
  

San Juan*
ً الز�ارة: 6 �انون األول �� الساعة 9:00 – 11:30

 صباحا
التجول �� املدرسة متوفر عند طلب ذلك

Rio Americano
 أمسية لتقديم املعلومات: 6 �شر�ن الثا�ي ��

الساعة 7:00 – 9:00 مساًء
 الز�ارة: 3 �انون األول و 4 �انون األول �� الساعة

. دون ا��اجة ا�� تحديد
ً
 8:00 – 11:45 صباحا

ً موعد للز�ارة؛ �ستغرق �ل ز�ارة 30 دقيقة؛ أخر ز�ارة
تبدء �� الساعة 11:30 صباحا

Bella Vista
 أمسية لتقديم املعلومات: 14 �شر�ن الثا�ي ��

الساعة 6:00 – 7:00 مساًء
الز�ارة: أتصل باملدرسة لغرض تحديد موعد

Casa Roble
 أمسية لتقديم املعلومات: 23 �شر�ن األول ��

الساعة 6:00 – 7:30 مساًء
الز�ارة: أتصل باملدرسة لغرض تحديد موعد

Del Campo
 أمسية لتقديم املعلومات: 30 �شر�ن األول ��

 الساعة 6:30 – 7:30 مساًء (طلبة املرحلة الثامنة
وأولياء األمور

 الز�ارة: 4 �انون األول �� الساعة 8:00. أتصل
باملدرسة لغرض تحديد موعد

El Camino Fundamental
 أمسية لتقديم معلومات: 29 �شر�ن األول ��

الساعة 6:30 – 8:00 مساًء
 الز�ارة: 30 �شر�ن األول و 1 �شر�ن الثا�ي �� الساعة

 – 3:03 �عد الظهر
ً
8:10 صباحا

Encina Preparatory (Grades 9-12)
 أمسية لتقديم املعلومات: 14 �شر�ن الثا�ي ��

الساعة 6:00 – 7:00 مساًء
  الز�ارة: اتصل باملدرسة لغرض تحديد موعد خالل

9 – 13 �انون األول

Mesa Verde*

Meraki (
ً
(UnSchool مسبقا

 أمسية لتقديم املعلومات: 5 �انون األول �� الساعة
6:00 – 7:30 مساًء

 الز�ارة: 12 �انون األول �� الساعة 10:30 وح��
الظه��ة

Mira Loma
 أمسية لتقديم املعلومات: 7 �شر�ن الثا�ي ��

الساعة 6:00 – 8:00 مساًء
 Churchill الز�ارة: 14 �شر�ن الثا�ي (طلبة مدرسة
ً فقط)، 21 �شر�ن الثا�ي و 16 �انون الثا�ي (جميع

الطلبة) �� الساعة 8:30 – 11:00 صباحا

املدارس األعدادية

س�تم قبول طلبات قرعة ال���يل املفتوح أبتداًء من 2 �انون األول، 2019 ولغاية 17 �انون الثا�ي، 2020

Visitation and information nights

 س�تم قبول طلبات قرعة ال���يل املفتوح أبتداًء من 2 �انون األول، 2019 ولغاية 17 �انون

الثا�ي، 2020

www.sanjuan.edu/openenrollment

 ملز�د من املعلومات والتقديم ع�� األن��ن�ت/ ير�� ز�ارة موقعنا ع��
صفحة األن��ن�ت

 تقدم�العديد�من�املدارس�الز�ارة�وأمسية�تقديم�املعلومات�ملساعدة�أولياء األمور��شأن�خيارا��م����عموم
 مدارس�مدير�ة�ال��بية. و�تم�عقد�هذه�األجتماعات�واأل�شطة��ل�عام�وقبل�أغالق�قرعة�ال���يل�املفتوح،
 حول�املدرسة�وال��امج�املتوفرة�وغ��ها�من�املعلومات�الهامة. الز�ارات

ً
 بالتا���ي�ون�أولياء األمور�أك���اطالعا

 والتجوال����املدارس��عطي�أولياء األمور�فرصة�ألستكشاف�املدرسة�والصفوف�الدراسية. �عض�املدارس�تجمع
وفرة

ُ
��عكم�و�شدة�ع���ز�ارة�ومعرفة�املز�د�حول�ما�ت

ُ
 ب�ن�أجتماعات�تقديم�املعلومات�والز�ارات�ونحن�بدورنا��

مدير�ة�تر�ية                       املوحدة
 ���هذا�امل��ق�تتوفر�أيام�ومواعيد�أوقات�الز�ارة�واألمسيات�املعلوماتية�للعديد�من�مدارسنا. أذا��انت�املدرسة 
 ال���ترغب����ز�ار��ا�غ���مدرجه، ير���األتصال�بتلك�املدرسة�من�اجل�ا��صول�ع���مواعيد�وأوقات�الز�ارات

العائلية�املتوفرة�وغ��ها�من�املعلومات

قرعة ال���يل املفتوح

 ال��نامج�التا���غ���مؤهل�لقرعة�ال���يل�املفتوح�ولكن�متوفر�للطلبة
���املدرسة�األعدادية

   Citrus Heights �� اقعة *ز�ارة املدارس الو
يوم األر�عاء، 13 �شر�ن الثا�ي
الساعة: 5:00 – 7:00 مساًء

Citrus Heights Community Center
Arlington Heights Elementary

Cambridge Heights Elementary
Carriage Drive Elementary

Grand Oaks Elementary
Mariposa Avenue Elementary

Skycrest Elementary
Lichen K-8

Kingswood K-8
Woodside K-8
Sylvan Middle

Mesa Verde High
San Juan High

أقلب الصفحة لرؤ�ة قوائم املدارس:

San Juan

:

:

من�أجل
أتصل�ع���الرقم

971-5060
(الدراسة�املستقلة) El Serenoمدرسة

ل��صول�ع���مز�د�من�املعلومات�وال���يل

(



Mariemont (K-5)
الز�ارة: 10 �شر�ن األول، 7 �شر�ن الثا�ي و 5 �انون األول

ً
الوقت: 9:00 صباحا

Mission Avenue Open (K-6)
الز�ارة: 6 �شر�ن الثا�ي و 3 �انون األول

ً
الوقت: 8:30 – 10:00 صباحا

Orangevale Open (K-8)
 ز�ارات �عقد طوال ا��ر�ف. قم بمراجعة التقو�م املدر���

 للمواعيد واألتصال ل���ز

Pasadena Avenue (TK-5)
أمسية لتقديم املعلومات: 5 �شر�ن الثا�ي

الوقت: 4:00 – 5:00 مساًء
الز�ارة: أتصل باملدرسة لغرض تحديد موعد

      
 أمسية لتقديم املعلومات: 10 �انون األول، 17 �انون الثا�ي و 21

 (برنامج املتعلم السر�ع فقط
ً
 �انون الثا�ي �� الساعة 8:30 صباحا

(Rapid Learner
 و 17 �انون األول و 15 �انون الثا�ي (ا�� جميع الطلبة). أتصل

باملدرسة من أجل ��ز موعد ز�ارة

Sierra Oaks (K-8)
 أمسية لتقديم املعلومات: 4 �انون األول �� الساعة 6:00 – 7:00

مساًء
 الز�ارة: 13 �انون األول و 10 �انون الثا�ي �� الساعة 8:20 9:20

ً
صباحا

Thomas Edison Language Institute (TK-8; K-8 Dual 
Immersion)

 أمسية لتقديم املعلومات: 13 �شر�ن الثا�ي �� الساعة 6:00
 – 7:00 مساًء (جميع الطلبة) و 14 �شر�ن الثا�ي �� الساعة

 6:00 – 7:00 مساًء (الطلبة �� برنامج الـ
الز�ارة: أتصل باملدرسة لغرض تحديد موعد

Thomas Kelly (TK-5)
أمسية لتقديم املعلومات: 7 �شر�ن الثا�ي

ً
الوقت: 9:00 – 10:00 صباحا

 الز�ارة: 7 �شر�ن الثا�ي، 28 �شر�ن الثا�ي، 5 �انون األول، 12 �انون

 األول، 9 �انون الثا�ي و 23 �انون الثا�ي �� الساعة 9:00 – 10:00
ً
صباحا

Trajan (K-5)
الز�ارة: عن طر�ق تحديد موعد فقط

Twin Lakes (TK-6)
 الز�ارة: 7 �شر�ن الثا�ي، 12 �انون األول و 16 �انون الثا�ي

Cambridge Heights Open (K-5)*
الز�ارة: 7 �شر�ن الثا�ي، 5 �انون األول و 9 �انون الثا�ي

ً
الوقت: 8:30 – 10:00 صباحا

Cottage Montessori (TK-5)
 الز�ارة: 3 �انون األول، 10 �انون األول و 14 �انون الثا�ي

ً
الوقت: 8:45 صباحا

Cowan Fundamental (K-6)
أمسية لتقديم املعلومات: 20 �شر�ن الثا�ي

الوقت: 6:30 – 7:30 مساًء
الز�ارة: عن طر�ق تحديد موعد �� أيام األر�عاء

ً
�� الساعة: 8:30 – 10:00 صباحا

Del Dayo (TK-6)
الز�ارة: 5 �شر�ن الثا�ي، 3 �انون األول، 14 �انون الثا�ي

ً
الوقت: 9:00 – 11:00 صباحا

Del Paso Manor (K-6)
الز�ارة: 12 �انون األول، 16 �انون الثا�ي، 24 �انون الثا�ي

 (طلبة برنامج املتعلم السر�ع
ً
الوقت: 8:45 صباحا

 عن طر�ق تحديد موعد فقط للطلبة الذين هم ل�سوا �� برنامج
 املتعلم السر�ع

Deterding (K-6)
الز�ارة: 5 �انون األول، 9 �انون الثا�ي، 23 �انون الثا�ي

 ل��نامج املتعلم السر�ع
ً
                                         الوقت: 8:30 صباحا

�� 12 �انون األول، 16 �انون الثا�ي
 (��ميع الطلبة

ً
الوقت: 8:30 صباحا

 Dewey Fundamental (K-6)
الز�ارة: 27 �انون األول و 13 �انون الثا�ي

ً
الوقت: 8:45 صباحا

Earl Le Gette (TK-6)
الز�ارة: 12 �انون األول و 9 �انون الثا�ي

ً
الوقت: 9:00 صباحا

Green Oaks Fundamental (K-6)
 الز�ارة: عن طر�ق تحديد موعد فقط، أيام ثالثاء محددة �� فصل ا��ر�ف

ً
 أبتداًء من الساعة 9 صباحا

Gold River Discovery Center (K-8)
 أمسية لتقديم املعلومات: 7 �شر�ن الثا�ي �� الساعة 5:00 – 6:00

مساًء
 (املدرسة

ً
 الز�ارة: 5 �شر�ن الثا�ي �� الساعة 9:00 – 11:30 صباحا

ً
املتوسطة) و 3 �انون األول من الساعة 9:00 – 11:30 صباحا

و 14 �انون الثا�ي من الساعة 1:15 – 2:45 �عد الظهر (جميع املراحل 

K-8   املدارس األبتدائية     

Sylvan*
أمسية�لتقديم�املعلومات: 3 �انون�األول����الساعة 6:00 7:00- مساًء

الز�ارة: أتصل�باملدرسة�لغرض�تحديد�موعد

Will Rogers
أمسية�لتقديم�املعلومات: 3 �انون�األول����الساعة 6:30 – 7:30 مساًء

2:00 – 
ً
 الز�ارة: من 4 ولغاية 6 �انون�األول����الساعة 8:30 صباحا

ً
ظهرا

Winston Churchill
 أمسية�لتقديم�املعلومات: 30 �شر�ن�األول����الساعة 6:30 – 8:00

مساًء
                                   الز�ارة: 5 و 6 �شر�ن�الثا�ي (برنامج�الـ

 و 12:30 –
ً
 جوالت�الز�ارة�متوفرة����الساعة 8:30 – 11:00 صباحا

1:30 �عد�الظهر

Andrew Carnegie
 أمسية�لتقديم�املعلومات: 20 �شر�ن�الثا�ي����الساعة 6:00 – 7:00

مساًء
ً
الز�ارة: من 3 ولغاية 4 �انون�األول����الساعة 9:00 – 2:00 ظهرا

Arcade Fundamental
 أمسية�لتقديم�املعلومات: 21 �شر�ن�الثا�ي����الساعة 6:00 – 7:30

مساًء
 الز�ارة: 3 �انون�األول، 11 �انون�األول�و 9 �انون�الثا�ي����الساعة 8:15

– 11:00 صباحاً

Arden
 أمسية�لتقديم�املعلومات: 21 �شر�ن�الثا�ي����الساعة 6:30 – 8:00

مساًء

الز�ارة: 3 �انون�األول�و 9 �انون�الثا�ي����الساعة 8:00 – 10:00 مساًء

Encina Preparatory (Grades 6-8)
 أمسية�لتقديم�املعلومات: 14 �شر�ن�الثا�ي����الساعة 6:00 – 7:00

مساًء

 الز�ارة: أتصل�باملدرسة�لغرض�تحديد�موعد – 9 لغاية 13 �انون�األول

John Barrett
أمسية�لتقديم�املعلومات: 5 �انون�األول����الساعة 6:00 – 7:00 مساًء
 و�ح��

ً
 الز�ارة: 10 �انون�األول�و 11 �انون�األول����الساعة 9:00 صباحا

ً
2:00 ظهرا

Louis Pasteur
 أمسية�لتقديم�املعلومات: 13 �شر�ن�الثا�ي����الساعة 6:30 –

7:30 مساًء

 – 2:00 �عد�الظهر
ً
الز�ارة: 19 �شر�ن�الثا�ي����الساعة 8:00 صباحا

س�تم قبول طلبات ال���يل املفتوح أبتداًء من 2 �انون األول، 2019 ولغاية 17 �انون الثا�ي، 2020

 �انون�األول

 مساًء
 و�ح��

ً
 صباحا

    Citrus Heights �� اقعة *ز�ارة املدارس الو
يوم األر�عاء، 13 �شر�ن الثا�ي
الساعة: 5:00 – 7:00 مساًء

Citrus Heights Community Center
Arlington Heights Elementary

Cambridge Heights Elementary
Carriage Drive Elementary

Grand Oaks Elementary
Mariposa Avenue Elementary

Skycrest Elementary
Lichen K-8

Kingswood K-8
Woodside K-8
Sylvan Middle

Mesa Verde High
San Juan High

املدارس املتوسطة (املراحل 6-8)

.(Rapid Learner

(Rapid Learner)

(Rapid Learner)

(

(

(Rapid Learner) /Pershing (K-6) برنامج املتعلم السر�ع

(Dual Immersion

(IB Diplomat
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