
  

San Juan*
بازدید: ۶ دسامبر، 9-11:30 قبل از ظهر

 در صورت درخواست فرصت مشاهده محوطه
مکتب/مدرسه فراهم است

Rio Americano
 برنامه شبانه ارائه اطالعات: 6 نوامبر، ساعت 9-7

شام
 بازدید: 3 دسامبر و 4 دسامبر، ساعت 8-11:45 قبل

 از ظهر. نیازی به تعیین قرار مالقات نیست؛ برنامه
 مشاهده محوطه مکتب/مدرسه در هر 30 دقیقه
 صورت می گیرد؛ آخرین برنامه مشاهده محوطه

ساعت 11:30 قبل از ظهر برگزار می گردد

Bella Vista
 برنامه شبانه ارائه اطالعات: 14 نوامبر، ساعت 7-6

شام
بازدید: برای تعیین وقت مالقات تماس بگیرید

Casa Roble
 برنامه شبانه ارائه اطالعات: 23 اکتوبر، ساعت

6-7:30 شام
بازدید: برای تعیین وقت مالقات زنگ بزنید

Del Campo
 برنامه شبانه ارائه اطالعات: 30 اکتوبر، ساعت

 7:30-6:30 شام )دانش آموزان صنف/کالس هشتم
و والدین آن ها

 بازدید: 4 دسامبر، شروع از 8 صبح. برای تعیین
 وقت جهت مشاهده محوطه مکتب/مدرسه زنگ

بزنید

El Camino Fundamental
 برنامه شبانه ارائه اطالعات: 29 اکتوبر، ساعت

6:30-8 شام
30 اکتوبر و 1 نوامبر، ساعت 8:10 صبح –  

3:03 بعد از ظهر

Encina Preparatory (Grades 9-12(
 برنامه شبانه ارائه اطالعات: 14 نوامبر، ساعت

6-7 شام
 بازدید: برای تعیین وقت مالقات تماس بگیرید؛ 13-9

دسامبر

Mesa Verde*

Meraki (formerly UnSchool(
 برنامه شبانه ارائه اطالعات: 5 دسامبر، ساعت

6-7:30 شام
بازدید: 12 دسامبر، ساعت 10:30 صبح تا چاشت

Mira Loma
 برنامه شبانه ارائه اطالعات: 7 نوامبر، ساعت 8-6

شام
  بازدید: 14 نوامبر )تنها دانش آموزان مکتب/ مدرسه

۲۱ ،(Churchill 
                                                        نوامبر و ۱۶ جنوری )تمام دانش آموزان)،

ساعت ۱۱-۸:۳۰ قبل از ظهر
ً

مکتب/مدرسه های دوره لیسه/دبیرستان

درخواست نامه های آزاد

بازدید و برنامه های شبانه ارائه اطالعات   

 درخواست نامه های آزاد                                           از تاریخ 2 دسامبر 2019 تا 17 جنوری
  2020 پذیرفته می شود

www.sanjuan.edu/openenrollment

برای کسب اطالعات بیشتر و نام نوی�سی به ویب سایت ما مراجعه کنید

 اکثر مکاتب/مدارس، برنامه های شبانه ارائه اطالعات و بازدید از مکتب/مدرسه را ارائه می نمایند تا به والدین
.در باره انتخاب های شان در سرتاسر حوزه تعلیمی آموزش بدهند. این برنامه ها همه ساله قبل از ختم میعاد

.

ثبت نام آزاد برای سال آموز�سی 21-2020

   
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

صفحه لیست مدارس/مکاتب را بازگردانید:

San Juan

:

به شماره ۵۰۶۰- ۹۷۱ به تماس شوید .

 )El Serenoمطالعه مستقالنه( برای کسب اطالعات و نام نوی�سی

)

 از مکتب/مدرسه های                                        بازدید نمایید 
چهارشنبه، 13 نوامبر

Citrus Heights Community Center

Citrus Heights *

5-7

(open enrollment lottery)

(Open Enrollment)

(Open Enrollment Lottery) برنامه زیر واجد شرایط التری ثبت نام آزاد

آموزان دوره لیسه/دبیرستان قابل   

شام

.

  نبوده، اما برای دانش 

گردد تا والدین بتوانند راجع به  التری ثبت نام آزاد میبرگزار
 مکاتب، برنامه های موجود و سایر اطالعات ضروری آگاهی حاصل کنند. برنامه های بازدید و مشاهده به

والدین فرصت می دهد در باره مکتب /مدرسه ها و صنف/کالس های در�سی آگاهی حاصل کنند. برخی مکاتب/
مدارس اطالعات و همایش های بازدید از مکتب/مدرسه را با هم یک جا می سازند. شما را تشویق

از مکاتب/مدارس بازدید نموده می کنیم که برای کسب اطالعات بیشتر راجع به حوزه تعلیمی ،
.و در مورد آن ها اطالعات بیشتر کسب کنید

ها و زمان برگزاری همایش ها و برنامه های شبانه ارائه اطالعات در برخی از   در این برگه تاریخ
 مکاتب/مداس ما بیان شده است. اگر مکتب/مدرسه ای که می خواهید از آن بازدید کنید، ذکر نشده است،
 به مکتب/مدرسه مورد نظر تان تماس بگیرید و راجع به فرصت های موجود برای خانواده ها جهت بازدید و

.سایر اطالعات سوال کنید

)Open Enrollment) از تاریخ 2 دسامبر 2019 تا 17 جنوری 2020 پذیرفته می شود

:دست رس است



Mariemont (K-5)
بازدید: 10 اکتوبر، 7 نوامبر و 5 دسامبر، ساعت 9 صبًح

Mission Avenue Open (K-6)
بازدید: 5 نوامبر و 3 دسامبر، ساعت 8:30 – 10 صبح

Orangevale Open (K-8)
 برنامه های مشاهده محوطه مکتب/مدرسه که در جریات خزان

 صورت می گیرد؛ برای کسب معلومات راجع به تاریخ های برنامه های
 متذکره به تقویم مکتب/مدرسه مراجعه کنید و تائید برای اشتراک

 تان، زنگ بزنید

Pasadena Avenue (TK-5)
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 5 نوامبر، از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر

بازدید: برای تعیین قرار مالقات زنگ بزنید

    Pershing (TK-6 & Rapid Learner Program)
 بازدید: 10 دسامبر، 17 جنوری، 21 جنوری، ساعت 8:30

 صبح )دانش آموزان برنامه                                ؛ 17 دسامبر و
 ۱۵ جنوری )تمام دانش آموزان(. برای تائید اشتراک تان به

.مکتب/مدرسه تماس بگیرید

Sierra Oaks (K-8)
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 4 دسامبر از ساعت 6 تا 7 شام

بازدید: 13 دسامبر و 10 جنوری، ساعت 9:20-8:20 صبح

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

 برنامه شبانه ارائه اطالعات: 13 نوامبر از ساعت 6 تا 7
 شام )تمام دانش آموزان(؛ 14 نوامبر از ساعت 6 تا 7 شام

)دانش آموزان برنامه تدریس به دو زبان
بازدید: تنها در صورت داشتن قرار مالقات

Thomas Kelly (TK-5)
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 7 نوامبر از ساعت 9 تا 10 صبح

 بازدید: 7 نوامبر، 28 نوامبر، 5 دسامبر، 12 دسامبر، 9 جنوری و 23
 جنوری از ساعت 9 تا 10 صبح

Trajan (K-5)
بازدید: تنها در صورت داشتن قرار مالقات

Twin Lakes (TK-6)
 بازدید: 7 نوامبر، 12 دسامبر و 16 جنوری ساعت 9 صبح

Cambridge Heights Open (K-5)*
بازدید: 7 نوامبر، 5 دسامبر و 9 جنوری، ساعت 10-8:30 صبح

Cottage Montessori (TK-5)
بازدید: 3 دسامبر، 10 دسامبر و 14 جنوری، ساعت 8:45 صبح

Cowan Fundamental (K-6)
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 20 نوامبر از ساعت 6:30 تا 7:30 شام

 بازدید: در صورت داشتن قرار مالقات، روز های چهارشنبه از
ساعت 8:30 تا 10 صبًح

Del Dayo (TK-6)
بازدید: 5 نوامبر، 3 دسامبر و 14 جنوری، ساعت 11-9 صبح

Del Paso Manor (K-6)
 بازدید: 12 دسامبر، 16 جنوری، و 24 جنوری، ساعت 8:45 صبح
 )دانش آموزان برنامه                                   (؛ برای دانش آموزان غیر

از                                - تنها در صورت داشتن قرار مالقات

Deterding (K-6)
 بازدید: 5 دسامبر، 9 جنوری، و 23 جنوری، ساعت 8:30 صبح

 )دانش آموزان برنامه                                     ؛ ۱۲ دسامبر، و ۱۶
جنوری، ساعت ۸:۳۰ صبح )تمام دانش آموزان

 Dewey Fundamental (K-6)
بازدید: 10 دسامبر و 13 جنوری، ساعت 8:45 صبح

Earl Le Gette (TK-6)
 بازدید: 12 دسامبر و 9 جنوری، ساعت 9 صبح

Green Oaks Fundamental (K-6)
 بازدید: تنها در صورت داشتن قرار مالقات؛ در فصل خزان روز های سه

 شنبه را انتخاب کنید، شروع از ساعت 9:00 صبح

Gold River Discovery Center (K-8)
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 5 نوامبر، ساعت 6-5 شام

 بازدید: 5 نوامبر، ساعت 9 – 11:30 صبح )مکاتب/مدارس متوسطه(،
 3 دسامبر، از ساعت 9 تا 11:30 صبح، و 14 جنوری، از ساعت 1:15 تا

2:45 بعد از ظهر )تمام صنف/کالس ها

     مکتب های دوره ابتدائیه/کودکستان- 8

Sylvan*
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 3 دسامبر، ساعت 607 شام

بازدید: برای تعیین وقت مالقت زنگ بزنید

Will Rogers
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 3 دسامبر، ساعت 7:30-6:30 شام

بازدید: 6-4 دسامبر، ساعت 8:30 تا 2 بعد از ظهرً

Winston Churchill
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 30 اکتوبر، ساعت 6:30 – 8 شام

بازدید: 5 و 6 نوامبر                                برنامه مشاهده محوطه مکتب/
مدرسه ساعت 8:30-11 صبح و 12:30 -1:30 بعد از ظهر ارائه می گردد

Andrew Carnegie
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 20 نوامبر، ساعت 7-6 شام

بازدید: 4-3 دسامبر، ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر

Arcade Fundamental
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 21 نوامبر، ساعت 7:30-6 شام

 بازدید: 3 دسامبر، 11 دسامبر و 9 جنوری، ساعت 8:15 -11 قبل از
ظهر

Arden
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 21 نوامبر، ساعت 6:30 – 8 شام

بازدید: 3 دسامبر و 9 جنوری، ساعت 8-10 صبح

Encina Preparatory (Grades 6-8)
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 14 نوامبر، ساعت 6-7 شام
بازدید: برای تعیین قرار مالقات زنگ بزنید، 9-13 دسامبر

 

John Barrett
برنامه شبانه ارائه اطالعات: 5 دسامبر، ساعت 6-7 شام
بازدید: 10 و 11 دسامبر، ساعت 9 صبح – 2 بعد از ظه

Louis Pasteur
 برنامه شبانه ارائه اطالعات: 13 نوامبر، ساعت 6:30 تا 7:30

شام
بازدید: 19 نوامبر، ساعت 8 صبح – 2 بعد از ظهر

 .درخواست نامه های ثبت نام آزاد                                                     از تاریخ ۲ دسامبر 2019 تا ۱۷ جنوری ۲۰۲۰ پذیرفته می شود

 از مکتب/مدرسه های                                        بازدید نمایید    
چهارشنبه، 13 نوامبر

شام

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

(

Rapid Learner

(Rapid Learner

Rapid Learner

(

(

(Rapid Learner

(

(IB Diplomat)

مکاتب/مدارس متوسطه )صنف/کالس های 6-8

Citrus Heights *

(Open Enrollment)

5-7
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