماید. تعلیقمی تواند یک شاگرد را برای پنج روز ت اونماینده با صالحیت 
 دارند. ن نیز و اجازه اشتراک در فعالیت های صنفی را طی این مدت حضور پیدا کننددارند که داخل یا در نزدیک مکتب ناجازه  بسر می برندتعلیق  رد

 قابل دسترسخدمات کمکی 
 تیم مطالعه شاگرد

نگرانی های مربوط به عملکرد مکتب یا تجربه آنها کمک می کند.  ارتباط با تیم مطالعه شاگرد یک رویکرد مثبت و تیم گرا می باشد که شاگردان را در
دارند و آنها هدف ایجاد این تیم این است تا این نگرانی ها تشخیص گردند و یک سیستم حمایتی را برای شاگردانی که در آموزش های عمومی خود مشکل 

 را از آموزش باز می دارد، ایجاد نماید.
 

 parent-teacher) والدین -معلم از کنفرانسیکی از کارمندان یا والدین می توانند از این تیم درخواست کمک نمایند. تیم مطالعه شاگرد 
conference)  اعضای تیم مطالعه شاگرد را متفاوت می باشدو رسیدگی به مشکالت مشخص صنفی تمرکز می نماید، که بیشتر روی بهبود ارتباط .

جالس والدین، معلم، کارمند اداری، و یک عضو حمایتی از خود مکتب تشکیل می دهند. در برخی موارد، یک تن از معلمین آموزش های ویژه نیز در م
 تیم مطالعه شاگرد اشتراک می نماید.

  
های مطالعه شاگرد فرصت این را برای همه مساعد می نماید تا نگرانی های خود را در میان بگزارند و روی یک طرح کار نمایند. کمک ها و مشور  تیم

یک  که یک شاگرد نیاز های ویژه دارد، آنها ممکن دهنداعضای تیم تشخیص  رکه صورت می گیرد نظر به نیازمندی های شاگردان متفاوت می باشد. اگ
قیت ارزیابی رسمی آموزش ویژه را توصیه نمایند. جلسات بعدی نیز صورت می گیرد تا اطمینان  حاصل گردد که این طرح عملی می گردد و برای موف

 شاگرد تدابیر الزم صورت می گیرد. 
 

 یفعاط-حمایت های اجتماعی
با یکی از این مشاورین مشاورین آموزش دیده برای شاگردانی که به حمایت های کوتاه مدت و هدفمند نیاز دارند در دسترس استند. اگر شما نیاز دارید تا 

 صحبت نمایید، لطفا  با معلم شاگرد تان تماس بگیرید. 
 

 (Speech and Language Servicesخدمات زبانی و گفتاری )
ص زبان و گفتار ما این است تا مشکالت خاص شاگردانی را که نا توانی های زبانی و گفتاری دارند تشخیص و شناسایی نمایند. هدف اصلی متخص

 متخصصین این بخش ما حمایت ها و  دستور های الزم را برای رسیدگی به نیازمندی های شاگردان پیشنهاد می نماید. 
 

 آموزش ویژه
ولیت دارد تا شاگردانی را که نیازمندی های ویژه آموزشی دارند به بخش تعلیمات خاص معرفی و راجع نمایند. مکتب ما دارای ئتیم مطالعه شاگرد مس

زمانی  منابع و صنف های ویژه می باشد که شاگردان صنف کودکستان الی پنجم را که نیاز های ویژه دارند مورد حمایت و کمک قرار می دهد. شاگردان
سال یک بار برای نظارت و  این پالنداشته باشند و والدین شان توافق نمایند. جلسات ( IEPپالن آموزشی انفرادی )نامه های می شوند که شامل این بر

 ارزیابی پیشرفت های شاگرد صورت می گیرد. 
 

 (Home/Hospital Instruction) دستورالعمل خانه/ شفاخانه
یا مجروح استند و برای مدت کوتاهی نیاز به آموزش در خانه دارند. شاگردان  برای یک مدت کوتاه بیماراین برنامه محدود برای شاگردانی است که 

حالت منجر به  زمانی به این برنامه معرفی وراجع می گردند که آنها بنابر دلیلی مجروحیت یا بیماری شدید نتوانند به درس های خود اشتراک نمایند واین
 معرفی به این برنامه الزم می باشد.  برایگردد. امضا والدین و داکتران  آنها غیابت چهارهفته ای
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 برنامه های بعد از مکتب
 

 بعد از مکتب Bridgeبرنامه 
  

بعد از ظهر در اکثر روز  ۶هزینه، حمایت های تعلیمی بعد از مکتب و غنی سازی اجتماعی را در یک محیط امن و مثبت تا ساعت این برنامه مبتنی بر
، مهارت های اجتماعی، تفریح و حمایت والدین و نمکتب فراهم می نماید. شاگردان از طریق حمایت های اکادمیک، غنی سازی، یادگیری پنها های

می  ان الزمتوانمندسازی به موفقیت های تعلیمی می رسند. برای رسیدن به این موفقیت ایجاد روابط قوی میان کارمندان برنامه، مکتب، والدین و شاگرد
   این برنامه را از صفحه  فورم درخواستباشد! شما می توانید 

www.sanjuan.edu/bridgesafterschool  .بدست آورید 
 
 (Discovery Club) 

تابستان نیاز به کمک و مساعدت  در فصلاین باشگاه یک برنامه مراقتب از اطفال برای والدین است که خود مصروف کار استند و قبل یا بعد از مکتب یا 
امن باشد و  که از نظر جسمی و روانی را فراهم نماید دارند. هدف این باشگاه این است تا برای کودکان در کودکستان عبوری تا صنف پنجم یک محیط

ساعد می نماید تا اینها از این طریق با استفاده از فعالیت های سرگرم کننده و چالش برانگیز رشد نمایند. این برنامه همچنان برای کودکان فرصت این را م
ماه در یک سال  ۱۲ان میآموزند و زندگی و اجتماعی را بیآموزند و با دیگران شریک سازند. کودکان شامل در این باشگاه در رابطه با جهمهارت های 

این پروژه ها به آنها  وژه های خدمات جامعه را به پایان می رسانند پروخود اشتراک می کنند. در جریان سال تعلیمی، کودکان  communityبرنامه در 
ی دریافت نشان می دهد که چگونه به اجتماع خود خدمت نمایند. در فصل تابستان، کودکان به سفر های علمی می روند و خیلی چیز ها را میآموزند. برا

 https://sacramento.sishubbe.com/Parents/SanJuanUSDDC.درخواست نامه یا به فتر مراجعه کنید یا به این صفحه سر بزنید: 
 
 
 

http://www.sanjuan.edu/bridgesafterschool
https://sacramento.sishubbe.com/Parents/SanJuanUSDDC

