
   )Open Enrollment( دليلك اىل قرعة التسجيل املفتوح



   

   

نحن مرسورين بتقديم فرصة أختيار املدارس املمتازة اىل أولياء األمور. األرس التي تسكن ضمن حدود مديرية

 تربية San Juan لديهم فرصة لتسجيل الطلبة يف أي مدرسة من مدارس مديرية الرتبية والتي توفر:

توفر مكان أو شاغر يف الربنامج املناسب )الشواغر املتاحة واملتوفرة يتم تحديدها عن طريق توفر املكان وأتساع الربنامج   •

للمدرسة بعد تنسيب الطلبة املسجلني(

•  أيضاً أستعداد األرس لتوفري وسيلة النقل.

قرعة التسجيل املفتوحة هي عملية طلب مدرسة أخرى غري املدرسة التابعة لعنوان السكن أو العودة اىل املدرسة التابعة 

لعنوان السكن بعد النقل.  مبجرد تلقي نتائج قرعة التسجيل املفتوح سيتم تنسيب طفلك اىل املدرسة التي أخرتتها والتي 

تصبح بعد ذلك املدرسة التابعة لعنوان سكنك أو سيتم وضع الطالب يف قامئة األنتظار لهذه املدرسة.

)Open Enrollment( ما هي قرعة التسجيل املفتوح

3 طرق للتقديم:

 www.sanjuan.edu/openenrollment :عرب األنرتنيت

San Juan شخصياً يف أي مدرسة تابعة ملديرية تربية

أو الذهاب اىل مركز San Juan Central Enrollment للتسجيل الكائن يف 

Carmichael يف 

www.sanjuan.edu/openenrollment
للحصول عىل جدول الزيارات والندوات التعريفية للمدارس، قم بزيارة املوقع التايل:

شهر كانون األول وأوائل شهر كانون الثاين – فرتة قرعة التسجيل  املفتوح

شباط – يتم أرسال نتائج قرعة التسجيل عن طريق الربيد

ملعرفة جدول مواعيد تسجيل هذه السنة، يرجى زيارة جدول املواعيد املرفق أو قم بزيارة املوقع:

www.sanjuan.edu/openerollment

377 Garfield Ave.



قرعة التسجيل املفتوح ال تعمل عىل قاعدة “األولية لألسبقية”. بل تتم عن طريق االختيار العشوايئ الذي    

يتم من خالل الحاسوب والذي يحدد من هم الطلبة الذين تم قبولهم للمدرسة املختارة من قبلهم.



إذا كنت ترغب يف حضور تلميذك اىل مدرسة غري املدرسة التابعة لعنوان سكنك، أو  •
تلميذك مؤهل اىل برنامج ذو مستوى أكادميي اعىل وأنت ترغب يف حضوره اىل مدرسة متوسطة غري مدرسته، أو  •

أنت ترغب يف حضور تلميذك اىل واحده من املدارس التالية:  •
 Cowan Fundamental, Dewey Fundamental, Green Oaks Fundamental, Cambridge Heights Open, Mission 

 Avenue Open, Orangevale Open )k-8(, Arcade Fundamental )6-8(, El Camino Fundamental
 .)9-12(

التسجيل املفتوح غري مطلوب إذا ...
• كنت ترغب يف أستمرار تلميذك يف مدرسته الحالية أو املدرسة التابعة لعنوان سكنه، أو

• تلميذك مسجل فعلياً عن طريق أستامرة طلب نقل “Intradistrict transfer” أو خالل عملية قرعة التسجيل املفتوحة السابقة

التسجيل املفتوح مطلوب إذا ...

من يحصل عىل األولوية األوىل؟ 

أوالً:

ثالثا

ثانيا: 

شقيق )أشقاء( الطالب الذي يحرض اىل املدرسة املطلوبة وسيستمر يف حضور املدرسة املطلوبة خالل العام الدرايس القادم.  •

الطلبة الذين أولياء أمورهم/ األوصياء يعملون كموظفني يف املدرسة املطلوبة.  •

الطلبة الذين مدرستهم تقع ضمن عنوان السكن للسنة القادمة والتي تتلقى متويل الـ Title 1 ومحددة عىل أنها منخفضة جدا يف األداء األكادميي أو   •

مؤهلة للحصول عىل دعم وتحسني شامل

الطلبة الذين محل سكنهم يقع ضمن دائرة نصف قطرها 40 يف املئة للمدرسة املختارة والتي ال تعتمد عىل عنوان سكن بل يتم التقديم اليها من خالل   •

.www.sanjuan.edu/rulemaps تقديم طلب. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة

.San Juan جميع الطلبة الذي ويل أمرهم يعمل كوظف دائم يف مديرية تربية  •

جميع الطلبة الذين يسكنون ضمن حدود مدارس مديرية تربية San Juan وغري مؤهلني لرشوط األولوية الواردة يف األوىل والثانية  •

   

 www.sanjuan.edu/boundaries :الحدود الحالية للمدارس

عندما تحدث ظروف فريدة يف املدرسة، مثل أغالق املدرسة أو 

التغيريات أو االكتظاظ يف الربنامج، فقد تقوم مديرية الرتبية بأعطاء أولوية محددة لتلبية أحتياجات املوظفني والتنسيب.

Gold River بضمنها – K-8 الطلبة الذي يحرضون مدارس :K-8 و K-6 أرس املراحل الدراسية
 Discovery Center, Kingswood, Lichen, Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King, Thomas Edison
Language Institute أو Woodside – فسوف يبقون يف مدارسهم الحالية للمرحلة السابعة و الثامنة. الطلبة الذي يحرضون 
مدارس أخرى تشمل املراحل K-5 أو K-6 وعنوان سكنهم يقع ضمن مدرسة K-8 فأنهم سوف يعودون بشكل تلقائياً اىل مدرسة 

K-8 التي تكون تابعة لعنوان سكنهم ألكامل املرحلة السادسة والسابعة. إذا ترغب يف حضور طفلك اىل مدرسة متوسطة بدل من 

مدرسة K-8 فيجب عليك املشاركة يف قرعة التسجيل املفتوح.



حق الرجوع والعودة: الطلبة املنسبني يف أي مدرسة خالل عملية قرعة التسجيل املفتوح    

يتنازلون عن حقهم يف حضور املدرسة التابعة لعنوان سكنهم وتصبح املدرسة التي تم أختيارها خالل قرعة 

التسجيل املفتوح هي مدرستهم.



برامج ومعلومات أضافية

 يقع تنسيب التعليم الخاص ضمن مسؤولية لجنة التعليم الفردي للطالب )IEP( أستنادا عىل أحتياجات الطالب والربامج املناسبة.    

بالرغم من أنه يحق لطلبة التعليم الخاص املشاركة يف عملية التسجيل املفتوح ولكن ليست كل الربامج متوفرة يف جميع املدارس.

 El و   Cowan, Dewey, Green Oaks, Arcade, Pasteur, Casa Roble مدرسة   املفتوحة:  و  التأسيسية  املدارس 
Camino هي مدارس تأسيسية تقدم بيئة تعلم عايل التنظيم و منهجي يف التميز التعليمي. كل مدرسة تسعى لغرس يف كل 

 Orangevale K-8 و .Mission Ave و Cambridge Heights طالب شعور باملسؤولية والسلوك والفخر يف األنجازات. تعترب

مدارس مفتوحة يف املنهج التي توفر فرص التعلم يف جميع جوانب الدرس من حيث صلتها باالحتياجات الفردية وفائدة الطفل. 

الراحة العاطفية للطالب هو الهدف األسايس، ويتم استخدام املجتمع كامتداد للصفوف الدراسية.

تعليم اللغة املزدوج:  مدرسة Thomas Edison تقدم برنامج التعليم املزدوج املصمم لكل من الطلبة الناطقني األصلني 
باللغة األنكليزية واللغة األسبانية.

يقدم الربنامج للطلبة فرًصا لتعلم لغتني واستكشاف الثقافات واألستعداد للعمل يف القرن الواحد والعرشين. بدأ هذا الربنامج 

يف 2010.

 البكالوريوس الدولية: مينح برنامج البكالوريا الدولية شهادة دبلوم معرتف بها دوليًا للطلبة الذين يكملون املنهج الدرايس. 
يركز IB عىل تطوير قادة شباب ذو معرفة وحريصني و واعني يف العامل. الطلبة يف San Juan لديهم الفرصة لتجربة سلسلة 

IB الكاملة من برنامج السنوات األولية للبكالوريا الدولية يف مدرسة Thomas Kelly اىل برنامج الـ IB يف املتوسطة وبرامج 

دبلوم الـ IB يف مدرسة Winston Churchill املتوسطة وأعدادية Mira Loma. يتم متيز هذه املدارس كقادة برنامج IB يف 

منطقة ساكرامنتو.

مونتيسوري: يقدم برنامج مونتيسوري يف مدرسة Cottage األبتدائية بيئة مهيئة ميكن فيها قيادة األطفال بشكل طبيعي 
للعمل والتعلم. هذا الربنامج يشجع الحب املتأصل للطفل يف التعلم من خالل توفري الفرص التي تكون تلقائية واملشاركة يف 

أنشطة مفيدة تحت أرشاف معلمني مدربني يف مونتيسوري. طوال هذا الربنامج، يتقدم األطفال حسب أمكانياتهم الفردية مع 

تطوير الرتكيز والتحفيز واملثابرة واالنضباط.

لألطالع عىل املزيد من الخيارات، من املسارات املهنية اىل املدارس البديلة: قم بزيارة املوقع:

www.sanjuan.edu/schoolchoices



ألحدث األخبار عن التسجيل يف مرحلة رياض األطفال ومرحلة رياض األطفال    

 .www.sanjuan.edu/kindergarten  االنتقالية، يرجى زيارة



www.sanjuan.edu/openenrollment

www.sanjuan.edu/sjcentral
(916) SAN-JUAN

ملعرفة ساعات عمل مركز 

 San Juan Central

للتسجيل:   

تحظر مديرية San Juan التمييز عىل أساس العرق، اللون، الساللة، الجنسية، األصل القومي، 

حالة الهجرة، تحديد هوية املجموعة العرقية، األثنية، العمر، الدين، الحالة االجتامعية، الحمل، 

الحالة األبوية، األعاقة الجسدية أو العقلية، الجنس، التوجه الجنيس، نوع الجنس، الهوية 

الجنسية، التعبري الجنيس، أو املعلومات الجينية؛ تصور واحد أو أكرث من هذه الصفات؛ أو 

االرتباط مع شخص أو مجموعة مع واحد أو أكرث من هذه الصفات امللحوظة.

   3700 Garfield Ave.


