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كتيب األرسة 

Albert Schweitzer / Andrew Carnegie / Arcade Fundamental /  Arden / Arlington Heights / Bella Vista / Cambridge Heights 
/ Cameron Ranch / Camp Winthers / Carmichael / Carriage Drive / Casa Roble Fundamental / Charles Peck / Cottage 
/ Cowan Fundamental / Creekside Adult Center / Coyle Avenue / Del Campo / Del Dayo / Del Paso Manor / Deterding / 
Dyer-Kelly / Earl LeGette / El Camino Fundamental / El Sereno / Encina Preparatory / General Davie Center / Gold River 
Discovery Center / Grand Oaks / Green Oaks Fundamental / Greer / Harry Dewey Fundamental / Howe Avenue / John 
Barrett / Kingswood / La Entrada / Laurel Ruff / La Vista Center / Lichen / Louis Pasteur / Mariemont / Mariposa Avenue 
/ Marvin Marshall / Meraki High School (formerly UnSchool) / Mesa Verde / Mira Loma / Mission Avenue / Northridge 
/ Oakview Community / Orangevale Open / Ottomon / Pasadena Avenue / Pershing / Ralph Richardson Center / Rio 
Americano / San Juan / Sierra Oaks/ Skycrest / Starr King / Sunrise Tech Center / Sylvan / Thomas Edison Language 
Institute / Thomas Kelly / Trajan / Twin Lakes / Whitney Avenue / Will Rogers / Winston Churchill / Woodside 



استيعاب القوانين المذكورة في هذا الدليلجدول المحتويات

مقدمةمقدمة

ترتكز العديد من الحقوق واملسؤوليات املذكورة في هذا الدليل على إلزامات قانونية أقرتها الوالية والحكومات الفيدرالية، وبرغم أننا قد بذلنا 
جهًدا لتوضيح تلك البنود القانونية باستخدام مصطلحات عامة إال أن العديد منها يعتمد على اللغة القانونية التي تحتويها مختلف مصادر 
السياسات، لذلك تجدون املصادر مذكورة بين قوسين في نهاية كل قسم يتصل بها، وإليكم القوانين التي ستجدونها مذكورة في هذا الدليل 

مصحوبة باالختصارات؛ لتكون مرجًعا لكم، كما يتوفر لكم الوصول ملصدر سياسات والية كاليفورنيا أو الواليات املتحدة عبر اإلنترنت بالبحث 
www.sanjuan. باإلسم الكامل للمصدر مع رقم القسم، كذلك يتوفر لكم سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة ولوائحه اإلدارية على

.edu/boardpolicies

 	(Americans with Disabilities Act, ADA( قانون األمريكيون  من ذوي اإلعاقة

 	(California Education Code, EC( قانون التعليم بوالية كاليفورنيا

 	(California Health and Safety Code, HSC( قانون الصحة والسالمة بوالية كاليفورنيا

 	(California Penal Code, PC( قانون العقوبات بوالية كاليفورنيا

 	(California Vehicle Code, VC( قانون املركبات بوالية كاليفورنيا

 	(California Code of Regulations, CCR( قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا

 	(Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA( قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية التعليمية لها

 	(Board Policies, BP( سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة

 	(Administrative Regulations, AR ( اللوائح اإلدارية ملدارس سان خوان املوحدة

 	(United States Code, USC( قانون الواليات املتحدة

كدليل ملوارد املنطقة التعليمية

نفتخر في منطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة 

بتقديم نطاق واسع من البرامج املتنوعة والصفوف الخاصة 

وخدمات الطالب التي يقدمها طاقم عمل يتميز أفراده 

بالكفاءة العالية واالهتمام ألمر الطالب، حيث أن هذا الكتيب 

يقدم لكم نظرة عامة على العديد من تلك البرامج، ونحن 

نرحب بزيارتكم ملدارسنا ومكاتبنا لتعرفوا املزيد عن أي من 

البرامج التي قد تقرأون عنها هنا.

كمرجع عن الحقوق واملسؤوليات

لنستمر في النماء كمجتمع درا�سي قوي من املهم أن تعي األسر 

وأن يعي الطالب حقوقهم ومسؤولياتهم في إطار منطقة سان 

خوان التعليمية للمدارس املوحدة، وكذلك مسؤوليات 

منطقتنا التعليمية كشريك في التجربة التعليمية التي 

يخوضها ابنائكم من الطالب. 

كنظرة عامة على القواعد املدرسية

وضعت قواعدنا ولوائحنا لحماية حقوق كل الطالب ولتعزيز 

بيئة آمنة للتعلم؛ فيجب أن يكون الطالب حًرا في التعلم، كما 

يجب أن يكون املعلمون أحراًرا في التدريس، كذلك قد توجد 

قواعد إرشادية إضافية في كل مدرسة بالنسبة لزي الطالب 

وسلوكه، ونحن نشكر تعاونكم معنا لضمان سالمة الطالب 

واملدارس.

كيف تستخدم هذا الكتيب

12

مقدمة        1
البرامج املدرسية والخيارات      11
معلومات عن االلتحاق      15
17 خدمات دعم التعلم      
20 الطالب من الكبار      
21 رفع التقارير واملعايير األكاديمية     
25 التعليم الخاص      
27 الحقوق واملسؤوليات     
41 السلوكيات والتأديب     
45 مخطط سلوك الطالب     
47 التواصل واإلشراك      
52 تدريب وتوعية األسر      
53 خدمات الدعم التشغيلي     
58 الخدمات الصحية      
62 إخطارات إضافية      
71 دليل املدرسة      
72 التقويم       



مالحظات

34

مقدمةمقدمة
مجلس التعليم

المشرف العام والمجلس االستشاري
كينت كيرن

املشرف العام للمدارس

ميليسا باسانيلي
نائب املشرف العام

دعم املدارس والطالب

كنت ستيفنز
نائب املشرف العام

ليندا �سي تي سيمليك، دكتوراه في القانون
مستشار عام

دبرا كالفين، دكتوراه في التربية
 مساعد املشرف العام

 الخدمات التعليمية

فرانك كاراماد
 مساعد املشرف العام

العمليات واملرافق ووسائل النقل

ريك ميسير
مساعد املشرف العام

التعليم الثانوي

بول أوروبالو
مساعد املشرف العام

املوارد البشرية

جيم شوميك
مساعد املشرف العام

عالقات العمالة واملدارس

ترنت ألين، اعتماد في العالقات العامة
مدير أول

العالقات املجتمعية

بيتر سكيبيتزكي
مدير أول

التكنولوجيا

بام كوستا، رئيسة
بوال فيليسكاز، نائب املدير

مايكل مكيبين، دكتوراه في التربية، مسؤول
زيما كريسون، عضو

سول هرنانديز، عضو

رسالة من المشرف العام 
أعزاؤنا أسر مدارس سان خوان املوحدة،

نرحب بكم في العام الدرا�سي الجديد 2019 / 2020! ال يزال أمامنا عام حافل ومثير في سان خوان املوحدة، بينما 
نواصل إجراء تغييرات في مدارسنا. أود أن أبرز بعضها لكم:

إنه عام آخر من التوسع في خفض كثافة القاعات الدراسية في مدارسنا االبتدائية والوسطى )K-8( مع قاعات 	 
دراسة أقل كثافة عددية في صفوف ما قبل التمهيدي )K-5(، وتستمر منطقة سان خوان التعليمية في خفض 

كثافة القاعات الدراسية صًفا واحًدا في كل عام حتى نصل لخفض كثافة القاعات الدراسية في التمهيدي 
وحتى الصف السادس.

أول دفعة تتخرج من املدرسة الثانوية الجديدة وهي مدرسة Meraki High School )املعروفة سابًقا باسم 	 
UnSchool(، ستكون قد خضعت لبرنامج أتاح لهم تصميم خطتهم التعليمية حسب رغبتهم.

 	 Dyer-Kelly خالل هذا العام الدرا�سي، سيتم االنتهاء من مرافق ومشاريع جديدة مميزة تشمل مباني جديدة في
Elementary, Del Paso Manor Elementary، و Greer Elementary. كما ستنتهي املنطقة التعليمية أيًضا 

 Casa من تشييد مشروع إنشاء املدرسة الثانوية الرابعة املميز، وهو عبارة عن اتحاد طالبي ومبنى إداري في
.Roble Fundamental High School

إن السبب وراء التقدم الذي تلتزم مدرستنا باالستمرار في تحقيقه، يرجع إلى الدعم الهائل الذي نحصل عليه من 
أولياء األمور/األوصياء والطالب وفريق العمل واملجتمع ككل. فكل منا يلعب دوًرا مهًما في املساعدة بالتأكد من أن 
طالبنا يحركهم النجاح ويلهمهم خالل مسيرتهم التعليمية، ومن أنهم يسهمون في العالم سريع التطور الذي نعيش 

فيه.

وأنا أشجعكم على مراجعة هذا الدليل املتوفر لتعرفوا املزيد عن البرامج والخدمات والدعم املتوفرين ملساعدتكم 
ومساعدة أبنائكم من الطالب.

أشكر لكم كونكم جزًءا من مجتمعنا املحلي ولدعمكم املستمر لنا. 

كينت كيرن
املشرف العام  للمدارس



كثر من مجرد وجبة حدِّث معلومات الطوارئ لديكأ

حتى لو لم ينوي أبناؤك من الطالب تناول وجبات الغداء التي تقدمها املدرسة، فإن استكمال نموذج الوجبة قد 
يساعد مدرستك في الحصول على مزيد من التمويل واملوارد لدعم الطالب. كما قد يعود استكمال النموذج بالنفع 
أيًضا على عائلتك مثل التأهيل للحصول على تذاكر للحافالت، وخصم على سعر الوصول إلى اإلنترنت، وخصم 

على رسوم التقدم لاللتحاق بالكليات، وغيرها.
ب من بعض العائالت في 

َ
تشارك بعض املدارس في برنامج يقدم وجبات مجانية لجميع امللتحقين باملدرسة، وسُيطل

هذه املناطق استكمال نموذج تمويل املدرسة )متاح في املدرسة( والذي سيضمن بدوره الحصول على مخصصات 
يتيحها برنامج الوجبات. إن جميع عائالت منطقة سان خوان املوحدة التعليمية مطالبون باستكمال الطلب أو 

إعادة النموذج في حال عدم الرغبة في املشاركة في برنامج الوجبات املجانية/مخفضة السعر:

لالشتراك عبر اإلنترنت:	 
www.sanjuan.edu/morethanameal أو زيارة املوقع اإللكتروني الستكمال نموذج االنسحاب من 	 

املشاركة في حال اخترت عدم املشاركة.
للحصول على نسخة ورقية، يرجى التوجه إلى Walnut Avenue in Carmichael 3738، أو مركز االلتحاق 	 

املدر�سي الكائن في:Garfield Avenue 3700 أو أي كافيتريا باملدرسة أو إدارة املدرسة

ثة الخاصة بجميع الطالب كل عام في ملف. يمكنك تحديث معلومات طوارئ  حدَّ
ُ
ينبغي امتالك معلومات الطوارئ امل

www.sanjuan.edu/emergencycard للحصول على أحدث  2020-2019 عبر اإلنترنت. تفضل بزيارة  الطالب لعام 
معلومات عن طريقة استكمال بطاقة الطوارئ الخاصة بالطالب عبر اإلنترنت.

ما الجديد في نموذج معلومات الطوارئ الخاص بالطالب لعام 2019 - 2020؟
ا شديًدا، بحيث ال يضم حالًيا سوى 

ً
تم تبسيط نموذج معلومات الطوارئ الخاص بالطالب لعام 2019 - 2020 تبسيط

حدثة في 
ُ
امل صفحة ذات وجه واحد، ال تتضمن سوى أسئلة خاصة بمعلومات عن الطالب وجهة )جهات االتصال( 

حالة الطوارئ، ومجموعة صغيرة من األسئلة عن الفحوصات الصحية. وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال وضع عالمة على 
أي مربع خاص باألسئلة عن الفحوصات الصحية، فستكون مطالًبا باستكمال نموذج منفصل للمعلومات الصحية. 
ونحن نسعى حالًيا لجعل العملية املتاحة عبر اإلنترنت، أكثر مالءمة لألجهزة املحمولة؛ بحيث تتمكن من استكمالها 

باستخدام هاتفك املحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو أي جهاز محمول آخر. 

هل هناك حاجة الستكمال عدة نسخ من النموذج الخاص بأبنائي من الطالب؟
ال. ال ينبغي على أولياء األمور/األوصياء سوى استكمال نموذج ورقي واحد قابل للمسح أو استكمال العملية عبر اإلنترنت 

عن طريق بوابة أولياء األمور، الستيفاء متطلبات التحديث السنوي الواجبة على أبنائهم من الطالب.
إذا كان لديك أكثر من طالب، فستتيح لك العملية عبر اإلنترنت باستخدام بوابة أولياء األمور )Parent Portal( تحديث 
إذا كان لديك عدة طالب وكنت تتبع طريقة تقديم نماذج  املعلومات الخاصة بجميع الطالب بنفس الوقت. ولكن، 

ورقية قابلة للمسح، فسينبغي عليك تقديم نموذج منفصل لكل طالب. 

تحديث معلومات التواصل الخاصة بأولياء األمور/األوصياء.  
من املهم أيًضا أن يتوافر لدينا معلومات تواصل محدثة عن ولي األمر أو الو�سي في ملف كل طالب. ويمكن تحديث هذه 

املعلومات في أي وقٍت خالل العام من خالل تسجيل الدخول على Parent Portal أو إخطار إدارة مدرستك.

أكثر من مجرد وجبة
يؤثر برنامج الوجبات المجانية/مخفضة السعر على العديد 

من المجاالت-تحقق منها!

طبق بعض هذه المخصصات 
ُ
ت

 للحصول 
ً
حتى إذا لم تكن مؤهال

على وجبات مجانية/مخفضة 
السعر.

تمويل المدرسة
زيادة التمويل للتأكد من حصول 

الطالب على الدعم الذي يحتاجون إليه 
في المدرسة

االتصال باإلنترنت
خصم على تكاليف اإلنترنت 

المنزلي

رسوم التقدم إلى الكليات
 خصم على الرسوم ذات الصلة

 بالتقدم لاللتحاق بالكليات

 رسوم اختبارات
AP /ACT/ SAT 

خصم على رسوم االختبارات األكاديمية

وجبات مدرسية
خصم على الوجبات المدرسية 

الصحية واللذيذة

تذاكر الحافالت
خصم على تذاكر الحافالت/
السكك الحديدية الخفيفة

56



متطلبات التخرج
دفعة عام 2023 والسنوات التالية

 المشاركة في المنطقة التعليمية 
وفي ومدرستك

املشاركة على مستوى املدرسة
نحن نشجع أولياء األمور واألوصياء على التحدث مع مدير المدرسة عن الفرص التالية التي تتيح لك المشاركة في مدرسة طفلك:

مجلس الموقع المدر�سي	 

لجنة إستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية	 

لجنة أولياء األمور اإلستشارية	 

PTA/PTO / رابطة أولياء األمور والمعلمين/منظمة أولياء األمور والمعلمين/نوادي أولياء األمور الداعمة للطالب	 

التطّوع داخل الفصل	 

املشاركة على مستوى املنطقة التعليمية
سان خوان الموحدة هي منطقة تعليمية ضخمة تخدم االحتياجات المجتمعية المتنوعة واحتياجات المتعلمين الفردية. وتجتمع مجموعة متنوعة 

 من اللجان كل عام للمساعدة في إجراء مراجعات وتقديم المشورة لفريق العمل ومجلس التعليم على حٍد سواء، حول المسائل الهامة.  
 .www.sanjuan.edu/committees  :تعرف على المزيد عبر الموقع اإللكتروني

مجلس ولي األمر اإلستشاري التابع للمشرف العام	 

 	(Citizens Oversight Committee for Facilities Repair( لجنة المواطنين للرقابة على إصالح المنشآت

اللجنة اإلستشارية للتعليم الخاص	 

المجلس اإلستشاري  للمسيرة المهنية والتعليم الفني	 

لة	  لجنة البرامج المتقِدمة والُمعجَّ

اللجنة اإلستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية التابعة لمديرية التربية والتعليم	 

 	(CS&I( لجنة خدمات الطالب للمنهج الدرا�سي والمعايير والخدمات التوجيهية

لجنة المجلس اإلستشارية للمنشآت	 

لجنة أولياء األمور اإلستشارية لخطة الرقابة والمساءلة المحلية	 

 	 (Head Start) (PC) سياسات المجلس المتعلقة بمرحلة الحضانة

العلوم االجتماعية )35 نقطة(

اللغة اإلنجليزية )40 نقطة(

الرياضيات )30 نقطة(

العلوم )30 نقطة(

التربية الصحية والرياضية )25 نقطة(

اللغة العالمية )20 نقطة(

 الفنون التشكيلية والفنون التمثيلية CTE )الفن( أو التعليم الفني المنهي 
(10 نقاط(

سيتم إعداد خريجي منطقة سان خوان المتحدة التعليمية للتعامل مع الحياة بعد التخرج. وتدعم شروط التخرج الُمطبقة لدينا التوقعات 
المرجوة من تطبيق الدقة الشديدة، كما أنها توفر للطالب فرًصا تعدهم لاللتحاق بالكلية والتعامل مع بيئة عمل عالمية تحركها التكنولوجيا.

يجب أن تتضمن من 4-1 دورة لغة إنجليزية أو ما يعادلها.

يجب أن تتضمن 10 نقاط لتاريخ العالم، و10 نقاط لتاريخ الواليات المتحدة، و5 نقاط 
للحكومة األمريكية، و5 نقاط لالقتصاد ، و5 نقاط اختيارية للدراسات االجتماعية.

.IM2 رياضيات التكامل 2 هي الحد األدنى

يجب أن تتضمن 20 نقطة للعلوم المعملية، بما فيها 10 نقاط للعلوم 
الفيزيائية، و10 نقاط للعلوم الحياتية.

يجب أن تتضمن 20 نقطة للتربية الرياضية و5 نقاط للصحة.

.A-G يجب أن تتضمن 20 نقطة لنفس اللغة العالمية لتلبية معايير

A-G لتلبية معيار VAPA يجب أن تتضمن 10 نقاط لنفس

لمزيد من المعلومات
يجوز أن تفرض المدارس الفردية شروط إضافية. ويمكن أن يتبع المستشارون المدرسيون المرونة بناًء على احتياجات الطالب. كما يتعين اجتياز الدورات الدراسية 

 الخاصة بمعيار A-G بدرجة -C على األقل. لمزيد من المعلومات حول متطلبات A-G للكليات وخطط الدورات الدراسية البسيطة، ُيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
www.sanjuan.edu/collegecareerready 

متطلبات النقاط اإلجمالية
الجدول التقليدي – 220 نقطة

ز – 280 نقطة
َّ
الجدول الُمرك

هل ترغب في المشاركة في مدرستك أو 
منطقتك؟ يتوفر لدينا العديد من السبل التي 

تتيح ألولياء األمور واألوصياء المساهمة في 
المدارس في منطقتك.
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 ما الذي يمكن توقعه 
خالل وقوع حدث طارئ في المدرسة

 ابَق على تواصل مع 
SAN JUAN UNIFIED

أثناء حالة الطوارئ يجوز تطبيق إحدى هاتين الطريقتين في مبنى المدرسة:

د ذلك بالتنسيق مع القوات األمنية بناًء على مستوى   إقفال األبواب )Lockdown( أو اإليواء في الموقع )Shelter-in-Place(. وغالًبا ُيحدَّ
التهديد الذي يتعرض له سالمة من في المبنى.

ذ إجراءات فورية 	  إن األولوية األولى لفريق عمل المدرسة هي حماية سالمة الطالب وفريق العمل والضيوف في المدرسة. وًتتخَّ
للتأكد من سالمة الجميع قدر اإلمكان.

ُيبِلغ فريق عمل المدرسة أو المنطقة التعليمية، أولياء األمور واألوصياء بالحالة باستخدام نظام اإلخطار الشامل بمجرد تلبية 	 
احتياجات السالمة الفورية، والتأكد من تحقق السالمة في حال اتخاذ هذا اإلجراء. في حال استمر اإليواء في الموقع أو إقفال 
 من إزعاج أولياء األمور واألوصياء خالل اليوم.

ً
األبواب أقل من 15 دقيقة، يجوز إرسال الرسالة في نهاية اليوم الدرا�سي بدال

أثناء إقفال األبواب أو اإليواء في الموقع، ال ُيسمح ألي شخص بالدخول إلى مبنى المدرسة أو الخروج منه. وُيتخذ هذا اإلجراء للحد 	 
من االرتباك والتأكد من سالمة الطالب. إن محاولة الدخول إلى موقع المدرسة خالل حالة الطوارئ يعرضك أنت واآلخرين لخطر 

اإلصابة بأذى.
ُيطلب من الطالب خالل الحالة الحرجة، إبقاء الهواتف المحمولة مغلقة وصامتة، فال تتوقع أي �سيء إذا لم يجب طفلك على 	 

مكالماتك أو رسائلك النصية. وإذا كنت في تواصل مع الطالب خالل الحالة الحرجة، فيرجى تذكيره بتجنب استخدام األجهزة 
لديه، إذا كانت تعرضه هو وزمالء فصله لخطر أكبر.

نشر على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية والمدرسة، ستخطرك 	 
ُ
رسل إليك عبر نظام اإلخطار والتي ت

ُ
إن الرسائل التي ت

بالطريقة التي يمكن من خاللها استالم أبنك والمكان والزمان.
نشر على الموقع اإللكتروني بعد حل الموقف. 	 

ُ
رسل رسالة موجزة وت

ُ
ت

ما هو إقفال األبواب؟ )أعلى مستوى من اإلنذار(
م في حالة وجود خطر داهم وهو حاالت مثل احتمالية وجود شخص غريب خطير داخل المبنى سواء يحمل سالًحا أم ال،  ُيستخدَّ

أو وجود نشاط إجرامي عنيف أو حادثة خطرة في المحيط المباشر للمدرسة، وغيرها من المواقف. وستوجه أوامر إقفال األبواب 
باستخدام لغة بسيطة بحيث يفهم جميع من في المبنى أنه إغالق وليس تدريًبا.

خالل إقفال األبواب، ُيطلب من الطالب والبالغين التوجه إلى داخل غرف الصفوف والمناطق األخرى المخصصة، مع إغالق األبواب 
والنوافذ والستائر على الفور أو أي أغطية أخرى على النوافذ، باإلضافة إلى إطفاء المصابيح. ويجب على الطالب وفريق العمل 

والزوار المكوث في وضعية ال تسمح برؤيتهم عبر النوافذ واألبواب، والتزام الصمت )يشمل ذلك عدم التحدث عبر الهاتف المحمول أو 
استخدامه(. ومن الممكن أيًضا االحتماء وراء حواجز مثل خزائن الكتب أو الجدران الفاصلة أو المكاتب.

ما هو اإليواء في املوقع؟ )مستوى إنذار مرتفع(
م في حالة وجود مخاوف محتملة على السالمة بالقرب من المدرسة ولكنها ال تتواجد داخلها مباشرة أو في مكان يتعلق بها مثل  ُيستخدَّ

مروحية تابعة للشرطة أو نشاط للشرطة في الحي أو تقارير عن مواقف الخطر المحتملة بالقرب من المبني أو األحوال الجوية القاسية، 
سحب أيًضا الستائر أو غيرها من أغطية النوافذ إن ُوجدت. وال يجوز للطالب وفريق 

ُ
غلق األبواب والنوافذ وتوصد فوًرا، وت

ُ
وغيرها. ت

العمل التنقل داخل المبنى إال بمرافقة حارس أمني مخول. ويستمر توجيه التعليمات داخل الصف. ويوجه أمر اإليواء في الموقع 
باستخدام لغة بسيطة بحيث يفهم جميع من في المبنى أنه تنفيذ إلجراء اإليواء في الموقع وليس تدريَبا.

www.sanjuan.edu/safety لمزيد من المعلومات حول السالمة، زوروا

www.sanjuan.edu :املوقع اإللكتروني

نظام اإلخطار الشامل:
تستخدم مدارس سان خوان الموحدة نظام اإلخطار، إلبالغ أولياء األمور بآخر المستجدات في المدرسة وإرسال إشعارات 

عبر مكالمات صوتية ورسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني. ويتاح ألولياء األمور خيار ضبط تفضيالت االستالم 
وعرض الرسائل.

هل فاتتك رسالة، أو مسحتها بسرعة؟ ال تقلق، قم بزيارة portal.sanjuan.edu login، واضغط على عنوان 	 
نظام اإلخطار لعرض جميع الرسائل التي تسلمتها أو لسماعها. 

هل صندوق البريد الوارد مزدحم جًدا بحيث يتعذر عليك رؤية الرسائل المهمة؟ يمكنك الوصول إلى الرسائل من 	 
مدرستك ومنطقتك التعليمية التي تصل مباشرة إلى بريدك اإللكتروني من خالل اتباع التعليمات الواردة أعاله.

 	 www.sanjuan.edu/notification شاهد فيديو توجيهي حول طريقة القيام بذلك على الموقع اإللكتروني

تطبيق الهاتف املحمول:

متاح اآلن تطبيق سان خوان الموحدة 

على الهاتف المحمول!
احصل على آخر أخبار المدرسة وأحدث جداولها، باإلضافة إلى أرصدة وجبات 

 الطالب، وإخطارات عن الحضور والدرجات، في مكان واحد. 

!)App Store( على متجر التطبيقات »San Juan Unified« ابحث اآلن عن

ابحث عن سان خوان الموحدة (sanjuanunified@) على قنوات التواصل االجتماعي التالية لالطالع على آخر األخبار والمستجدات من مدارسنا.
تملك العديد من المدارس صفحات على مواقع التواصل االجتماعي، ويمكن العثور على الروابط الخاصة بقنوات التواصل االجتماعي في مدرستك عن طريق 

زيارة الموقع اإللكتروني للمدرسة.

مواقع التواصل االجتماعي:
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 املرحلة التمهيدية االنتقالية  
)Transitional Kindergarten(

وهي  هي أول عام درا�سي من عامين يمثالن تجربة مرحلة التمهيدي، 
مصممة لألطفال الذين يتمون عامهم الخامس ما بين 2 سبتمبر 2019 
 2 أما األطفال الذين يتمون عامهم الخامس قبل   ،2019 2 ديسمبر  و 

سبتمبر 2019 فيجب إلحاقهم باملرحلة التمهيدية التقليدية.

 Arlington تقدم املدارس ال14 التالية املرحلة التمهيدية االنتقالية: 
 Heights, Cameron Ranch, Cottage, Coyle Avenue,
 Del Dayo, Earl LeGette, Howe Avenue, Oakview,
 Pasadena Avenue, Pershing, Skycrest, Thomas
 Edison Language Institute, Thomas Kelly and Twin

.Lakes
 برنامج التعليم املزدوج اللغة  – األسبانية/ اإلنجليزية
)Spanish/English Dual Language Immersion(

ويقدم   ،Thomas Edison Language يتوافر هذا البرنامج لدى معهد 
ويقدم  لغتين،  في  بالطالقة  التعليم يسمح للطالب  في  نموذًجا فريًدا 
التوجيهات معلمون ثنائيو اللغة مدربين على أعلى مستوى ويستخدمون 
الطالب  يستخدم  اللغتين.  كال  في  معايير  على  يعتمد  درا�سي  محتوى 
املعرفة األكاديمية واملهارات في مواقف حقيقية وبيئات متنوعة لتطوير 
صورة إيجابية من تقدير الذات والثقة واالحترام تجاه أنفسهم وتجاه 
فرصة  اإلنجليزية  باللغة  املتحدثين  للطالب  البرنامج  يقدم  اآلخرين. 
لتعلم اللغة األسبانية ويقدم للطالب املتحدثين باللغة األسبانية فرصة 
الكتساب مهارات اللغة اإلنجليزية مع الحفاظ على لغتهم األم، كما يمكن 
للطالب الذين يتحدثون بلغة أخرى بخالف اللغة اإلنجليزية أو األسبانية 
زوروا املعلومات  من  املزيد  على  للحصول  البرنامج.  من   االستفادة 

.www.sanjuan.edu/teli 

Montessori مونتسوري

 ،Cottage Elementary School يتوافر برنامج منتسوري لدى 
ويقدم للطالب تعليم أكاديمي واسع النطاق في سياق مجتمع محلي وبيئة 
أسلوب  على  القائم  التعليم  من  الهدف  بعناية.  محفزين ومخططين 
Montessori هو إعداد األطفال لحياة من اإلبداع في التفكير والتعلم. 
مدربين على أعلى مستوى وحاصلون   Montessori بأسلوب  معلمونا 
على اعتمادات تدريس من والية كاليفورنيا وشهادات للتدريس بأسلوب 
www.sanjuan. مونتسوري. للحصول على املزيد من املعلومات زوروا

..edu/cottage

مدارس ابتدائية مفتوحة االنتساب التعليم في الطفولة المبكرة
قيد  عمليات  وكل  معينة،  أحياء  بانتساب  محدودة  غير  التالية  املدارس 
الطالب تتم من خالل القرعة السنوية لاللتحاق الحر أو من خالل نقل 
الطالب بين مدارس املنطقة التعليمية خضوًعا لتوافر األماكن الشاغرة في 

الصف املطلوب.
Cambridge Heights Open School, Cowan 

Fundamental School, Dewey Fundamental School, 
Green Oaks Fundamental School, Mission Avenue 

Open School and Orangevale Open K-8 School 

لكل مدرسة تركيز فريد من نوعه، ونشجع األسر على البحث في أمر البرامج 
من خالل املوقع اإللكتروني لكل مدرسة ومن خالل زيارة املدرسة قبل فتح 

باب التسجيل املفتوح.

تخدم أغلب املدارس االبتدائية الطالب حتى الصف الخامس، إال أنه توجد 
 (K-6( مدارس توفر بيئات للمراحل من التمهيدي وحتى الصف السادس 

 .(K-8( وبيئات من التمهيدي  وحتى الصف الثامن

)K-5( مدارس ملرحلة التمهيدي حتى الصف الخامس

Arlington Heights, Cambridge Heights, Cameron 
Ranch, Carmichael, Carriage, Charles Peck, 

Cottage, Coyle Avenue, Dyer-Kelly, Grand Oaks, 
Green Oaks Fundamental, Greer, Howe Avenue, 

Mariemont, Mariposa Avenue, Oakview, Ottomon, 
Pasadena Avenue, Schweitzer, Skycrest, Thomas 

Kelly, Trajan and Whitney Avenue.

 K-6 مدارس  لدى  السادس  بالصف  االلتحاق  اختيار  للطالب   يمكن 
و K-8 قريبة، أو لدى مدرسة مجهزة ملرحلة التعليم الوسطى أثناء فتح باب 

التسجيل املفتوح.

)K-6( مدارس ملرحلة التمهيدي حتى الصف السادس
 Cowan Fundamental, Del Dayo, Del Paso Manor,
 Deterding, Dewey Fundamental, Earl LeGette,
 Mission Avenue Open, Northridge, Pershing and Twin

.Lakes

)K-8( مدارس ملرحلة التمهيدي حتى الصف الثامن

 Gold River Discovery Center, Kingswood, Lichen,
 Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King, Thomas

.Edison Language Institute and Woodside

مجموعات المراحل التعليمية

 برامج خاصة
 للمرحلة االبتدائية

البرامج المدرسية والخياراتالبرامج المدرسية والخيارات

للوفاء  متنوعة  املبكرةبرامج  الطفولة  في  بالتعليم  املختصة  إدارتنا  تقدم 
باحتياجات األسر واألطفال في مختلف املدارس.

برنامج األطفال الصغار
يوفر خدمات لتنمية األطفال الصغار وتعليمهم.	 

يعزز من االستعداد للمدرسة ومن إشراك األسرة.	 

خمسة مراكز وخدمات منزلية على مدار العام.	 

برامج ما قبل مرحلة املدرسة
يعلم األطفال البالغين 2,9 عاًما حتى 5 أعوام التفكير اإلبداعي 	 

 والتواصل الفعال والتعاون في حل املشكالت كونهم من متعلمي 
القرن الـ21.

يخدم 1400 طفل في 54 قاعة دراسية.	 
يتضمن تعليم االستعداد للمدرسة وإشراك األسرة وتوعية أولياء 	 

األمور.
فحص شامل وخدمات شاملة للصحة البدنية والعقلية.	 

للحصول على معلومات عن التسجيل اتصلوا بالرقم 8760-979 (916)  أو 
زوروا www.sanjuan.edu/ece   أو   زوروا املكتب في:

 .5309 Kenneth Avenue, Carmichael

شهادة دولية

تقدم شهادة  هي مدرسة   Thomas Kelly Elementary School
 .(PYP( وتطبق برنامج األعوام األولى )International Baccalaureate( دولية
يسعى كل الطالب امللتحقين باملدرسة ليكونوا باحثين ومفكرين متفتحين 
ومستغلين ملهارات القرن ال21. يشجع البرنامج األفق الدولي وسلوك التعلم 
اإليجابي وتعلم يدوم طوال العمر، وكذلك يشجع على التعلم الذي يتخطى 
-بدنًيا وفكرًيا ونفسًيا  السبل التقليدية ويؤكد على تطوير الطالب بالكامل 
www.sanjuan.edu/ للحصول على املزيد من املعلومات زوروا  وأخالقًيا. 

.thomaskelly

Artful Learning التعلم بأسلوب آرتفول

 Leonard Bernstein الذي وضعه مركز   ”Artful Learning “نموذج  يتوافر 
 Ottomon Elementary بمدرسة  امللتحقين  الطالب  لكل   Center
يشدد هذا النموذج على استخدام الفنون التشكيلية والفنون   ،School
التمثيلية الستكشاف كل املواد الدراسية وإلثارة التفكير النقدي وللتشجيع 
على حب التعلم. يصمم املعلمون وحدات للدراسة حول مفهوم ما أو حول 
موضوع محوري يصحبه تساؤل ذو أهمية يرشد بحث الطالب، مع عمل فني 
من قطعة فنية أو منحوتة أو أبيات شعرية أو أغنية أو غير ذلك من األعمال 
باإلضافة إلى معايشتهم للمنهج  الفنية التي يعودون إليها على مدار الوحدة. 
الدرا�سي يومًيا من خالل الفنون، تتسنى للطالب فرصة املشاركة في صفوف 
 Ottomon املوسيقى والفنون التشكيلية والرقص وحركات الجسم. مدرسة
 .Artful Learning هي املدرسة الوحيدة في إقليم سكرامنتو التي تقدم نموذج

.www.sanjuan.edu/ottomon اعرفوا املزيد من خالل

Next Generation Science علوم الجيل التالي

 Pasadena Avenue يتوافر التركيز على العلوم والهندسة لدى مدرسة 
املواد من منظور  الطالب كل مجاالت  يدرس   .Elementary School
علمي مع التشديد على االبتكار وعلى التعلم من خالل املشروعات وعلى حل 
 Next Generation“  ،Pasadena Avenue مدرسة  تطبق  ملشكالت. 
ويسهل كل من معمل العلوم الجديد لديها والرحالت امليدانية   ،”Science
تعرف على املزيد من خالل  والتجمعات التعلم من خالل البحث العلمي. 

.www.sanjuan.edu/pasadena

Rapid Learner  الطالب سريع التعلم
خاص  برنامج  وهو   ،.Rapid Learner برنامج  التعليمية  منطقتنا  تقدم 
 Deterding ومدرسة Del Paso Manor ومتكامل متوافر لدى مدرسة
ومدرسة Pershing elementary schools.تتوافر معلومات إضافية 

. .www.sanjuan.edu/rapidlearner على املوقع اإللكتروني
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خيارات المدرسة االبتدائية
املواد  في  ممتاًزا  دراسًيا  منهًجا  املوحدة  خوان  سان  مدارس  كل  تقدم 
األساسية )اللغة اإلنجليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم(، وتطالب الطالب 

باتباع معاييرنا السلوكية وترحب بمشاركة األسرة.

بخالف أوجه التشابه تلك فإن كل مدرسة قد طورت استراتيجيات تدريس 
وقد تسجل األسر أبنائها من  باحتياجات الطالب،  وبرامج خاصة للوفاء 
الطالب لدى أي مدرسة تتوافر فيها أماكن شاغرة، وأفضل األوقات للتقدم 
هو خالل فترة فتح باب التسجيل املفتوح بدًءا من 2 ديسمبر/ كانون األول 

2019 وحتى 17 يناير/ كانون الثاني 2020.

املدارس  في  املقدمة  الخاصة  البرامج  بعض  القسم  هذا  في  أدرجنا  وقد 
االبتدائية.



مجموعات المراحل التعليمية

تقدم مدارس املنطقة التعليمية للمرحلة الوسطى من التعليم ما يلي من 
الخيارات:

مدارس من الصف 6 وحتى الصف 8
Arcade, Arden, John Barrett, Andrew Carnegie, 
Winston Churchill, Louis Pasteur, Sylvan و Will 

Rogers.

)K-8( 8 مدارس ملرحلة التمهيدي حتى الصف
Orangevale Open, Starr King, Gold River Discovery 

Center, Kingswood, Lichen, Sierra Oaks, Thomas 
Edison Language Institute و Woodside.

مدارس من الصف 6 حتى الصف 12
للطالب    Encina Preparatory High School مدرسة  تسمح 

بالبقاء في املدرسة نفسها من الصف 6 حتى الصف 12. 

المقررات التعليمية المتقدمة في المرحلة الوسطى

البرامج المدرسية والخياراتالبرامج المدرسية والخيارات
خيارات مدرسة المرحلة الوسطى

املواد  في  ممتاًزا  دراسًيا  منهًجا  املوحدة  خوان  سان  مدارس  كل  تقدم 
األساسية )اللغة اإلنجليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم(، وتطالب الطالب 
باتباع نفس املعايير السلوكية. باإلضافة إلى أن كل املدارس ترحب بمشاركة 
للوفاء  خاصة  وبرامج  تدريس  استراتيجيات  مدرسة  كل  طورت  األسرة. 
 School Accountability( باحتياجات طالبهم. تتوافر املزيد من املعلومات في
Report Cards) (SARC( لدى www.sanjuan.edu/sarc )القسم 35256 

من “قانون التعليم”(.

يتألف “برنامج الشهادة الدولية للمرحلة الوسطى” )IB MYP( الذي تقدمه 

من برنامجين:   ”Winston Churchill Middle School “مدرسة 

 -  IB MYP-Diplomat. IB MYP-Amassador و   MYP-Ambassador

“سفير IB MYP” و”دبلوما�سي IB MYP”. برنامج “سفير IB MYP” جديد 

مصمم للطالب الذين يودون معايشة  وال يشمل مقررات متقدمة،   IB

والذين قد   )International Baccalaureate( فلسفة الشهادة الدولية 

ال يكونون مؤهلين لبرنامج IB MYPDiplomat، يتوافر البرنامج عند فتح 

باب التسجيل املفتوح. أما برنامج IB MYPDiplomat فهو نفس البرنامج 

منذ   Winston Churchill مدرسة  تقدمه  الذي  املتقدم  املكثف 

 أعوام بناًء على معايير تجدونها على املوقع اإللكتروني ملنطقتنا التعليمية

“دبلوما�سي  برنامج  في  التنسيب  عملية  تبدأ   .www.sanjuan.edu/ib

تفقد املوقع  الرجاء  في الخريف لتأهيل الطالب للعام التالي.   ”IB MYP

ال  اإللكتروني للمنطقة التعليمية للحصول على املزيد من التفاصيل. 

في  للمشاركة   IB MYP Diplomat برنامج  في  املقبولين  يحتاج الطالب 

عملية االلتحاق. برنامج IB MYPDiplomat الذي يبدأ في الصف 6 وينتهي 

 (IB( في الصف 10 ُيِعد الطالب النتقال سلس إلى برنامج الشهادة الدولية

في الصف 11 و12 لدى مدرسة Mira Loma High School. يمكن 

.www.sanjuan.edu/ib الحصول على املزيد من املعلومات من خالل

 شهادة دولية 
International Baccalaureate

ا باسم 
ً

مدرسة Meraki High School )املعروفة سابق
،)UnSchool

يقدم هذا البرنامج أسلوب تعلم مخصص يقوم على الشغف والتطبيق 
مراكي  برنامج  في  املنهي.  واالستعداد  بالكليات  لاللتحاق  ويؤدي  العملي 
باملشروعات  التعلم  عملية  خالل  يرشده  مرشد  طالب  لكل  يكون 
زوروا املعلومات  من  للمزيد  املباشر.  التوجيه  عن  عوًضا   والنشاطات 

.www.sanjuan.edu/Meraki 

  La Entrada Continuation High School مدرسة
الثانوية )كائنة في مبنيين( 

نهم 
ّ
مقر للطالب في عمر 16 عاًما أو أكثر الذين يبحثون عن خيارات أخرى تمك

من تحقيق هدفهم في التخرج. إذ يعمل الطالب بالوتيرة التي يرغبون بها في 
بيئة تعليمية مختلطة توفر لهم الدعم من املعلمين واملساعدين التربويين. 

ويحصل الطالب املنتسبين في ال La Entrada على املزايا التالية:
الوصول ملنهج Apex الرقمي على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 	 
تعليمات فردية مباشرة	 
تعليمات للمجموعات الصغيرة	 
فرصة للعودة على املسار الصحيح	 
وتيرة ذاتية في التعلم	 

يلتزم الطالب بالحضور خمسة أيام في األسبوع سواء بالصفوف الصباحية 
أو املسائية.

يحصل خريجو ال انترادا على درجة دبلوم يعادل ذلك الصادر من أي والية 
في كاليفورنيا.

La Entrada Continuation High School الثانوية  تقع مدرسة 
في موقعين: يوجد األول في Alternative Learning Center، واآلخر 
في Encina Preparatory High School. ملزيد من املعلومات اتصل 

على رقم 979-8050 (916).

 ”El Sereno Independent Study Program برنامج“ 
)من الصف 10 إلى 12(           

هو بديل ممتاز للطالب الذين يتمتعون بالتحفيز الذاتي، يعمل الطالب وفًقا 
إليقاعهم الخاص ومرونة في املواعيد مع دعم شخ�سي يقدمه معلمون 

مؤهلون. للمزيد من املعلومات اتصلوا بالرقم 971-5060 (916).

خيارات Choices Charter School )الصف 6 إلى 12( 
(916) 979-8378

أن  على فكرة   Via Individual Determination(AVID) برنامج  يرتكز 
وقد أثبت أنه يخرج أفضل ما في الطالب بينما  “الجهد يولد القدرة”، 

يسد فجوة التحصيل األكاديمي.

يستهدف برنامج AVID طالب املرحلة األكاديمية الوسطى الذين يرغبون 
في دخول الكليات والذين لديهم االستعداد للعمل بجد.

خالل برنامج AVID يتعلم الطالب املنتخبون مهارات تنظيمية ومهارات 
في الدراسة ويعمل على مهارات التفكير النقدي وعلى طرح أسئلة فاحصة 
مرشدي  ومن  نظرائه  من  األكاديمية  املساعدة  على  الحصول  وعلى 
الكليات وعلى املشاركة في نشاطات اإلثراء والنشاطات التحفيزية. يعمل 
منسق منتسب للمدرسة أو معلم بالتعاون مع الكليات لتطبيق منهجيات 
AVID على مستوى املدرسة ولتنسيب الطالب على مناهج دقيقة تعدهم 
كما يعمل مع استشاريين إلرشاد الطالب خالل عملية التقدم  للكلية، 

لاللتحاق بالكليات.

ق استراتيجيات AVID على مستوى الصفوف K-8 في املدارس التالية:  طبَّ
ُ
ت

 Woodside, Thomas Edison Language Institute,
.Kingswood  and Lichen

 Arden, John Barrett, Andrew الوسطى:  املرحلة  مدارس 
 Carnegie, Winston Churchill, Louis Pasteur, Will

.Rogers, and Sylvan

 Bella Vista, Casa Robles, Del Campo, :املدارس الثانوية
 El Camino, Encina, Mesa Verde, Rio Americano,
برنامج  من  املنتخبون  الطالب  الثانوية  املدارس  تقبل   .San Juan
يرجى  املعلومات  من  ملزيٍد  الربيع.  في  التقدم  باب  عقب فتح   ،AVID
زيارة www.sanjuan.edu/AVID أو االتصال على رقم -916-971
املوقع  على   AVID بمنسقي  كاملة  قائمة  يمكن االطالع على   .7163

اإللكتروني.

برامج بديلة
تقدم مدارس سان خوان املوحدة مدارس وبرامج بديلة ملساعدة الطالب 

في إكمال تعليمهم.  

AVID

1314

)CTE( التعليم الفني المهني

يشمل التعليم الفني املنهي سلسلة من املقررات التعليمية على مدار عدة 
أعوام تمزج املعرفة األكاديمية األساسية باملعرفة الفنية واملهنية لتوفر 
الثانوية. تتضمن   للتعليم واملسيرات املهنية ما بعد املرحلة  

ً
للطالب سبيال

California Partnership Academies (CPA) و برامج التعليم الفني املنهي 
.Regional Occupational Programs (ROP)

بالتعاون مع كليات إقليم سكرامنتو وشركاته، حددت مدارس سان خوان 

املوحدة القطاعات واملهن التي ستخدم الطالب والصناعة واملجتمع املحلي 

على أكمل وجه. تمزج األكاديميات  التعليم الفني املنهي والتعليم األكاديمي 

العملي.  والتدريب  اإلستشاري  والتوجيه  األعمال  شراكات  مع  املتكامل 

يوجد ثالث أكاديميات شراكة بوالية كاليفورنيا ضمن منطقة سان خوان 

والدراسات  العلوم  من  كل  في  املتقدمة  التعليمية  املقررات  تتوافر 
االجتماعية واللغة اإلنجليزية في كل مدارس املرحلة الوسطى فيماعدا 
ا في أي من 

ً
مدرسة Churchill. يجوز للطالب )Honors( ممن بينوا تفوق

املجاالت األكاديمية أو أبدوا اهتماًما بها أو أظهروا إمكانيات فيها االستعداد 
االجتماعية  والدراسات  العلوم  في  املتقدمة  التعليمية  املقررات  لتلقي 
واللغة اإلنجليزية. يجري االلتحاق بصفوف املقررات املتقدمة في فصل 

الربيع أثناء عملية اختيار املقررات.

 Mesa Verde’s Business Academy, Casa :التعليمية املوحدة

 El Camino’s Eagle و Roble’s Health Science Academy
زوروا  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول   .Polytechnic Institute

.www.sanjuan.edu/cte



فاتورة املرافق الحالية )من SMUD أو PG&E أو WATER( تحمل 	 
االسم والعنوان الصحيحين

شهادة باإلقامة املشتركة، إذا كان ينطبق.	 
باإلضافة إلى:	 
اثبات للعمر: إلثبات العمر، يتيح القسم 48002 من قانون التعليم، 	 

للمنطقة التعليمية قبول الشهادات التالية:
نسخة موثقة من سجل املواليد	 
بيان من املسجل املحلي أو مسجل املقاطعة يحدد تاريخ امليالد	 
شهادة املعمودية	 
جواز السفر	 
في حال عدم القدرة على الحصول على أي مما تقدم، يقدم 	 

ولي األمر أو الو�سي إقراًرا أو أي وسيلة أخرى مالئمة تثبت عمر 
الطفل

سجل اللقاحات لكل طفل يلتحق: الرجاء تفقد متطلبات التحصين 	 
لكل مستوى صف في قسم الخدمات الصحية من هذا الكتيب 

)القسم 48200 من “قانون التعليم”(.
بطاقات التقرير  املدرسية أو بيان الدرجات بالنسبة للصف 6 حتى 	 

الصف 12.
IEP إذا كان الطالب لديه احتياجات تعليمية خاصة.	 

الذين  الحاضنة  لألسر  بالنسبة  أو  أسر حاضنة  للطالب ضمن  بالنسبة 
يفتقرون للسكنى الدائمة أو املالئمة أو املستقرة والذين قد ال يمتلكون 
 San Juan كل املستندات املدرجة أعاله، عليهم إطالع طاقم العمل بمركز 
Central على موقفهم ويمكننا مساعدتهم بااللتحاق الفوري، كذلك يمكن 
“مراهقين ضمن أسر حاضنة”  أو برنامج   Families in Transition لبرنامج 
تقديم املساعدة. اتصلوا برقم8877-979 (916)  للحصول على املزيد من 

املعلومات.

يجب أن يتم األطفال خمسة أعوام بحلول 1 سبتمبر/ أيلول 2019 لاللتحاق 
بالصف التمهيدي )kindergarten(  للعام الدرا�سي 2020-2019، وبما أن 
الصحة الجيدة أمر بالغ األهمية لينجح الطفل في املدرسة، نو�سي بخضوع 
كل طالب يدخل املدرسة لفحص بدني وفحص لألسنان. الرجاء تفقد قسم 

خدمات الدعم الصحي من هذا الدليل.

الطفولة  في  التعليم  “برنامج  عن  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول 
برقم   اتصلوا  املدرسة،  قبل  ما  مرحلة  في  االلتحاق  أو   )ECE(  املبكرة” 

.www.sanjuan.edu/ece 8760-979 (916) أو  زوروا

التسجيل المفتوح

معلومات عن االلتحاق معلومات عن االلتحاق

التعليمية  يمكنكم الحصول على معلومات عن كل مدرسة في منطقتنا 
 School Accountability Report(في املوقع اإللكتروني لكل مدرسة أو في
ويقع مركز   ،San Juan Central أو لدى مركز االلتحاق املركزي   )Cards
املعلومات  من  للمزيد   .3700 Garfield Ave. Carmichael في  االلتحاق 
www.sanjuan.edu/ يمكنكم االتصال بالرقم 5826-726 (916) أو  زيارة

.sjcentral

االلتحاق
San Juan Centra بمنظومة فعالة، تجري كل عمليات  لنزود أسر مدارس 
San Juan Central”، كذلك  “مركز  االلتحاق في مركزنا لاللتحاق املركزي 
ُيَعد مركز االلتحاق محطة موارد لألسر التي تسعى للحصول على املوارد 
واملعلومات، وفيه يمكن لألسر تقديم طلبات االنتقال بين مدارس املنطقة 
التعليمية والحصول على نماذج االنتقال بين مدارس املنطقة التعليمية 
والحصول على إجابات ألسئلتهم وخضوع الطالب املتعلمين للغة اإلنجليزية 
الذين يدخلون مدارس سان خوان املوحدة ألول مرة لالختبار واستغالل 
عيادة التحصينات املوجودة باملركز إذا لم يكونوا من املتمتعين بالتأمين 

الصحي.

يمكن لألسر الحصول على أوراق االلتحاق من املدرسة التي تقع في حيهم أو 
 ،www.sanjuan.edu/enrollment يمكنهم طباعتها من موقعنا اإللكتروني
 San Juan فنحن في مركز  وليس من الضروري تحديد موعد لاللتحاق، 

Central نرحب بالزوار.

لألسر  يمكن   ،Early Childhood Education (ECE) لبرنامج  بالنسبة 
 5309 Kenneth الحصول على أوراق االلتحاق من مكتب البرنامج الواقع في
www.sanjuan. اإللكتروني  موقعنا  أو طباعته من   ،Ave, Carmichael

 sanjuan.edu/ece. Walk-ins.يرحب بالزوار ECE مكتب برنامج .edu/ece
.are welcome at the ECE office

متطلبات االلتحاق
ُيلزم قانون الوالية أولياء األمور أو األوصياء بإرسال أطفالهم للمدرسة مالم 
ينص القانون على خالف ذلك. مطلوب تقديم املستندات التالية لاللتحاق: 

اثباتين لإلقامة في منطقة سان خوان املوحدة التعليمية:
الرهن العقاري الحالي/فاتورة الضريبة العقارية أو عقد اإليجار/	 

االستئجار.

كل  على  يجب  فإنه  إقامته،  مدرسة  تخالف  مدرسة  في  طالب  إللحاق 
املقيمين بمنطقة سان خوان التعليمية املشاركة في قرعة التسجيل املفتوح 
يختارونها  التي  للمدرسة  طلباتهم  تقديم  األمور  ألولياء  يمكن  السنوية. 
لقرعة التسجيل املفتوح للعام الدرا�سي 2021-2020 في الفترة بين اإلثنين 
2 ديسمبر 2019 في 8 صباًحا والجمعة 17 يناير 2020 في 5 مساًء. تتوافر 
نماذج طلبات التسجيل املفتوح على موقعنا اإللكتروني ولدى كل مدرسة 
يمكن لألسر تقديم نموذج طلب التسجيل   .San Juan Central وفي مركز 
الواقع في   San Juan Central املفتوح في املدرسة التي يتبعونها أو في مركز 
Garfield Ave., Carmichael, CA. 95608 3700، كما يتوافر لألسر خيار 
www.sanjuan.edu/ على  اإلنترنت  عبر  املفتوح  التسجيل  طلب  تقديم 
openenrollment للطالب امللتحقين حالًيا في مدارس سان خوان املوحدة.

تخطط العديد من املدارس مواعيد للزيارة قبل فتح باب التسجيل املفتوح، 
ومن املهم مالحظة أنه يجوز للطالب الذي جري إلحاقهم بموجب التسجيل 
لكنهم  في مدرستهم الجديدة دون إعادة التقديم كل عام،  املفتوح البقاء 
بذلك يتخلون عن حالتهم في االلتحاق وفًقا لإلقامة وذلك في املدرسة التي 

تقع في حيهم.

يمكن للطالب الذين يغيرون مدرسة إقامتهم من خالل التسجيل املفتوح 
إذا توافر مكان شاغر،  العودة ملدرسة حيهم من خالل إجراءات النقل، 
ويتوافر التقديم عبر اإلنترنت فقط للطالب امللتحقين حالًيا بمدارس سان 
خوان املوحدة. حددت مدارس سان خوان املوحدة أولويات لتنسيب الطلبة 
من خالل التسجيل املفتوح، بمجرد إجراء عمليات التنسيب وفًقا لألولويات، 
إذا تخطى عدد املتقدمين األماكن الشاغرة املتوافرة، يوضع الطالب على 
 قائمة انتظار وفًقا للصف وملوقع املدرسة، وينتهي العمل بقوائم االنتظار في

31 ديسمبر قبل انتهاء قرعة التسجيل املفتوح للعام الدرا�سي التالي.

البريد،  عبر  املفتوح  التسجيل  في  طلباتهم  بنتائج  إخطارات  األسر  تتلقى 
املفتوح  التسجيل  منظومة  خالل  من  تنسيبهم  يجر  لم  الذين  والطالب 
يوضعون على قائمة انتظار، بمجرد توفر مكان شاغر في املدرسة املطلوبة 
ولتطمئن إلى أننا ننظر بالتساوي  يتم تنسيب الطالب من قائمة االنتظار، 
على أسبقية  )ال تتلقى الطلبات االعتماد بناًء  في أمر كل الطلبات املقدمة 

التقديم(.

االنتقال بين مدارس المنطقة التعليمية
إجراءات التسجيل املفتوح هي الفرصة الرئيسية للتنسيب في مدرسة 
في  ويرغبون  املفتوح  التسجيل  األسر  بعض  فات  إذا  أنه  إال  أخرى، 
االنتقال بعد انتهاء قرعة التسجيل املفتوح فسيتوجب عليهم استيفاء 
جرى إجراءات 

ُ
بيانات طلب لالنتقال بين مدارس املنطقة التعليمية، وت

ينبغي لألسر استغالل إجراءات  التنسيب وفًقا لتوافر أماكن شاغرة. 
التسجيل املفتوح الختيار املدرسة املفضلة، لكن وسائل النقل ال تتوفر 

لطالب التسجيل املفتوح أو الطالب املنتقلين.

خيارات االلتحاق

1516

يمكن للطالب امللحقين وفًقا ملحل إقامتهم لكنهم ليسوا ملحقين حالًيا 
بمدارس سان خوان املوحدة تقديم طلب لاللتحاق الحر باملدرسة التي 

يختارونها أثناء فترة قرعة التسجيل املفتوح.

إذا تم تنسيب ابنائكم الطالب في املدرسة املطلوبة من خالل إجراءات 
ويجب على   ،2020 مارس   6 يكون آخر موعد إللحاقهم هو  القرعة، 
أو  السادس  الصف  تضم  ابتدائية  مدرسة  يرتادون  الذين  الطالب 
يدرسون في املرحلة االبتدائية ضمن مدرسة K-8 ويطلبون االنتقال إلى 
الصف السادس في مدرسة للمرحلة الوسطى أن يسعوا لذلك من خالل 
التسجيل املفتوح أو من خالل إجراءات االنتقال بين مدارس املنطقة 

التعليمية.  

للحصول على املزيد من املعلومات عن التسجيل املفتوح اتصلوا بالرقم 
5826-726 (916) أو زورونا على

.www.sanjuan.edu/openenrollment 

االنتقال بين المناطق التعليمية
األسر التي ال تعيش في نطاق منطقة سان خوان التعليمية ليسوا مؤهلين 
للمشاركة في التسجيل املفتوح، لكن يجوز لهم التقدم للحصول على اتفاق 
لالنتقال بين املناطق التعليمية من املنطقة التعليمية التي تتبعها مدرستهم 
األصلية، فإذا تم قبول الطلب، يجب على األسر والطالب االمتثال ملتطلبات 

االتفاق.



يقدم برنامج “Discovery Club” رعاية لألطفال قبل وبعد الدوام املدر�سي 
مدفوعة الرسوم ومدعومة، وذلك للطالب في مرحلة التمهيدي االنتقاليى 

وحتى سن 12 عاًما. 

لالنضمام لبرنامج معين من برامج “Discovery Club”، يجب إلحاق الطفل 
باملدرسة االبتدائية املوجودة في نفس املوقع وانتظامه في تلك املدرسة، 
بصفة محدودة  )املجانية أو املخفضة(  وتتوافر رعاية األطفال املدعومة 

بالنسبة لهؤالء الذين يستوفون معايير األهلية التي أقرتها الوالية.

يقدم برنامج “Discovery Club” برامج لإلثراء واملساعدة في أداء الواجب 
املدر�سي في إطار بيئة آمنة توفر الرعاية للطالب كي يتعلموا وينموا، نحن 
مزودون بطاقم عمل يتألف من معلمون معتمدون ومرخصون في مجال 
 ،)California Commission on Teacher Credentialing( تنمية الطفل من
الشاملة  التنمية  لتشجع  املمدد مصممة خصيًصا  التعلم  إن نشاطات 
ملهارات القراءة والكتابة والتكنولوجيا وحل املشكالت وتقدير الثقافات، 
قام في 

ُ
ستوفى احتياجات التنمية من خالل الرياضات واأللعاب التي ت

ُ
وت

الهواء الطلق، مما يساعد في تطوير العضالت واالتساق بين العينين وحركة 
اليدين. ٌتدم الخدمة من اإلثنين إلى الجمعة، لكن تتباين ساعات الخدمة 
وفًقا للموقع وتتوقف على ساعات التوجيه املدرسية، أما ساعات الخدمة 
في األيام غير املدرسية وفي فترة الصيف لكل مواقع “Discovery Club” تبدأ 
في 7 صباًحا وتنتهي في 6 مساًء من اإلثنين إلى الجمعة. للمزيد من املعلومات 

اتصلوا بالرقم971-5975 (916) .

”Discovery Club“ املدارس التي تقدم برامج

Mariemont       Arlington Heights
Mariposa       Cambridge Heights

Mission Avenue                 Carmichael
Northridge           Cowan

Oakview Community                Coyle Avenue
   Orangevale Open           Del Dayo

Pershing                 Deterding
Schweitzer                        Dewey

Sierra Oaks                 Gold River
Thomas Kelly           Green Oaks

Trajan             Howe Avenue
Twin Lakes         LeGette

Woodside K-8                       

Discovery Club

خدمات دعم التعلمخدمات دعم التعلم

يقدم برنامج Bridges After-School وبرنامج ASSETs الدعم ألداء الواجب 
والترفيه املؤيد لالئتناس االجتماعي في إطار  كما يقدمان اإلثراء  املدر�سي، 

بيئة آمنة وإيجابية. 

التمهيدي  طالب من صف   3000 البرنامجان حالًيا ما يقرب من  يخدم 
28 موقع، حيث أنهما يدعمان نجاح  برنامج في   29 K-12 من خالل  وحتى 
الطالب من خالل دعم أداءه للواجب املدر�سي، ومن خالل التعلم بأسلوب 
اإلثراء وأسلوب التعلم املستتر، وكذلك من خالل املهارات والترفيه املؤيدان 

لالئتناس االجتماعي، وأيًضا من خالل دعم األسرة وتمكين أفرادها.

 ASSETs و   Bridges برنامجي  في  بانتظام  يشاركون  الذين  الطالب  ُيبدي 
 أقوى باملدرسة ومعدالت أعلى من الحضور اليومي املنتظم وجودة 

ً
اتصاال

باإلضافة  تلك املهام،  مهام الواجب املدر�سي واكتمال أداء  أفضل في أداء 
إلحراز درجات أعلى في االختبارات، وأحد أهم الفوائد هو السالمة املقدمة 
لصغارنا، فأكثر وقت في اليوم يرتبط بأعلى السلوكيات مخاطرة للمراهقين 
لذلك فإن برامج ما بعد الدوام  مساًء؛   6 عصًرا و   3 هو ما بين الساعة 
املدر�سي توفر بيئة آمنة وإيجابية لتحول تلك الساعات لتكون أكثر تجارب 

التعلم املجزية وأكثرها إفادة لصغار السن.

www.sanjuan.edu/ زوروا  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول 
أو اتصلوا بأحد مكاتبنا اإلقليمية أو إدارة املنطقة   ،bridgesafterschool

التعليمية على الرقم 971-5933 (916).

Bridges After-School املدارس التي تقدم برنامج 
ASSETs وبرنامج 

 (916) 575-2434: Cottage, Del Paso آردن،  أركيد/  منطقة 
 Manor, Dyer-Kelly, Greer, Howe, Thomas Edison
 Language Institute, and Whitney elementary schools

.and Encina Preparatory High School

 (916) 575-2386: Cameron Ranch, كارمايكل،  منطقة 
 Carmichael, Charles Peck, Deterding, Pasadena
Avenue, and Thomas Kelly elementary schools  باإلضافة 
 Starr King K-8, Winston Churchill and Will Rogers

.middle school

 (916) 725-6499: Carriage, Coyle هايتس،  سيتراس  منطقة 
 Avenue, Grand Oaks, Mariposa, Northridge, Ottomon
 Kingswood باإلضافة ،and Skycrest elementary schools
 K-8, Lichen K-8, Sylvan Middle School and San Juan

.High School

American Indian Education برنامج
هو برنامج ممول فيدرالًيا، الغرض منه هو توفير خدمات تعليمية مكملة 
دون تكاليف للطالب األمريكين من األصول الهندية أو من سكان أالسكا 

األصليين الذين يلتحقون بالبرنامج، وتتضمن الخدمات:

إرشاد فردي في القراءة والرياضيات وآداب اللغة للطالب الذين 	 
يقل مستواهم عن معايير مستوى الصف الدرا�سي.

برامج لإلثراء الثقافي.	 

نشاطات تقدر ثقافة السكان األمريكيين األصليين وتدعمها 	 
شرك املؤهلين من القادة القبليين وشيوخ القبائل.

ُ
وت

تبلغ أوجها في  ط العديد من املناسبات الثقافية على مدار العام، 
َ
خط

ُ
ت

 American“ ببرنامج  التحقوا  الذين  للخريجين   )senior celebration)
Indian/Alaska Native Program”. للحصول على املزيد من املعلومات 
 American Indian/Alaska Native“ أو لطلب خدمات اتصلوا بإدارة 

Program” على الرقم 971-5382 (916).

برنامج Bridges After School و 
ASSETs برنامج

الترجمة التحريرية والشفهية
يجوز لألسر طلب خدمات فردية من ترجمة تحريرية أو ترجمة شفهية 
التعليمية،  املنطقة  إدارات  من  أي  لدى  أو  يتبعونها  التي  املدرسة  في 
ونحن سنبذل كل جهدنا لتقديم خدمات مناسبة للترجمة التحريرية 
فإذا راودتكم أي استفسارات أو مشكالت بشأن  أو الترجمة الشفهية، 
االتصال  يمكنكم  الشفهية  الترجمة  أو  التحريرية  الترجمة  خدمات 
 English Learner & Multicultural Education( باملدارس أو بإدارتنا 

Department( من خالل الرقم 971-5382 (916).

 معونة رسوم االختبار 
Advanced Placement

التقدم   Advanced Placement يجوز للطالب امللتحقين بصفوف 
 Advanced اختبارات  تكاليف  لدفع  مالية  معونة  على  للحصول 
Placement، وبالنجاح في اختبارات تحديد املستوى املتقدمة يتلقى 
الطالب درجات للكليات بينما اليزالون في مرحلة التعليم الثانوي. 
اتصلوا باملدرسة الثانوية امللتحق بها أبنائكم الطالب للحصول على 

املزيد من املعلومات )القسم 48980 من “قانون التعليم”(.

Foster Youth Services خدمات
يقدم خدمات للطالب املوجودين   ”Foster Youth Services  “ برنامجنا 
ضمن رعاية التبني املؤقت، وتتضمن تلك الخدمات الدعم املؤيد واملشورة 
وروابط  اإلستشاري  والتوجيه  التعليمي  والتقييم  واإلرشاد  األكاديمية 
 ”Foster Youth Services للخدمات املجتمعية، باإلضافة إلى أن برنامج “ 
في منطقة سان خوان التعليمية يقدم املشورة في األزمات والتدريب املنهي 
إن هدف   .

ً
وخدمات التحرر من الوصاية والتدريب على املعيشة مستقال

برنامج “ Foster Youth Services” هو ضمان تمتع كل مراهق ضمن برنامج 
 ومنتًجا في املجتمع. 

ً
التبني املؤقت باملهارات الالزمة ليصبح عضًوا مستقال

للمزيد من املعلومات اتصلوا بالرقم 971-7391 (916).
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 دعم متعلمي اإلنجليزية 
وخدماتهم

اإلنجليزية  اللغة  متعلمي  تزويد  هو  املوحدة  خوان  سان  مدارس  هدف 
إشراك  وكذلك   ،)ELD( اإلنجليزية  اللغة  لتنمية  الجودة  عالي  بتوجيه 
التربويين في التطوير املنهي وفي التنمية املتكاملة واملخصصة للغة اإلنجليزية، 
بحيث يمكنهم الوفاء باالحتياجات األكاديمية واللغوية للطالب من متعلمي 

اللغة اإلنجليزية.

فإن الطالب الذين تعكس  عند االلتحاق ألول مرة في والية كاليفورنيا، 
املنزل  في  يتحدثونها  أخرى  لغة  وجود   ”Home Language Survey“
 English Language Proficiency Assessment of California يخضعون 
 English( املبدأي لتحديد ما إذا كانوا سيدخلون املدرسة بصفتهم (ELPAC)
Learner( أم أنهم )Initially Fluent English Proficient )IFEP، في كل ربيع 
 ”ELPAC Summative“ يجري تقييم كل متعلمي اللغة اإلنجليزية من خالل
 Reclassified as Fluent English Proficient يصبحون  حتى  السنوي 
رفع تقارير نتائج “ELPAC Summative Assessment” في فصل 

ُ
(RFEP)، وت

الخريف، حيث أن تلك النتائج جزء من إجراءات إعادة التصنيف لتحديد 
ما إذا كان الطالب متقًنا للغة اإلنجليزية ومستعد للخروج من الخدمات 
كل  في  املشاركة  على  وقادر  اإلنجليزية  اللغة  ملتعلمي  املقدمة  الخاصة 
املجاالت الدراسية دون الحصول على عون لغوي، وبمجرد إعادة تصنيف 
 Reclassified“ لتصبح   ,)English Learner( من  حالته  تتغير  الطالب 
)Fluent English Proficient“ )RFEP. ويراقب تقدم طالب RFEP ملا ال يقل 



أنه  حيث  تتوافر املشورة النفسية املدرسية ملساعدة الطالب وأسرهم، 
يتوافر في كل مدارس املرحلتين الثانوية والوسطى مستشارون مدرسيين 
يعملون ضمن طاقم العمل بتلك املدارس، كذلك يعمل مستشارو املدرسة 
النفسيين بانتظام في بعض املدارس االبتدائية، كما تتوافر الخدمات لكل 
املدارس االبتدائية ملواساة املحزونين ومنع التنمر، أو لتقديم خدمات أخرى 
حسبما يتطلب األمر، كذلك فإن املعلمون واإلداريون مدربين للتعرف على 

املكروبين من الطالب ومساعدتهم.

مركز البيت األبيض للمشورة النفسية
التابع  “مركز البيت األبيض للمشورة النفسية”  مركزنا الفريد من نوعه 
ملنطقتنا التعليمية يقدم مشورة نفسية مجانية ومشورة نفسية منخفضة 
التكاليف لطالب مدارس سان خوان املوحدة وأسرهم. اتصلوا على الرقم 

7640-971 (916) للحصول على املعلومات أو لطلب املشورة النفسية.

برامج الوقاية
مستوى  على  للطالب  واملوارد  الدعم   )Prevention Programs( تقدم 
منطقتنا التعليمية، وتهدف البرامج في كل موقع لتحسين النجاح األكاديمي 
واملناخ املدر�سي ككل، بينما تشجعهم على اتخاذ أساليب معيشية صحية 
الرجاء االتصال  خالية من العنف والكحوليات والتبغ واملخدرات األخرى. 
كذلك  للحصول على املزيد من املعلومات.   (916) 979-8623 على الرقم 
فإن مدارس سان خوان املوحدة تقدم خدمات ملنع التنمر وخدمات دعم، 

للمزيد من املعلومات عن منع التنمر انظر الصفحة رقم 56.

المشورة النفسية المدرسية

دعم متعلمي اإلنجليزية وخدماتهمدعم متعلمي اإلنجليزية وخدماتهم

تكرم منطقة مدارس سان خوان املوحدة التعليمية طالب السنة النهائية في 
 California Seal“ املدارس الثانوية إلنجازاتهم اللغوية، حيث تمنح جائزة 
إلى  اللغة اإلنجليزية باإلضافة  ملن أظهروا منهم كفاءة في   ”of Biliteracy
اتقان لغة أخرى وذلك عند استيفائهم ملعايير صارمة، وتجري مراسم تكريم 
للحصول على املزيد من املعلومات اتصلوا  الطالب في مدارسهم الثانوية. 
على   ”)English Learner & Multicultural Education Department(”بـ

الرقم 971-5382 (916).

التدريب المهني

جائزة “طابع القراءة والكتابة بلغتين”
Seal of Biliteracy

التدريب املنهي هو شراكة بين اإلدارة والعمالة والتعليم العام والذي يبني 
الحاضر  وظائف  لشغل  كاليفورنيا  والية  تحتاجها  التي  املاهرة  العمالة 
واملستقبل. الشراكات الحالية مع مدارس سان خوان املوحدة معقودة مع 

برامج التدريب املنهي التالية:

 	 Fighter Joint Apprenticeship Committee (CFFJAC)“ تقدم
برامج تدريب منهي لرجال اإلطفاء املحترفين الذين تستخدمهم إدارات 

مكافحة الحرائق املحترفة، حيث يصبح الفرد متدرب منهي كرجل 
إطفاء تحت إمرة اإلدارة التي يعمل لصالحها.

 	 (United Union of Roofers, عمال التسقيف: يقدم
(Waterproofers and Allied Workers برامج تدريب منهي ترعاها 
العمالة واإلدارة بصفة مشتركة على املستوى املحلي للنقابة ألرباب 
العمل في مجال اإلمدادات مع العمال املهرة الذين يتحرون الجودة 
في تركيب األسقف ونظم عزل املياه التي تحافظ على جفاف املباني 
األمريكية، ويتعلم املتدربون املهنيون حرفتهم بالتدريب أثناء أدائهم 

للمهمة تحت إشراف مناسب ومن خالل دراسة املواد الفنية املتصلة 
بمهنة تركيب األسقف.

 للحصول على المزيد من المعلومات عن التدريب المهني اتصلوا بالرقم 
.(916) 971-7654

هو تشجيع كل   )Attendance Improvement Program( هدف برنامج 
ألولياء  ويمكن  املحدد،  املوعد  في  يومًيا  للمدرسة  الذهاب  على  طالب 
األمور مساعدة أبنائهم في أن يكونوا ناجحين بتشجيعهم على االنتظام في 
الحضور، األمر الذي ارتبط بتحقيق تحصيل درا�سي أعلى وبإنشاء روابط 
أقوى باملدرسة وباملجتمع املحلي، مع انخفاض معدالت السلوك الجانح 

والسلوك الخطر وكذلك ارتفاع نسبة املشاركة في التعليم العالي.

يعمل طاقم التدريس مع الطالب واألسر واملدارس لرفع نسبة الحضور 
اليومي وتشجيع املشاركة، حيث أن البرنامج يوفر لألسر معلومات وموارد 
متسًقا  مدرسًيا  حضوًرا  يحققوا  كي  لتمكينهم؛  يؤدي  مما  وإحاالت، 
ويدعم النجاح األكاديمي ألبنائهم من الطالب ويحسن من العالقة بين 
بالرقم  اتصلوا  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول  واملدرسة.   األسرة 

.(916) 979-8604

تحسين االنتظام في الحضور

التعليم األساسي والثانوي
الخدمات  من  متنوعة  مجموعة  للكبار  األسا�سي  التعليم  برامج  تقدم 
والتفكير  الشفهي  والتواصل  والكتابة  القراءة  تتضمن  والتي  الجوهرية 
دبلوم  الختبار  واإلعداد   ،”GED“ يتيح  والحساب.  والرياضيات  النقدي 
التعليم العام املعادل للتعليم الثانوي واختبار HiSet ، باإلضافة إلى خدمات 

معتمدة إلجراء االختبارات.

Creekside و Sunrise Tech Center تتوفر هذه الصفوف الدراسية في

.Adult Center

تعليم الكبار
الصفوف الدراسية لتعليم الكبار التابعة ملدراس سان خوان املوحدة 
للمزيد من  فما أكبر.   18 مفتوحة لكل أفراد املجتمع املحلي من سن 
اإللكتروني  املوقع  زيارة  ُيرجى  الدراسية،  الصفوف  كل  املعلومات عن 

www.sanjuan.edu/sunrisetc أو االتصال بالرقم .971-7654 (916)

مقررات اإلثراء
من  متنوعة  مجموعة   ”Community Based Education“ برنامج  يقدم 
الصفوف  تلك  ويدعم  الكبار،  املجتمع  ألفراد  الدراسية  اإلثراء  صفوف 
التي  الدراسية  الصفوف  بعض  تشمل  الطالب،  تسجيل  رسوم  بالكامل 
يقدمها برنامج “التعليم املجتمعي” الفنون واملوسيقى والتصوير الفوتوغرافي 

واألطعمة وإصالح الدراجات وعلم األنساب.

 English( للحصول على املزيد من املعلومات اتصلوا ب  عن أربعة أعوام. 
الرقم على   )Learner & Multicultural Education Department 

.(916) 971-5382 

نظام خدمات دعم متعدد المستويات
لدى  ق  طبَّ

ُ
امل  )Multi-Tiered Systemof Supports, MTSS( نظام  ُيَعد 

سان خوان املوحدة، إطاًرا ُمصمًما يوفر املعالجة االستباقية لالحتياجات 
األكاديمية والعاطفية واالجتماعية والسلوكية لدى جميع الطالب. وسعًيا 
لتلبية  نقدم خدمات وتدخالت مخصصة  نجاح كل طالب،  للتأكد من 
التمهيدي وحتى الصف  وبإمكان طالب املراحل من  احتياجات الطالب. 
الثامن )K-8( التواصل مع االستشاريين واملختصين االجتماعيين واملحللين 
االجتماعي  الدعم  ومقدمي  النفسية،  الصحة  ومخت�سي  السلوكيين 
ملسؤولي  ويمكن  األكاديمي.  التدخل  ومتخص�سي  واملمرضات  العاطفي، 
كما  الدعم.  إلى  الطالب املحتاجين  الفحص وعمليات اإلحالة أن تحدد 
مخصصة  دعم  خدمات  إلى  الوصول  الثانوية  املدارس  طالب  يستطيع 
ُيرجى  الثانوية.  املرحلة  في  فريد  طالب  كل  احتياجات  لتلبية  وُمصممة 
التواصل مع إدارة مدرستك أو مكتب االستشارات للحصول على مزيد من 

املعلومات حول خدمات الدعم املتاحة في مدرستك.

1920

وتعليمات   )English as a Second Language (ESL(لـ التوجيه  ُيقَدم 
املتوسط  العالي  املستوى  وحتى   )beginning( مستوى  من  السلوك 

واملستويات األعلى.

 ”,Sunrise Tech Center”م الصفوف الدراسية في املوقع الرئي�سي بـ قدَّ
ُ
 ت

 San وفي بعض املدارس املختارة في   ”Creeekside Adult Center“ وفي 
Juan املوحدة.

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية والسلوك

 تعليم الكبار – التعليم المهني 
 Adult Education Career

Education (AE-CTE)

الدراسية للمساعدة في إعداد الكبار للحصول   AE-CTE  صممت صفوف 
على اعتمادات في مجال معين وإلرساء أساسات ملسار منهي معين، تتضمن 
مع تقديم  صفوف االعتمادات “مساعد مكتبي” و”مساعد طبي سريري”، 

التدريب امليداني والفوترة والترميز الطبي.



بشأن  وأسرهم  للطالب  تقارير  وترفع  التعليمية  منطقتنا  تجمع  سوف 
كاليفورنيا”  والية  لـ”معايير  وفًقا  األداء  على  الطالب  قدرة  عن  معلومات 
أدائه،  من  يتمكنوا  أن  لهم  وماينبغي  معرفته  للطالب  ينبغي  ما  واصفة 
 Assessment حيث أن تلك املعلومات ترتكز على أداء الطالب في اختبارات
 California أو في   of Student Performance and Progress (CAASPP)
باإلضافة لتقييمات  أو كالهما،   Alternative Performance Assessment
جرى في القاعة الدراسية. يمكن لألسر 

ُ
املنطقة التعليمية والتقييمات التي ت

تتوافر املزيد من املعلومات  طلب نسخ من املعايير األكاديمية من املدرسة. 
.www.cde.ca.gov/re/cc/ عبر اإلنترنت على CCSS عن

المعايير األكاديمية للمنطقة التعليمية

رفع التقارير والمعايير األكاديميةرفع التقارير والمعايير األكاديمية

أطر ومعايير في الوالية تو�سي بأنه  “إدارة التعليم بوالية كاليفورنيا”  تطور 
ينبغي للطالب اكتساب املعرفة في كل مجال من مجاالت املواد الدراسية، 
كذلك تطور الوالية برنامج للتقييم واملساءلة يقيس تقدم الطالب نحو 
تحقيق املعايير، كما توفر الوالية قائمة بالكتب املعتمدة وغيرها من املواد 

الدراسية املعتمدة بغرض استخدامها في القاعات الدراسية.

في منطقة مدارس سان خوان املوحدة التعليمية يراجع أفراد طاقم العمل 
وإحدى لجان املواطنين الكتب املدرسية التي أقرتها الوالية واملواد الدراسية 
بأي  املدرسة  إدارة  لقاعة الصف ويصدروا توصيات ملجلس  املخصصة 
املواد الدراسية التي ينبغي لهم شراؤها واستخدامها في مدارس سان خوان 
ثم يتخذ مجلس إدارة املدرسة القرارات النهائية في اجتماعات  املوحدة، 

علنية.

تتوافر الكتب املدرسية وغيرها من مواد املناهج -شاملة أسماء تلك الكتب 
لدى املدارس وفي  واملواد وتوصيفاتها وأهداف املقرر واملعايير األكاديمية- 
“قانون  من   49091.14 )القسم  إدارة املنطقة التعليمية لتراجعها األسر 
التعليم”(، وتصف تلك املعايير ما ُيتوقع أن يتعلمه الطالب ويتمكنوا من 
عمله في كل صف درا�سي وفي كل مادة دراسية. تتوافر معلومات عن املعايير 
األكاديمية وعن تقييم تحصيل الطالب لدى املدرسة أو لدى إدارة املنطقة 

التعليمية من خالل الرقم 971-7364 (916) .

تقارير المرحلة الوسطى

المنهج الدراسي

صَدر بطاقات التقرير املدرسية املرحلة الوسطى أربعة مرات خالل العام، 
ُ
ت

وتتضمن درجة أبجدية من A حتى F لكل مقرر درا�سي يحاول الطالب اجتيازه 
، كذلك تشير بطاقات التقرير املدرسية ملستوى سلوك الطالب باستخدام 
الرمز O )ممتاز - outstanding( والرمز S )مقبول - satisfactory( والرمز 

.(unsatisfactory - غير مقبول( U

يستخدم التربويون في مدارس سان خوان املوحدة طرق عديدة إلبقاء األسر 
على إطالع بتقدم أبنائهم من الطالب، حيث أن نظام رفع التقارير يتضمن 
بطاقات التقرير املدرسية وتقييمات بتقدم الطالب نحو املعايير األكاديمية 
باإلضافة للقاءات فردية وجماعية بين أولياء  وتنويهات بالتقدم املحرز، 
األمور واملعلمين، كذلك يمكن مراقبة التقدم املحرز من خالل “بوابة أولياء 

.www.sanjuan.edu على  )Parent Portal( ”األمور

في )back-to-school night( يتعرف أولياء األمور على املعلمين وعلى قواعد 
السياسات  على  يتعرفون  وكذلك  املدرسة،  وقواعد  الدراسية  القاعات 

واإلجراءات وبرامج املدرسة والعاملين بها.

باإلضافة للمعايير  عطى األسر توقعات للطالب على مستوى الصف، 
ُ
قد ت

األكاديمية وفًقا لكل مادة دراسية.

تقارير التقدم الذي يحرزه الطالب
تقارير المرحلة االبتدائية 

يمكن ألسر طالب املرحلة االبتدائية أن تتوقع استالم تقرير في نهاية كل ثالثة 
4 وفق املعايير  إلى   1 أشهر، والذي يعرض تقييم الطالب على مقياس من 
األكاديمية ملنطقتنا التعليمية، كذلك تحصل األسر على معلومات إضافية 
بشأن تقدم أبنائهم من الطالب في ليلة العودة إلى املدرسة مع تقارير التقدم 
وتناقش تلك  باإلضافة إلى االجتماع بمعلمي أبنائهم من الطالب،  حرز، 

ُ
امل

باإلضافة إلى نتائج التقييم وأمثلة  االجتماعات تساؤالت األسر ومخاوفها، 
وكذلك بطاقات التقرير املدرسية ونقاط القوة لدى  من أعمال الطالب، 
كل طالب واحتياجاته، وأيًضا تناقش الواجب املنزلي ومشكالت االنضباط 
يجري اإلبالغ  إذا استدعت الحاجة.   وخطة املساعدة التعاونية للطالب، 
بالتقدم الذي أحرزه الطالب في مجال القراءة والكتابة واإلنصات والتحدث 
والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية والفنون واملوسيقى والتربية 
ومظاهر واملواظبة  املثابرة  ذلك   

ً
شامال الناجحة،  واملمارسات   الرياضية 

هدفنا في مدارس سان خوان املوحدة هو مساعدة الطالب على تحسين 
مهاراتهم في القراءة والكتابة والرياضيات كي ال يتعرضوا لالستبقاء في نفس 
ونحن نسعى جاهدين لتحديد الطالب املتعثرين بأسرع ما يمكن  الصف، 
لتقديم الدعم األكاديمي لهم في املدرسة وخالل فترة الصيف من خالل 
ونبشركم بأنه مع  برنامج التعلم املمدد الذي تقدمه منطقتنا التعليمية. 
االنتظام في الحضور ومع الحصول على دعم إضافي في املدرسة وبذل جهد 

أكبر في املنزل، يمكن أن تتحسن مهارات الطالب بدرجة هائلة.

يمكن للمعلمين تقديم معلومات مكتوبة تصف ما ُيتوقع أن يتعلمه الطالب 
وأن يتمكن من أدائه في كل صف درا�سي، وعلى مدار العام الدرا�سي تتلقى 
األسر بطاقات التقرير املدرسية وأعمال الطالب التي خضعت للتصحيح 

والتي تعكس مستوى تحصيل الطالب. 

راودت  إذا  أو  الدرا�سي  الصف  مستوى  “دون”  الطالب  أعمال  كانت  إذا 
األسرة مخاوف بشأن تقدم الطالب، فإننا نشجع األسرة على االلتقاء بمعلم 
الطالب، حيث أنه يمكن للمعلمين مناقشة الخدمات التي تقدمها منطقتنا 
املنزل  في  بها  تنفيذها  وللطالب  لألسر  يمكن  التي  والنشاطات  التعليمية 
ملساعدة الطالب على تحسين مهاراتهم األساسية، وكلما أبكرنا في التعاون 
مًعا كلما أسرع الطالب في إحراز تقدم. للمزيد من املعلومات اتصلوا بمدير 

املدرسة.

لزم القوانين الحالية املناطق التعليمية بوضع ممارسات وإجراءات فيما 
ُ
ت

للصف التالي،  الطالب في نفس الصف أو بعدم االرتقاء  يختص باستبقاء 
وذلك في حالة ما إذا كانت مهارات الطالب في القراءة والرياضيات دون 
مستوى الصف. وترمي القوانين لضرورة تعاون الجميع  من طالب ومعلمين 
وأسر وطاقم العاملين باملدرسة ليضمنوا أن ُيظهر الطالب تقدًما وإتقاًنا 
الطالب  يكون  بحيث  كل صف،  في  والرياضيات  والكتابة  القراءة  ملعايير 

معدين إعداًدا سليًما استعداًدا لالنتقال للصف التالي.

اللغة  في  جًدا  متدنية  درجات  أحرزوا  الذين  االبتدائية  املرحلة  طالب 
اإلنجليزية/ آداب اللغة أو الرياضيات معرضون لالسبقاء في نفس الصف؛ 
لذلك تكون تنويهات التقدم املحرز وبطاقات التقرير املدرسية إشعارات 
الطالب  يتعرض  قد  أنه  وخاصة  القلق،  ببواعث  األسر  لتنبيه  مبكرة 
لالستبقاء في نفس الصف إذا أحرز درجة 1 أو 2 في اللغة اإلنجليزية/ آداب 
أو إذا لم يفي بمعايير مستوى الصف التي اعتمدتها  اللغة أو الرياضيات، 

املنطقة التعليمية في اللغة اإلنجليزية/ آداب اللغة أو الرياضيات.

يجوز لألسرة الطعن على قرار االستبقاء في نفس الصف، حينها يقع العبء 
التوصية  نقض  ألجله  ينبغي  الذي  السبب  ليبين  الطاعن  الطرف  على 

باالستبقاء.

يستمع للطعن مدير املدرسة ويستمع للطعن النهائي مشرف مدير املدرسة، 
يوًما من   30 ويجب اتخاذ اإلجراءات بناًء على الطعون لكل مستوى خالل 

استالم الطعن مكتوًبا.

االرتقاء للصف التالي واالستبقاء في نفس الصف

البناء  الجهود  وتضافر  واالحترام  االمتنان  ودالئل  العقلي  النضوج 
واالنضباط الذاتي، كذلك تتضمن بطاقات التقرير املدر�سي مرات التغيب 

أو أيام التأخر في الحضور.

على الرغم من أنه يمكن طلب عقد اجتماع في أي وقت على مدار العام 
الدرا�سي، إال أنه يتم عقد اجتماع لجميع الطلبة في نهاية الفصل الدرا�سي 
يمكن أيًضا عقد االجتماعات في نهاية الفصل  )أول ثالثة أشهر(،  األول 
الدرا�سي الثاني للطالب الذين يتدنى مستواهم الدرا�سي عن معايير مستوى 
الصف الدرا�سي أو ممن يحتاجون للتحسين، كما يمكن عقدها مع األسر 
عقد مع الطالب الجدد الذي لم ُيعقد معهم اجتماع 

ُ
التي تطلبها، وكذلك ت

في فصل الخريف الدرا�سي، باإلضافة إلى ما سبق فإننا نشجع األسر على 
التواصل مع املعلمين من خالل الرسائل الشخصية أو البريد اإللكتروني أو 

االتصاالت الهاتفية أو االجتماعات أو كل ما سبق.

تقارير المرحلة الثانوية

صممت بطاقات التقرير املدرسية للمرحلة الثانوية لُتعطي معلومات عن 
التقدم الذي يحرزه الطالب، وتقدم بطاقات التقرير لنصف العام الدرا�سي 
درجات أبجدية من A حتى F لكل مقرر درا�سي يحاول الطالب اجتيازه، كما 
للطالب والدرجات التي حصل عليها، كذلك   )GPA( درج املعدل التراكمي 

ُ
ت

صَدر تقارير التقدم 
ُ
فإن املعلمين يقيمون سلوك الطالب في قاعة التدريس. ت
املحرز للطالب وفًقا لجدول متوافر لدى إدارة املدرسة.

يتلقى طالب املرحلة الثانوية بيان الدرجات عبر البريد في شهر يناير وشهر 
نحو  املحرز  والتقدم  والدرجات  الدراسية  املقررات  يبين  والذي  يونيو، 
إكمال متطلبات التخرج. ينبغي للطالب واألسر أن يتعاونوا بشكل وثيق مع 
املستشارين طوال فترة املرحلة الثانوية لضمان الوفاء بمتطلبات التخرج. 
األمور”  أولياء  “بوابة  باستخدام  اإلنترنت  عبر  الدرجات  مراجعة  يمكن 
اتصلوا   .www.sanjuan.edu/parentportal من خالل   )Parent Portal)

بمدرسة الطالب للحصول على املزيد من املعلومات.
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املوحدة  خوان  سان  مدارس  وكل  بأكملها  التعليمية  املنطقة  تخضع 
للمساءلة أمام املجتمع املحلي.

تتوافر )School Accountability Report Cards( لكل مدرسة عبر اإلنترنت 
يمكن تقديم طلب للحصول على   .www.sanjuan.edu/sarc على موقع 
نسخة مطبوعة.وتشمل بطاقات التقرير املدرسية وصًفا للمدرسة وطاقم 
العاملين بها وطالبها واملشاركة املجتمعية وتحصيل الطالب وخدمات دعم 
والكتب  الدراسية  القاعات  وكثافة  املدرسة  ومرافق  والنفقات  الطالب 

الدراسية، باإلضافة للتدريب الذي خضع له طاقم العاملين وتقييمهم.

بطاقات تقرير المساءلة المدرسية
)SARC(

متطلبات التخرج
املخطط املوجود في هذه الصفحة هو ملخص قصير ملا تفرضه مدارس 
سان خوان املوحدة من متطلبات التخرج ومتطلبات دخول الكليات 
 (California State ونظام   )University of California, UC( في نظام 

.University, CSU)

يتوافر مستشارو املرحلة الثانوية لاللتقاء بالطالب أثناء اليوم الدرا�سي 
وكذلك قبل بدء الدوام املدر�سي وبعده، ويمكن للطالب تحديد موعد في 
كذلك تتوافر قائمة املقررات الدراسية  مكتب االستشارات باملدرسة، 
لدى   CSU و   UC املتاحة في كل مدرسة والتي تفي بمتطلبات القبول 

.www.sanjuan.edu/ucop مكتب االستشارات أو من خالل

للحصول على شهادة املرحلة الثانوية يجب على الطالب:

النجاح في كل املقررات الدراسية املطلوبة للتخرج.	 

الحصول على ما ال يقل عن 220 نقطة للمقررات الدراسية لدى 	 
مدارس الجدول التقليدي، و280 نقطة لدى مدارس الجدول 

السنوي.

استيفاء متطلبات إضافية للتخرج أقرها مجلس إدارة املدرسة 	 
مثل إقامة مشروع تخرج أو أداء خدمة مجتمعية.

استشيروا مستشار املدرسة للحصول على معلومات كاملة، والحظوا أنه 
بموجب تشريع والية كاليفورنيا، قد تختلف متطلبات التخرج بالنسبة 
للطالب املهاجرين املشردين أو الوافدين الجدد والشباب الذين يعيشون 
ضمن أسرة حاضنة؛ لذلك ينبغي للطالب وألسرهم طلب مقابلة مستشار 

املدرسة.

يخضع الطالب في صفوف دراسية مختارة ملجموعة متنوعة من تقييمات 
الوالية على مدار العام الدرا�سي.

يستخدم املعلمون واإلداريون النتائج لتحسين اكتساب الطالب للمعرفة، 
كما تستخدمها األسر للمساعدة في فهم مستوى أداء أبنائهم من الطالب في 

املدرسة.

تقييم درجة تعلم الطالب هو جزء ال يتجزأ من برنامج التدريس، ولضمان 
الحصول على نتائج سليمة يجوز منع الوصول لألغراض الشخصية بما فيها 
األجهزة اإللكترونية أثناء الخضوع لالختبارات، ويستثنى من ذلك السماح 

باستخدام األجهزة اإللكترونية كتعديل أو باعتبارها وسيلة تجهيزية.

إذا لم ترغبوا في أن يشارك أبنائكم من الطالب في أي من مجاالت برنامج 
 California Assessment of Student Performance and“ اختبار 
Progress“ (CAASPP) فيجب أن تقدموا طلًبا مكتوًبا إلدارة املدرسة قبل 
تاريخ بدء االختبار في كل عام درا�سي، ولتدرجوا لكل من أبنائكم من الطالب 
اإلسم وتاريخ امليالد والصف الدرا�سي واالختبار املقصود أو مجال املحتوى 

الذي ترغبون في استثنائهم منه.

 English”لـ للخضوع  يحتاجون  الذين  االلتحاق  حديثو  الطالب  يخضع 
 “)Learner Proficiency Assessment for California )ELPACلالختبار 
بينما تستكمل أسرهم إجراءات  لاللتحاق”   San Juan Central “مركز  في 
يوًما من بدء   30 أو يخضعون لالختبار في مدارسهم خالل أول  االلتحاق، 
اإلنجليزية،  اللغة  متعلمي  فئة  الطالب ضمن  تصنيف  تم  إذا  الدراسة. 
إلعادة  الالزمة  املتطلبات  يستوفوا  حتى  سنوًيا  للتقييم  فسيخضعوا 

تصنيفهم مرة أخرى ضمن فئة “إتقان اللغة اإلنجليزية”.

اختبار الطالب

الصف التواريخاالختبار
الدراسي

California Assessment“
 of Student Performance & Progress

:(CAASPP)
 واللغة اإلنجليزية (ELA) والرياضيات والعلوم

إبريل-مايو

 3 إلى 8 
و 11 اللغة 
اإلنجليزية 

والرياضيات، 
و5  و8  و12 

العلوم

California FITNESSGRAM5 و 7 و 9فبراير-مايو

English Learner Proficiency
Assessments for California

(ELPAC)
فبراير-إبريل

كل الطالب 
من متعلمي 

اللغة 
اإلنجليزية

PSAT10 و 11أكتوبر

Advance Placement 7 إلى 18 اختبارات
مايو

المرحلة 
الثانوية

جدول االختبارات

** الحد األدنى لمتطلبات الرياضيات في UC/CSU هو رياضيات التكامل3
A-G يجب أن يحصل الخريج على تقدير مقبول أو تقدير أعلى ليكون مخوالً الستيفاء متطلبات **

** ينبغي أن تصل مدة دراسة VAPA إلى عام كامل في نفس الفن
.Casa Roble Fundamental High School تطبق متطلبات مختلفة في مدرسة*

.http://www.ucop.edu/agguide/a-g-requirements/ تحقق من المتطلبات اإلدارية عبر **

جامعة كاليفورنيا/ جامعة والية المنطقة التعليمية *المادة
كاليفورنيا **

4 أعوام40 نقطةاللغة اإلنجليزية

عام واحد10 نقاطتاريخ العالم

عام واحد أو نصف عام واحد + 10 نقاطتاريخ الواليات المتحدة
نصف عام الحكومة األمريكية

5 نقاطالحكومة األمريكية
عام واحد أو نصف عام واحد 
+ نصف عام تاريخ الواليات 

المتحدة

مقرر اختياري لنصف عام5 نقاطالعلوم االجتماعية

مقرر اختياري لنصف عام5 نقاطاالقتصاد

3 أعوام (يوصى ب4 أعوام)20 نقطة شاملة IM1الرياضيات

عامين علوم معملية (يوصى 10 نقاطالعلوم الحياتية
ب3 أعوام)

انظر العلوم الحياتية10 نقاطالعلوم المادية

الفنون التشكيلية والفنون 
التمثيلية

10 نقاط VAPA أو 
عام واحدCTE أو لغة عالمية

عامين (يوصى ب3 أعوام)انظر أعالهاللغة األجنبية

مقرر اختياري20 نقطةالتربية الرياضية

مقرر اختياري5 نقاطالصحة

عام واحد70 إلى 130 نقطةمقررات اختيارية

متطلبات المنطقة التعليمية والجامعة 
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Naviance هو برنامج تخطيط تعليمي مبتكر تقدمه منطقة سان خوان 
التعليمية لكل طالب الصف 6 حتى الصف 12، وهو برنامج شامل 
يُستخدم عبر اإلنترنت ويساعد الطالب على إنشاء واكتساب مسيرة 
مهنية وتعليم عالي فريد من نوعه؛ سعيًا لتحقيق التطلعات الفردية، 

ويسرنا أن نوفر هذا المورد لطالبنا وألولياء األمور، كما أنه متوفر من 
خالل بوابة الطالب اإللكترونية. للمزيد من المعلومات عن “نافيانس”، 

اتصلوا بمستشار المدرسة.

Naviance برنامج

لتصبح  منقحة  للتخرج  متطلبات  التعليم  مجلس  أقر 
www.sanjuan.edu/ زوروا   ،2023 سارية على دفعة عام 
collegecareerready للحصول على املزيد من املعلومات أو 

انظر الصفحة رقم 7.

متطلبات جديدة لدفعة عام 2023

“بوابة  توزع نتائج التقييم في الوالية على األسر عبر البريد وتتوفر عبر 
أو ترسل إلى املنزل بريدًيا،   )Parent Portal( سان خوان ألولياء األمور” 
حيث أن النتائج توفر معلومات قيمة للمعلمين وللطالب ولألسر أثناء 
“إدارة التقييم  تتوافر املزيد من املعلومات لدى  عملية التعلم وبعدها. 
 ،(916) 971-7200 بمنطقتنا التعليمية من خالل الرقم  والتخطيط” 
على  التعليمية  املنطقة  تعقدها  التي  االختبارات  مواعيد  تتوافر  كما 

.http://www.sanjuan.edu/testingcalendar الرابط



املختصة بالتعليم  انطوت أحدث قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية  
الخاص على تغييرات هائلة فيما يختص بمسؤولية املنطقة التعليمية 
إعاقة  يعانون  الذين  للطالب  خدمات  تقديم  في  الحكومية  للمدارس 

والذين ألحقهم أولياء أمورهم بمدارس خاصة.

خاصة وأن اللوائح التنظيمية الفيدرالية ولوائح الوالية ال تستلزم توفير 
نفس القدر من الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة الذين ألحقهم أولياء 
حكومية،  بمدارس  امللحقين  بهؤالء   

ً
مقارنة خاصة  بمدارس  أمورهم 

ملَزمة  ليست  الحكومية  للمدارس  التعليمية  املنطقة  أن  إلى  باإلضافة 
به  يتصل  وما  الخاص  التعليم  ذلك   

ً
شامال  - التعليم  تكاليف  بتحمل 

أو  خاصة  بمدرسة  امللحق  اإلعاقة  ذو  للطفل  بالنسبة  خدمات-  من 
 (free and امللحق بمؤسسة خاصة في حالة وفرت املنطقة التعليمية 
(appropriate education, FAPE  للطفل، بينما اختار أولياء أمره وضعه 

في مدرسة خاصة.

تستمر مدارس سان خوان املوحدة في قبول اإلحاالت لتحدد األهلية في 
تلقي خدمات التعليم الخاص لألطفال الذين ُيشتبه في إعاقتهم والذين 
لذلك ينبغي لولي أمر الطفل امللحق بمدرسة  يرتادون مدارس خاصة؛ 
خاصة أن يتصل بمدير مدرسة أو معلم تعليم خاص في املدرسة التابعة 
)وفًقا لعنوان املنزل(  للمنطقة التعليمية التي يفترض بالطفل ارتيادها 
“برنامج  فإذا أقرت أهلية الطفل يتم تطوير  ملناقشة أسباب اإلحالة، 
الخاص وما  التعليم  برنامج  يقدم  والذي  للطفل،   )IEP( تعليم فردي” 
يتصل به من خدمات للوفاء باحتياجات الطالب، لضمان إتاحة “تعليم 

.(FAPE( ”حكومي مجاني ومناسب

خدمات التعليم الخاص املقدمة في IEP متوفرة إذا اختار أولياء األمر إلحاق 
الطالب بمدرسة حكومية، أما إذا اختار ولي األمر أن يرتاد الطالب مدرسة 
خاصة، فإن مدارس سان خوان املوحدة سوف تطور خطة خدمية توفر 
استشارات تخاطب أو عالج بالنشاطات الوظيفية أو استشارات سلوكية 

أو خدمات إبصار أو كل ما سبق.

 خدمات التعليم الخاص للطالب 
ممن قام أولياء أمورهم بوضعهم 

 في مدارس خاصة

التعليم الخاصالتعليم الخاص

تقدم منطقتنا التعليمية برامج ألي طفل ذو احتياجات خاصة منذ مولده 
“إدارة التعليم باملقاطعة”  ونحن ننسق الجهود مع  عاًما،   22 وحتى سن 
ا عن الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة، بمن 

ً
ومع الوكاالت املحلية بحث

فيهم طالب املدارس الخاصة والطالب كثيرو التنقل والطالب املهاجرين 
والطالب املشردين والطالب املوجودين تحت وصاية الوالية والطالب الذين 
فإذا عرف  يرتقون من صف ملا يليه ولكن ُيشتبه في أنهم يعانون إعاقة، 
أي فرد من أفراد املجتمع املحلي بأمر طفل ذو احتياجات استثنائية ينبغي 
 لهذا الفرد االتصال بمدرسة الحي أو بإدارة )Special Education( على رقم

.(916) 971-7525

ينبغي لألسر التي تشتبه في أن أي من أبنائها الطالب له احتياجات خاصة 
أن يستشيروا مدير مدرسة الطفل أو اختصا�سي املوارد بها بشأن التعليم 
الخاص وبشأن إجراءات اإلحالة، لكن قبل أن يتلقى الطفل الخدمات يجب 
إجراء تقييم الحتياجات الطفل بعد الحصول على موافقة ولي األمر، سوف 
يساعد طاقم العاملين باملدرسة األسرة والطالب ويحددوا بالنسبة للتعليم 
الخاص مدى ضرورة اإلحالة أو التقييم أو الخدمات. لتحديد موعد إلجراء 
تقييم اتصلوا باختصا�سي املوارد بمدرسة الحي أو بمديرها )القسم 56301 

إلى 56303 والقسم 56321 من “قانون التعليم”(.

التقييم واإلحالة

تنص القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية على أنه يجوز ألي فرد أو وكالة 
حكومية أو منظمة حكومية رفع شكوى مكتوبة لدى املشرف العام 
بالوالية املختص بالتدريس الحكومي تزعم بأن منطقتنا التعليمية قد 
فشلت في اتباع القوانين التي تحكم التعليم والخاص وما يتصل به من 

خدمات.

إذا اعتقدت األسرة أن حقوق أي من أبنائها في برنامج التعليم الخاص 
 Special Education( قد انتهكت، فإننا نشجعها على االتصال بإدارة 

(Department  على الرقم971-7525 (916) .

 Individualized Education“ ُيعقد اجتماع فريق  عقب تقييم الطالب، 
لتتقرر أهلية الطالب في الحصول على تعليم خاص،    Program (IEP)“
م خدمات التعليم الخاص في قاعة التدريس العادية أو في قاعة  قدَّ

ُ
وقد ت

املوارد أو في قاعة للتعليم الخاص أو في مدرسة للتعليم الخاص، وفي بعض 
الحاالت النادرة قد يستلزم األمر تنسيب الطالب في مؤسسة غير حكومية.

ال يجوز لألسر أن تسعى للحصول على تعويض مالي نظير تنسيب أبنائهم 
من الطالب في برنامج غير حكومي مالم يقدموا ملنطقتنا التعليمية إشعاًرا 
إال أنه يجوز لألسر  أيام على األقل،  مكتوًبا قبل أن يعتزموا ذلك ب10 
تنسيب أبنائهم من الطالب في مدرسة غير حكومية دون السعي للحصول 

على تعويض مالي في أي وقت يرغبون فيه في ذلك. 

)IEP( برنامج التعليم الفردي

احتياطات إجرائية
أولياء األمور الذين ال يتفقون مع ما حددته منطقتنا التعليمية أو مع 
تقييمها أو مع ما خصصته من تعليم حكومي مجاني ومناسب لفرد ذو 
احتياجات خاصة لهم الحق في طلب إجراءات غير رسمية لحل املوقف 
والتي ُيشار إليها بـ )Alternative Dispute Resolution, ADR(.، وتسعى 
تلك اإلجراءات لحل النزاعات في مرحلة مبكرة قبل رفع شكوى أكثر 
 (Special Education Department( بـ  االتصال  الرجاء  رسمية. 

للحصول على املزيد من املعلومات.

إذا فضل أولياء األمور أو األوصياء اللجوء لحل أكثر رسمية فلهم الحق 
في طلب جلسة  إجراءات للبت فيما إذا كان برنامج منطقتنا التعليمية 

مناسب. 

 Special Education( توجيهات طلب جلسة استماع واجبة مشمولة في
بسهولة  الوثيقة  تلك  على  الحصول  يمكن   ،)Parent Handbook
من أي مدرسة في الحي بطلبها من مدير املدرسة أو من اختصا�سي 
 Special Education Field Office بـ  االتصال  عبر  أو  فيها،   املوارد 
الواجبة  اإلجراءات  طلب  إرسال  لكم  ينبغي   ،(916-971-7525)
التعليم  بـ”شعبة  اإلدارية”  االستماع  جلسات  “إدارة  إلى  املكتوب 

الخاص” على العنوان التالي: 
 Special Education Division, Office of Administrative
 Hearings, 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento,

CA 95833. )القسم 56500 من “قانون التعليم”(
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إجراءات شكاوى التعليم الخاص

 Department of Education Complaint( كذلك يجوز لألسرة االتصال بـ 
يجب أن تكون كل الشكاوى   .(916) 327-3537 على الرقم   )Division

.((CCR( مكتوبة )القسم 3080 من الفصل 5 من



التي  الصور  أو  الفيديو  يجوز لألسر االنسحاب من استخدام تسجيالت 
-بما  التعليمية  املنطقة  الصادرة عن  املواد  في  الطالب  أبنائهم من  ظهر 

ُ
ت

فيها النشرات واملنشورات واملواقع اإللكترونية واملواد التسويقية ومقاطع 
أو من استخدامها في أماكن أخرى، وذلك  نشر عبر اإلنترنت- 

ُ
الفيديو التي ت

www.sanjuan.( بيانات نموذج االنسحاب املتوفر عبر اإلنترنت  باستيفاء 
edu/photopolicy( أو لدى إدارات املدارس، ويجب استيفاء بيانات نموذج 
االنسحاب لدى مدير املدرسة في كل عام درا�سي وأن يظل النموذج سارًيا 

حتى نهاية العام الدرا�سي.

ال تملك املنطقة التعليمية السلطة القانونية ملنع أبنائكم من الطالب من 
ملي على وسائل اإلعالم 

ُ
التحدث لوسائل اإلعالم اإلخبارية، كما ال يمكنها أن ت

من تصوره.

نحن نشجعكم على إجراء مناقشة مع أبنائكم من الطالب بشأن رغباتكم 
حال طلبت وسائل اإلعالم استضافتهم بشأن موضوعات مثيرة للجدل، 
وسائل  بأن  دراية  على  يكونا  أن  وللزائرين  ولألسر  للطالب  ينبغي  لكن 
اإلعالم اإلخبارية أو غيرها من األطراف قد يصورون الفعاليات العامة مثل 

املسابقات الرياضية أو العروض التي يؤديها الطالب.

 29 رقم  صفحة  في  الطالب  بمعلومات  املختص  للقسم  الرجوع  الرجاء 
للحصول على معلومات إضافية.

ظهور الطالب في الصور
 والوسائط

الحقوق والمسؤولياتالحقوق والمسؤوليات

يتمتع الطالب بحقوق يكفلها لهم الدستور الذي يكفلها لكل املواطنين، 
وكذلك يكفلها قانون الوالية وسياسات املنطقة التعليمية.

تتضمن حقوق الطالب:

الحق في سماعهم: نشجع الطالب على التعبير عن نقدهم البناء عبر 	 
القنوات املناسبة، مثل حكومة الطالب ولجان الطالب اإلستشارية 
والصحف املدرسية واملعلمين واملستشارين واإلداريين وأي قنوات 

أخرى للتواصل طاملا أن تلك اإلجراءات لن تعوق سير نظام املدرسة 
على نحو كبير )القسم 48907 من “قانون التعليم” والسياسة 

.((BP( 5145.2 من

الحق في تلقي التعليم في بيئة آمنة ونظيفة.	 

الحق في االستغالل الكامل لوقت قاعة التدريس في تلقي التوجيه 	 
وللتعلم.

الحق في تلقي معاملة عادلة ومتسقة ومحترمة من أفراد طاقم 	 
العاملين ومن الطالب اآلخرين.

الحق في عقد اجتماع قبل فرض أي عقوبة؛ فعند إحالة أي طالب 	 
إلرتكابه ما يسوء، ينبغي إتاحة الفرصة لذلك الطالب ليروي الواقعة 
من وجهة نظره لسلطات املدرسة )السياسة 5144.1 من “سياسات 

مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

األفالم ومقاطع الفيديو

حقوق الطالب

تلك  أو مقاطع فيديو بخالف  أفالم  أي  الدراسية  القاعات  في  عرض 
ُ
ت ال 

املعتمدة والتي تخدم أغراض التعلم.

بع تصنيفات األفالم 
ّ
ت
ُ
إذ ت والتي تتوافق أيًضا مع املرحلة العمرية للطالب. 

هذا  عن  انحراف  أي  وجود  حالة  وفي  للجمهور،  املالئم  للسن  املحددة 
التصنيف يتعين الحصول على موافقة من املشرف وولي األمر.

القاعات  في  املستخدمة  واملسموعة  املرئية  املواد  املعلمون  يستعرض 
ثم  ويختارون املواد التي تمتثل لسياسات املنطقة التعليمية،  الدراسية، 
يقدمون “نموذج استخدام فيلم أو مقطع فيديو” الذي يجب أن يعتمده 

مدير املدرسة أو من ينوب عنه قبل استخدام تلك املواد.

الطالب من املشاركة في نشاطات يشعر  يجوز إعفاء  بموافقة ولي األمر، 
 

ً
 بديال

ً
عد استخداًما مؤذًيا ومدمًرا للحيوانات، ويطور املعلم سبيال

ُ
أنها قد ت

للطالب لتحصيل نفس املعرفة أو املعلومات أو الخبرات إن أمكن ذلك 
)القسم 32255.1  من “قانون التعليم” والسياسة 5145.8 من “سياسات 

مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

الحق في االمتناع عن االستخدام المسيء 
للحيوانات

تعارض التوجيهات الصحية
 مع المعتقدات الدينية  أو األخالقية

قد يتضمن البرنامج التعليمي في بعض الصفوف الدراسية في مراحل معينة 
توجيهات صحية، فُتقدم برامج شاملة للصحة الجنسية في الصف الخامس 
8، وفي  7 أو  من املرحلة االبتدائية، وكجزء من صفوف العلوم في الصف 
صفوف السالمة في املرحلة الثانوية، وتقرر كل مدرسة على حدى الوقت 
املناسب من العام الدرا�سي لتقديم تلك البرامج. تتواءم املواد التوجيهية في 
تلك البرامج مع “قانون والية كاليفورنيا لصحة املراهقين” )القسم 51930 
إلى 51939 من “قانون التعليم”(. قبل تقديم التوجيهات التثقيفية في مجال 
الصحة أو الصحة الجنسية أو الوقاية من “فيروس نقص املناعة البشري” 
لكم فرصة  تتسنى  بحيث  كتابًيا،  إخطاًرا  املدرسة لألسر  ترسل   ،)HIV)

مراجعة املواد النصية واملرئية واملسموعة وتقييمها مقدًما.

أي طفل من تلقي تلك التوجيهات مالم تطلب األسرة  ال يجوز استثناء 
كتابًيا عدم تلقي طفلها للتثقيف الشامل في الصحة الجنسية أو التثقيف 
في الوقاية من “فيروس نقص املناعة البشري” )HIV(. )القسم 51240 إلى 
51202 من “قانون التعليم”، والسياسة  51939 و  إلى   51930 51246 و 

6142.1 “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

الصالة يحميها الدستور
ليس لدى مدارس سان خوان املوحدة أي سياسات تمنع الصالة التي يحميها 
ينص  كيفما  الحكومية  املدارس  داخل  فيها  املشاركة  تحرم  أو  الدستور 
“الدليل اإلستشاري للصالة التي يحميها الدستور داخل املدارس الحكومية 
والذي يمكن الحصول عليه عبر اإلنترنت  للمرحلتين االبتدائية والثانوية” 
www.ed.gov/policy/gen/guide/religionandschools/ خالل  من 

.prayer_guidance.html

يسمح القانون الفيدرالي ملسؤولو التجنيد العسكري بالحصول على أسماء 
طالب املرحلة الثانوية وعناوينهم وأرقام هواتفهم، ويجوز لألسر أن تطلب 
عادة ما  عدم اإلفصاح عن تلك املعلومات دون موافقة كتابية مسبقة، 
 (Department يقدم هذا الطلب عند االلتحاق، لكن يمكن تقديمه مكتوًبا لـ
لعناية:   ،)Family Services/Records Division( بـ   of Admissions)
 PO Box 477, Carmichael, Custodian of Records على العنوان التالي: 

.CA 95609

مسؤولو التجنيد العسكري
لكل طالب  التراكمي  املعدل  تقديم  يستلزم ضرورة  قانون  مؤخًرا  صدر 
 (California Student Aid Commission) (CSAC) الصف 12 إلكترونًيا إلى
Cal Grant الجامعية  1 أكتوبر؛ وذلك للنظر في أمر َمنحهم منحة  بحلول 
 Free Application for Student“ أو منحة املرحلة الوسطى الدراسية مع
مالم ينسحب   ،California Dream Act, (CDAA) أو مع   Aide“ (FASA)
الطالب، حيث أنه يجوز للطالب ممن يزيد سنهم عن 18 عاًما االنسحاب، 
18 عاًما فيمكن ألولياء أمورهم  أما بالنسبة للطالب ممن يقل سنهم عن 
أو األوصياء القانونيين االنسحاب، وتطبق كل مدرسة ثانوية سياساتها في 
االنسحاب. ملعرفة املزيد عن االنسحاب تحدث للمسؤولين في مدرستك 

الثانوية.

المعدل التراكمي )GPA( للقبول بمنحة 
(Cal Grant) كاليفورنيا

التي  املحلية  التعليم  وكاالت  تخطر  أن  يجب  درا�سي،  عام  كل  بداية  في 
والثانوي”  االبتدائي  التعليم  قانون  من  األول  “الفصل  تمويل   تتلقى 
(Title I( األسر بحقها في طلب معلومات عن املؤهالت املهنية ملعلمي أبنائهم 
لهم أو تخصص شهادتهم  الوالية  في ذلك حالة اعتماد  بما  من الطالب 
باإلضافة  التي يحملونها،  العلمية  الدرجة  أو  العلمية أو شهادة تخرجهم 
ملعلومات عن تخصصهم غير املكتمل، كذلك تتوافر مؤهالتهم لدى إدارة 
 Title وتتلقى أسر الطالب الذين يرتادون مدارس تتلقى تمويل  املدرسة، 
إخطاًرا إذا دّرس ألطفالهم ألكثر من أربعة أسابيع معلم ال ينطبق عليه   I

 عالًيا.
ً

تعريف والية كاليفورنيا للمعلم املؤهل تأهيال

اإلخطار بمؤهالت المعلمين
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وكذلك وفًقا لسياسات املنطقة التعليمية واللوائح اإلدارية؛ لذلك تمارس 
درجات  بيان  عدا  فيما  الطالب،  سجالت  كل  إتالف  التعليمية  املنطقة 
املرحلة الثانوية وسجالت التحصينات وتستبقيها ملدة خمسة أعوام من 

انتهاء التحاق الطالب باملنطقة التعليمية.

إذا شعرت أن املنطقة التعليمية ال تمتثل للوائح التنظيمية الفيدرالية فيما 
“إدارة االمتثال لسياسات  يمكنك رفع شكوى لدى  يتصل بالخصوصية، 

األسرة” بوزارة التعليم األمريكية على العنوان التالي:
 Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education,

.400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-4605
و  التعليم”،  “قانون  من   49408 والقسم   49078 إلى   49060 )القسم 

((FERPA)

الحقوق والمسؤولياتالحقوق والمسؤوليات
أن يتعلم أبناءهم اللغة اإلنجليزية في مستوى اإلتقان املناسب.	 

أن يتعلم أبناءهم املواد الدراسية مثل الرياضيات بنفس املستوى 	 
األكاديمي الذي يتمتع به كل الطالب اآلخرين.

أن يخضع أبناءهم الختبار سنوي لتقييم التقدم الذي أحرزوه في 	 
اكتساب اللغة اإلنجليزية.

أن يتلقوا إخطاًرا بنتائح االختبار السنوي وأن يتزودوا بتوضيح كامل 	 
لكل الفرص التعليمية املتاحة لهم بما فيها فرصة التقدم لتنازالت 

االستثناءات األبوية.

أن يتلقوا معلومات بشأن أداء أبناءهم في االختبارات األكاديمية 	 
  (English Learner Advisory Committee, ELAC) للمشاركة في

حال ضمت املدرسة امللتحق بها طفل أبناءهم 21 أو أكثر من متعلمي 
اللغة اإلنجليزية.

مدارس “دائمة الخطورة”
على معايير أقرتها الوالية والتي  هي مدارس ُصنفت بهذا التصنيف بناًء 
دخول  منع  وانتهاكات  معينة  مخالفات  الرتكاب  الطرد  معدالت  تشمل 
كب ضد 

َ
رت

ُ
األسلحة النارية للمدارس واملخالفات الجنائية العنيفة التي ت

طالب آخر على أرض املدرسة، لكن لم تصنف أي من مدارس سان خوان 
املوحدة بهذا التصنيف، إال أنه ينبغي لألسر أن تعرف أنه إذا كان أي من 
أبنائهم يرتاد مدرسة مصنفة بأنها “دائمة الخطورة” أنه يمكنهم طلب نقله 

ملدرسة أخرى ضمن املنطقة التعليمية.

حق اطالع الطالب على السجالت
حق اطالع الطالب على السجالت تمنح القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية 
الع للطالب وذويه أو األوصياء عليه، حيث 

ّ
الحق في الخصوصية وحق االط

الع على كامل السجالت الكتابية واملحِددة لشخصية 
ّ
أنه يجب منح حق االط

أصحابها التي تحتفظ بها مدارس سان خوان املوحدة ألولياء أمر الطالب أو 
لألوصياء عليه إذا كان عمر الطالب أقل من 18 عاًما وألولياء أمر الطالب أو 
 ،

ً
لألوصياء عليه إذا كان الطالب يبلغ من العمر 18 عاًما أو أكبر وكان ُمعاال

باإلضافة لكل طالب يبلغ من العمر 16 عاًما أو أكبر أو أكمل الصف 10 أو 
لكل طالب ملتحق بكلية.

مراجعة سجالتهم  املؤهلين  الطالب  أو  األوصياء  أو  األمور  ألولياء  يجوز 
منفردة بتقديم طلب ملدير املدرسة، حيث أنه ينبغي تقديم الطلبات وقد 
الع على سجالت الطالب، حينها ُيمنح حق 

ّ
كتبها األشخاص املخولين باالط

الع خالل ماال يزيد عن خمسة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي لتقديم 
ّ
االط

الطلب، ويجوز ألولياء األمور أو األوصياء أو الطالب املؤهلين السعي للطعن 
في أي جزء من أي سجل منفرد يعتقدون بأنه غير دقيق أو ألسباب أخرى نص 
عليها القانون، كما أنه يمكنهم تسلم نسخة من السجالت وفًقا للتعريفة التي 
تحددها املنطقة التعليمية لكل ورقة. تتوافر سياسات املنطقة التعليمية 
وإجراءاتها املتصلة بأنواع السجالت والدفاتر وأنواع املعلومات املستبقاة 
واألشخاص  الدليل  ومعلومات  السجالت  عن  املسؤولين  واألشخاص 
الع على املعلومات الخاصة بالطالب وإجراءات 

ّ
واملنظمات املخولين باالط

 (Custodian of Records( الطعن على السجالت لدى مدير املدرسة أو لدى
منطقتنا التعليمية على الرقم979-8875 (916) .

رسل إليها السجالت بناًء على 
ُ
حين ينتقل طالب ملنطقة تعليمية جديدة ت

االنتقال  وعند  الجديدة،  التعليمية  املنطقة  أو  الجديدة  املدرسة  طلب 
ملنطقة تعليمية تتبع والية كاليفورنيا يتلقى ولي األمر أو الو�سي أو الطالب 
املؤهل إخطاًرا من املنطقة التعليمية التي تتسلم السجالت ويمكنه أيًضا 
أن يراجع نسخة من تلك السجالت أو يتسلمها )وفًقا للتعريفة التي تحددها 
املنطقة التعليمية( أو أن يطعن على تلك السجالت أو كال األمرين، كذلك 
كانوا  )سواًء  املدرسة  ملسؤولي  الطالب  سجالت  على  الع 

ّ
االط حق  ُيمنح 

موظفين ثابتين أو كانوا متعاقدين( ضمن مدارس سان خوان املوحدة ممن 
يتمتعون بفضول تعليمي مشروع بغرض الوفاء بمسؤولياتهم املهنية.

تلف وفًقا للقوانين السارية الفيدرالية وتلك 
ُ
ستبقى سجالت الطالب وت

ُ
ت

التابعة للوالية، 

أو  رئيسة  ملنظمات  الطالب  ملف  يحتويها  التي  البيانات  عن  ُيفصح  قد 
األمنية  السلطات  ولوكاالت  اإلخبارية  اإلعالم  ولوسائل  شريكة  منظمات 
التجنيد العسكري وللكليات والجامعات،  ولرابطات الخريجين وملسؤولي 
وقد تتضمن تلك البيانات التي يجوز اإلفصاح عنها، إسم الطالب وصفه 
الدرا�سي  الدرا�سي وعنوانه ورقم هاتفه وتاريخ ومكان ميالده وتخصصه 
ألوزان  باإلضافة  رسمًيا،  بها  معترف  ورياضات  نشاطات  في  ومشاركاته 
)الدخول  أفراد الفرق الرياضية وأطوالهم وتواريخ حضور تلك النشاطات 
واالنسحاب(، كذلك الدرجات العلمية والجوائز أو املنح التي تلقاها وآخر ما 
ارتاده الطالب من وكالة تعليمية سابقة أو معهد تعليمي سابق، ومعلومات 
أخرى مشابهة. لطلب عدم اإلفصاح عن بيانات الطالب على النحو املوضح 
 Admissions &( أعاله يجب تقديم مذكرة كتابية إلى “شعبة السجالت” بـ
(Family Services، لعناية: “Custodian of Records” على العنوان التالي:

Department of Admissions and Family Services/Records Division. 
Attention: Custodian of Records, PO Box 477, Carmichael, CA 
95609.

ملف الطالب

أبناء بدون مأوى
ُزل أو مخيم أو مركبة أو لدى أصدقاء أو 

ُ
تتمتع األسر -التي تعيش في مأوى أو ن

لدى أفراد من العائلة بسبب صعوبات اقتصادية أو في ساحة للمقطورات 
السكنية في ُسكنى دون املستوى أو في مكان عام أو خاص غير معد للنوم أو 
كان األبناء ينتظرون توزيعهم على رعاية حاضنين- بحقوق أو وسائل حماية 

بموجب “قانون ماكيني فينتو” )McKinney-Vento Act( يحق لألبناء:

االلتحاق الفوري باملدرسة دون توثيق مناسب أو حتى سجل 	 
تحصينات.

البقاء في املدرسة األصلية )آخر مدرسة ارتادها الطالب( طوال العام 	 
الدرا�سي.

يمكن ألسر متعلمي اللغة اإلنجليزية أن يتوقعوا:

أن يتلقى أبناءهم تعليم ذو جودة وأن ُيدرس لهم معلمون مؤهلون.	 

أننا قد حددنا أبناءهم وأوصينا بضمنهم لبرنامج الكتساب اللغة 	 
اإلنجليزية.

أن يتلقوا توضيًحا لكل الفرص التعليمية املتوافرة لهم ليختاروا 	 
برنامًجا مختلًفا الكتساب اللغة اإلنجليزية حال توافره.

حقوق متعلمي اللغة اإلنجليزية
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وسيلة نقل إلى املدرسة األصلية ومنها إذا كانت األسرة مقيمة خارج 	 
حي املدرسة.

االلتحاق دون الحاجة لتقديم عنوان ثابت أو ما يثبت محل 	 
اإلقامة.

للحصول على املزيد من املعلومات    (916) 971-8794 اتصلوا بالرقم 
عن الخيارات املتاحة لألسر بدون مأوى.



أي فحص بدني موسع غير طارئ يكون مطلوًبا كشرط ملواصلة ارتياد 	 
املدرسة تجريه املدرسة أو يجريه عميل تابع للمدرسة وقد حددت 
املدرسة موعد إجراءه وكان غير ضروري لتوقيع الحماية الفورية 

على صحة وسالمة الطالب أو صحة وسالمة طالب آخر، فيما عدا 
فحوصات السمع والبصر والجنف )تقوس العمود الفقري الجانبي( أو 

أي فحص بدني يسمح به قانون الوالية أو يفرضه.

ج. فحص مواد معينة: يحق لألسر وللطالب املؤهلين فحص مايلي بناًء على 
طلب يقدمونه، وذلك قبل أن تستخدمها املنطقة التعليمية:

قدم للطالب )بما 	 
ُ
استقصاءات املعلومات الخاضعة للحماية التي ت

فيها مواد التدريس املستخدمة فيما يتصل باالستقصاء(.

الوثائق التي تستخدم لجمع البيانات الشخصية من الطالب ألي من 	 
األغراض أعاله من أغراض تسويقية أو أغراض البيع أو غيرها من 

أغراض التوزيع.

ستخدم كجزء من املنهج التعليمي.	 
ُ
مواد التدريس التي ت

يجوز لألسر وللطالب املؤهلين الين يشعرون أن حقوقهم قد انتهكت رفع 
شكوى لدى “إدارة االمتثال لسياسات األسرة” بوزارة التعليم األمريكية على 

العنوان التالي:
Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 
400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.

الحقوق والمسؤولياتالحقوق والمسؤوليات

سياسة عدم التمييز
م بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص لكل األفراد في التعليم. ِ

ّ
يلتزم مجلس اإلدارة املنظ

تخلو برامج املنطقة التعليمية ونشاطاتها من التمييز بناًء على ما هو فعلي 
ر من جنس أو عرق أو لون أو ديانة أو ساللة أو جنسية أو أصول  أو متصوَّ
قومية أو حالة الهجرة أو االنتماء العرقي أو معرف املجموعة اإلثنية أو الحالة 
االجتماعية أو الحالة األبوية أو اإلعاقة البدنية أو العقلية أو الحالة الطبية 
أو التوجه الجن�سي أو النوع أو هوية النوع أو التعبير عن النوع أو بيانات 
الجينات الوراثية أو التي ترتبط بشخص أو بمجموعة ممن يبدون أي من 
تلك السمات سواًء كانت فعلية أو متصَورة أو يبدون أي عدد منها؛ حيث 
م يروج للبرامج التي تضمن القضاء على املمارسات  ِ

ّ
أن مجلس اإلدارة املنظ

التمييزية في كل نشاطات املنطقة التعليمية.

ال تميز املنطقة التعليمية في البرامج أو األنشطة التعليمية التي تديرها بناًء 
“اللوائح التنظيمية الفيدرالية”  وينص الفصل التاسع من  على الجنس. 
على عدم التمييز بناًء على هذه الطريقة. كما تتبع املنطقة التعليمية مبدأ 
الشبابية  واملجموعات   Boy Scouts مستوى  على  االلتحاق  في  املساواة 
إلى  التاسع  بالفصل  املتعلقة  األسئلة  إحالة  ويمكن  األخرى.  املخصصة 
املنطقة  في  الفيدرالية”  التنظيمية  “اللوائح  من  التاسع  الفصل  منسق 

التعليمية أو إلى مكتب الحقوق املدنية. 

من  التاسع  الفصل  منسق  منصب  في  اسمه  التالي  الشخص  تعيين  تم 
“اللوائح التنظيمية الفيدرالية” في املنطقة التعليمية، من أجل التعامل مع 
األسئلة املتعلقة بسياسة عدم التمييز في املنطقة: ليندا �سي تي سيمليك، 
 Counsel, 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA العام:   املستشار 

.95608, (916) 971-7110,  lsimlick@sanjuan.edu
يراجع املشرف العام أو من ينوب عنه برامج ونشاطات املنطقة  سنوًيا، 

 (Rehabilitation Act( ومتسًقا مع الغرض املنصوص عليه للقسم 504 من
 .(ADA( والفصل الثاني من

ترحب املنطقة التعليمية بذوي اإلعاقة للمشاركة الكاملة في برامج املنطقة 
التعليمية وخدماتها ونشاطاتها التي تقدمها للطالب ولألسر وللعامة.

إذا كنتم في حاجة لتعديالت أو ترتيبات تتصل باإلعاقة، بما في ذلك وسائل 
التابع   )ADA( بمنسق  فاتصلوا  شارك 

ُ
ت كي  داعمة  خدمات  أو  مساعدة 

للمنطقة التعليمية أو بـ”مدير إدارة املخاطر” على الرقم 971-7036 (916) 
وذلك قبل 48 ساعة من الحدث املحدد، كي نتمكن من بذل كل جهد معقول 
 ،Governement Code في سبيل توفير الترتيبات لكم. )القسم 54953.2 من

.(USC( والقسم 12132 الجزء 202 من ،)ADA( و42 من

أو  إزالة أي عوائق قد تمنع بصفة غير شرعية فرد  التعليمية لضمان 
مجموعة من أي من الفئات املبينة أعاله من املشاركة في تلك البرامج 
والنشاطات. يتخذ املشرف العام أو من ينوب عنه إجراءات فورية ومعقولة 
إلزالة أي عوائق يجدها، ثم يرفع تقرير بالنتائج والتوصيات للمجلس بعد 

كل مراجعة.

يخطر   ،CFR من   34 من الفصل   106.9 والقسم   104.8  بالقسم 
ً

عمال
أو األوصياء،  األمور  أولياء  أو  -الطالب  أو من ينوب عنه  العام  املشرف 
للقبول  طلًبا  واملتقدمين  املوظفين  ومنظمات  للموظفين  باإلضافة 
بشأن  وطلًبا للتوظيف ومصادر اإلحالة للمتقدمين-  )باملدارس والبرامج( 
سياسات املنطقة التعليمية إزاء عدم التمييز وبشأن إجراءات رفع الشكوى 
 في التنويهات والنشرات 

ً
ويكون هذا اإلخطار مشموال فيما يتصل بذلك، 

والكتالوجات ونماذج التقديم وغيرها من مواد االستقطاب.

نشر سياسات عدم التمييز التي تطبقها املنطقة التعليمية واملواد التنويرية 
ُ
ت

ذات الصلة بصيغة يمكن لألسر فهمها، فإذا كانت نسبة 15 باملئة أو أكثر 
اللغة  من طالب إحدى املدارس يتحدثون لغة أساسية واحدة بخالف 
“قانون  من   48985 )القسم  اللغة.  لتلك  املواد  تلك  ترجم 

ُ
ت اإلنجليزية، 

“قانون الواليات  من   20 من الفصل   6312 و   6211 القسم  التعليم”، 
السياسة  “اللوائح التنظيمية الفيدرالية”،  الفصل التاسع من  املتحدة”، 

0410 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

)PPRA( تعديل حماية حقوق التلميذ

يمنح )Protection of Pupil Rights Amendment, PPRA( لألسر وللطالب 
عاًما أو أكبر أو من الُقصر الذين تحرروا من   18 )ممن يبلغون  املؤهلين 
لالستقصاءات  التعليمية  املنطقة  إجراء  بشأن  معينة  ا 

ً
حقوق الوصاية( 

بدنية  وعقد فحوصات  تسويقية  واستخدامها ألغراض  معلومات  وجمع 
معينة، وتتضمن تلك الحقوق الحق في:

“البيانات  يخص  فيما  فيدرالًيا  املمولة  االستقصاءات  على  موافقة  أ. 
الخاضعة للحماية”: إذا مولت وزارة التعليم األمريكية استقصاء ما، فيجب 
أمره كتابًيا قبل أن  الحصول على موافقة الطالب املؤهل لذلك أو أولياء 

يقدم الطالب معلومات تتصل بالتصنيفات التالية:

االنتماءات السياسية.	 

االضطرابات العقلية أو النفسية التي يعانيها الطالب أو يعانيها أفراد 	 
أسرته وعائلته.

السلوك الجن�سي أو التوجهات الجنسية	 

م أو املهين.	  جِرّ
ُ
السلوك غير املشروع أو املناهض للمجتمع أو امل

التقييمات الناقدة ألفراد أسرة الطالب.	 

العالقات التي تتميز بالخصوصية أو العالقات املشابهة لها والتي 	 
يعترف بها القانون مثل العالقات باملحامين واألطباء ورجال الدين.

املمارسات أو االنتماءات أو العقائد الدينية الخاصة بالطالب أو 	 
أسرته وعائلته.

الدخل، بخالف ذلك الذي يطلبه القانون لتحديد درجة األهلية 	 
لالنضمام للبرامج.

تتلقى األسر والطالب  االنسحاب من استقصاءات وفحوصات معينة:  ب. 
املؤهلين لذلك إخطاًرا بأي من النشاطات التالية ويحق لهم االنسحاب من 

املشاركة فيها:

نشاطات تتضمن جمع البيانات الشخصية من الطالب أو اإلفصاح 	 
عنها أو استخدامها ألغراض تسويقية أو بغرض بيعها أو توزيعها على 

اآلخرين. 

أي استقصاء يتطلب جمع املعلومات بغض النظر عن الجهة املمولة 	 
له.

عدم التمييز على أساس اإلعاقة

القسم 504 من “قانون إعادة التأهيل” )Rehabilitation Act( لعام 1973 
 Americans( اإلعاقة”   ذوي  من  أمريكيين  “قانون  من  الثاني  والفصل 
(with Disabilities Act, ADA  لعام 1990 وتعديالت عام 2008 جميعها 
قوانين فيدرالية تحظر التمييز ضد ذوي اإلعاقة في أي برنامج يتلقى معونة 
مالية فيدرالية وفي أنظمة التعليم الحكومي على التوالي، فيكون الطالب 
القسم  بموجب   )FAPE( ومناسب”  مجاني  حكومًيا  “تعليًما  لتلقي   

ً
أهال

504 هو شخص يعاني إعاقة بدنية أو عقلية تحد كثيًرا من واحد أو أكثر 
اعتناء  مثل  نشاطات  تتضمن  )والتي  العظمى  الحياتية  النشاطات  من 
املرء بذاته وأداء املهام اليدوية والسير والرؤية والسمع والكالم والتنفس 
والتعلم والعمل( أو أنه شخص لديه سجل بتلك اإلعاقة أو أنه ُيعتبر ممن 

يعانون من إعاقات مماثلة.

 Americans( تلتزم مدارس سان خوان املوحدة بتحقيق االمتثال الكامل لـ
تمنع  ال  التعليمية  املنطقة  أن  حيث  with Disabilities Act, ADA(؛ 
األفراد  عن  ونشاطاتها  وخدماتها  التعليمية  املنطقة  برامج  مخصصات 
بين األفراد بسبب  وال تميز  املؤهلين ممن يعانون إعاقة بسبب اإلعاقة، 
اإلعاقة بالنسبة لالنضمام للبرامج أو الخدمات أو النشاطات التي تقدمها 
املنطقة التعليمية أو بالنسبة للحصول على مخصصات تلك البرامج أو 
الخدمات أو النشاطات، كما ال تميز في طلبات التوظيف أو في توظيف أفراد 
مؤهلين يعانون من إعاقات، كذلك ال تقدم برامج أو خدمات أو نشاطات 
مالم تكن البرامج املنفصلة أو  منفصلة أو مختلفة أو ال تتسم باملساواة، 
املختلفة ضرورية لتضمن أن املخصصات والخدمات املقدمة ذات فاعلية 
مساوية. تتبع مدارس سان خوان املوحدة إجراءات مناسبة للتقييم املستمر 
ألي طالب ذو مؤهالت تتصل باإلعاقة للمشاركة في نشاطات خارج املنهج 
وذلك  املناسبة؛  والنوادي  والبطوالت  املنظمات  مع  وللتعاون  الدرا�سي 
لضمان االمتثال، وتعمل على تقديم ترتيبات معقولة كلما كان ذلك عملًيا 

األمريكيون من ذوي اإلعاقة
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قد تتضمن املضايقات بسبب اإلعاقة تصرفات لفظية وتنابذ باأللقاب أو 
تصريحات تصويرية أو كتابية أو سلوك بدني تجاه املصابين باإلعاقة يكون 
ا ُيوِجد بيئة معادية 

ً
مهدد أو مؤذ أو مهين أو مرهب أو م�سيء، أو يكون سلوك

بالتدخل في مشاركات الطالب في املخصصات أو في تلقيهم للمخصصات أو 
الخدمات أو الفرص املتوافرة ضمن برامج املنطقة التعليمية. هذا السلوك

يخضع الطالب وأفراد طاقم العاملين  غير مشروع ولن يلقى تسامح منا. 
عد مضايقات بسبب اإلعاقة إلجراء تأديبي، 

ُ
الذين اتضح ارتكابهم ألفعال ت

االتصال  وينبغي لألسر التي لديها علم بوقوع مضايقات بسبب اإلعاقة  
بمدير املدرسة.

الحقوق والمسؤولياتالحقوق والمسؤوليات

الطالب من المهاجرين غير الشرعيين

يضمن أي طفل تقيم أسرته في منطقة سان خوان التعليمية للمدارس 
من  أسرة  أي  حرم 

ُ
ت فلن  حكومي؛  مجاني  تعليم  على  الحصول  املوحدة 

املدرسة بسبب موقفها من الهجرة.

U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights
United Nations Plaza 50
San Francisco, CA 94102

هاتف )415) 5555-486، فاكس )415) 5570-486.يضمن أي طفل تقيم 
أسرته في منطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة الحصول على 
حرم أي أسرة من املدرسة بسبب موقفها من 

ُ
تعليم مجاني حكومي؛ فلن ت

الهجرة.

مدير املدرسة أو أي موظف آخر يعمل لصالح املنطقة التعليمية والذي 
يبلغ املوظف الذي  ما يكون هو املسؤول عن تلقي تلك الشكاوى،   

ً
عادة

يتلقى تقرير الطالب أو الذي يشهد الواقعة منسق عدم التمييز أو املشرف 
العام أو من ينوب عنه.

تحظر املنطقة التعليمية السلوك االنتقامي ضد أي مشارك في إجراءات 
رفع الشكوى، حيث أن كل شكوى تخضع فوًرا للتحريات، وذلك مع احترام 
وقد تحدد منسق الفصل التاسع من  خصوصية كل األطراف املعنية، 
لدى املنطقة التعليمية ليكون املستشار  “اللوائح التنظيمية الفيدرالية” 

العام للمنطقة التعليمية:
District’s General Counsel, 3738 Walnut Ave., Carmichael,

.CA 95608, (916) 971-7110
)السياسة 5145.7 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

 ،)ADA( “قانون إعادة التأهيل  504 من  بالتزاماتها بموجب القسم  للوفاء 
في  التمييز  تجنب  عن  بمسؤوليتها  املوحدة  خوان  سان  مدارس  تعترف 
السياسات واملمارسات فيما يخص العاملين بها وفيما يخص الطالب؛ حيث 
 ذلك املضايقات ضد أي شخص يعاني إعاقة 

ً
أنه لن ُيسمح بالتمييز شامال

بمعرفة من املسؤولين في أي من البرامج واملمارسات في نظام مدارسنا، 
“قانون  من   504 فاملنطقة التعليمية تتحمل مسؤوليات بموجب القسم 
من  الثاني  والفصل   1973 لعام   )Rehabilitation Act( التأهيل”  إعادة 
“قانون أمريكيين من ذوي اإلعاقة” لعام 1990 وتعديالت عام 2008 والتي 
وفي   )FAPE( “تعليم حكومي مجاني ومناسب”  تتضمن املسؤولية في توفير 
تحديد الطالب وتقييمهم، وإذا تقررت أهلية الطالب بموجب القسم 504 
 (ADA( أو   1973 لعام   )Rehabilitation Act( “قانون إعادة التأهيل”  من 
أو كالهما، فاملنطقة التعليمية تتحمل املسؤولية في توفير سبيل النضمامه 

للخدمات التعليمية املناسبة.

إذا لم تتفق األسرة مع القرار الذي اتخذه طاقم العاملين باملنطقة التعليمية 
فيما يختص بالتعرف على إعاقة الطالب أو تقييمه أو تنسيبه في البرامج، 
فتتوافر احتياطات إجرائية والتي تتضمن الحق في عقد جلسة استماع 
السياسات  بتلك  يختص  فيما  معلومات  على  الحصول  يمكن  محايدة. 
واإلجراءات من “منسق القسم 504” باملنطقة التعليمية على العنوان التالي:

 Section 504 Coordinator, 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA
.95608

أو باالتصال على الرقم )916) 971-7220.
 بالقسم 504 من “قانون إعادة التأهيل” 

ً
لرفع شكاوى التمييز لإلعاقة عمال

1973 و)ADA(، والتي ال تتصل بالتعرف على  لعام   )Rehabilitation Act)
إعاقة طفل أو تقييمه أو تنسيبه في برنامج، يمكن لألسر رفع شكوى منفصلة 
الحصول  يمكن  والتي  الشكاوى”،  لرفع  املوحدة  “اإلجراءات  مستخدمين 
عليها من مدير املوقع املدر�سي أو من مسؤول االمتثال باملنطقة التعليمية أو 

املستشار العام لدى إدارة املنطقة التعليمية في العنوان التالي: 
.3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 971-7110

)القسم 504 من “قانون إعادة التأهيل” )Rehabilitation Act( لعام 1973 
السياسة   ،2008 عام  وتعديالت   1990 لعام   ADA من  الثاني  والفصل 

6164.6 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

استخدام الحاسبات
ُيعد استخدام حاسبات املدرسة واالتصال باإلنترنت فيها لغير النشاطات 
القواعد  يتبعون  الذين ال  الطالب  فإن  لذلك  االمتيازات؛  املطلوبة من 
حين  قد يخضعوا للتأديب وقد يخسروا امتيازات استخدام الحاسبات. 

يستخدم الطالب حاسبات املدرسة فإنهم يوافقون على ما يلي:
توجيهات املعلمين وطاقم العاملين باملدرسة.	 
قواعد املدرسة واملنطقة التعليمية التي تتبعها.	 
قواعد أي شبكة حاسبات يلجونها.	 

كذلك يوافق الطالب على مراعاة املستخدمين اآلخرين وإبداء االحترام لهم 
وعلى اتباع القواعد التالية:

استخدام حاسبات املدرسة ألغراض تعليمية وبحثية تتصل 	 
باملدرسة فقط.

عدم استخدام حاسبات املدرسة وشبكاتها ألغراض شخصية أو 	 
تجارية.

عدم تغيير أي برنامج حاسوبي أو وثائق )مالم يكن ضمن مشروع 	 
جماعي أو مالم تكن قد تلقيت تصريحات صريحة تسمح لك 

بالتحرير أو التغيير(.
عدم إنتاج معلومات أو توزيعها أو اإلطالع عليها أو استخدامها أو 	 

تخزينها، والتي:
يحظرها القانون أو منطقتنا التعليمية أو قواعد املدرسة.	 
تنتهك حقوق الطبع والنشر.	 

التعليمية  منطقتنا  تلتزم  الحكومية،  للمدارس  تعليمية  منطقة  بصفتنا 
الدينية  النشاطات  في  الطالب  فال تشجع مشاركة  الدين،  تجاه  بالحياد 
ولهذا يحث مجلس اإلدارة  وال تثنيهم عن اتباع تعاليم مذاهبهم الدينية، 
في  الحساسية  مراعاة  على  التعليمية  باملنطقة  العاملين  طاقم  م  ِ

ّ
املنظ

تلبية االحتياجات الدينية للطالب بحيث يتمكن الطالب من املشاركة في 
املدرسة وفي النشاطات خارج املنهج الدرا�سي دون أن تعاني حرية ممارستهم 

ملعتقداتهم الدينية أعباء ال داعي لها.

يوفر املشرف العام أو من ينوب عنه قائمة بأهم أيام املناسبات املقدسة 
وتتجنب املدارس إلى أق�سى حد ممكن عملًيا تخطيط النشاطات  دينًيا، 
املدرسية املهمة في تلك األيام، أما بالنسبة للطالب الذين تستلزم عقائدهم 
ترتيبات معينة فعليهم إخطار األفراد املناسبين من طاقم العاملين  إجراء 
باملدرسة، بمن فيهم املعلمين أو مدربي الفرق الرياضية أو مرشدي نشاطات 
خارج املنهج الدرا�سي أو غيرهم من العاملين املناسبين، وذلك في بداية العام 
الدرا�سي وبطلب كتابي لتلك الترتيبات، كذلك يتعاون املعلمون مع الطالب 

للوفاء باحتياجاته كي يتمكن من التغيب دون أن يتعرض لعقاب أكاديمي.

عدم التمييز على أساس الدين

المضايقات بسبب اإلعاقة
املضايقات بسبب اإلعاقة هو تصرف يحظره القسم 504 من “قانون إعادة 
“قانون  الثاني من  والفصل   1973 لعام   )Rehabilitation Act( التأهيل” 
 (Americans with Disabilities Act, ADA( أمريكيين من ذوي اإلعاقة” 

لعام 1990 وتعديالت عام 2008.

لن يكون ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية عائًقا أمام القبول في برامج منطقتنا 
ويمكن الحصول على املزيد من املعلومات من  التعليمية واملشاركة فيها، 
أفراد طاقم العاملين ممن يتقنون لغتين إحداهما األسبانية أو الروسية 
أو األوكرانية أو العربية أو الفارسية، وذلك باالتصال بمنسق تنمية اللغة 

اإلنجليزية بمنطقتنا التعليمية على الرقم 971-5382 (916).

يمكن أيًضا توجيه االستفسارات بخصوص القوانين واللوائح الفيدرالية 
فيما يختص بعدم التمييز أو بامتثال منطقتنا التعليمية إلى “إدارة الحقوق 

املدنية بوزراة التعليم األمريكية” على العنوان التالي:

عدم التمييز على أساس اللغة

التحرش الجنسي
م بالحفاظ على بيئة تعليمية خالية من التحرش  ِ

ّ
يلتزم مجلس اإلدارة املنظ

وتحظر التحرش الجن�سي بالطالب الذي يصدر عن طالب آخرين أو موظفين 
ترعاها  التي  النشاطات  أو ضمن  املدرسة  في  ذلك  كان  سواًء  أو غيرهم، 
كذلك يحظر مجلس اإلدارة  املدرسة أو النشاطات التي تتصل باملدرسة، 
م التصرفات االنتقامية أو اتخاذ إجراءات ضد من يرفع شكوى أو  ِ

ّ
املنظ

يشهد فيها أو يساعد في رفعها أو يشارك في إجراءات الشكوى التي ُرفعت 
خضوًعا لهذه السياسات واللوائح التنظيمية اإلدارية.

يخضع أي طالب يشترك في التحرش الجن�سي بطالب آخر أو بأي شخص من 
منطقتنا التعليمية إلجراء تأديبي قد يصل للطرد ويتضمن الطرد، ويخضع 
أي موظف يسمح بالتحرش الجن�سي أو يشترك فيه إلجراء تأديبي قد يصل 

للطرد ويتضمن الطرد.

ينبغي ألي طالب يشعر بأنه يتعرض للمضايقات أو للتحرش أن يتصل فوًرا 
باملدير أو من ينوب عنه أو بإداري آخر يعمل لصالح املنطقة التعليمية، وذلك 
للحصول على نسخة من الالئحة اإلدارية -1312.3 اإلجراءات املوحدة لرفع 
 (Administrative Regulation 1312.3-Uniform Complaint الشكاوى 
(Procedures، ويمكن استيفاء بيانات شكاوى التحرش بما يتفق مع تلك 
اإلجراءات. يناقش املعلمون تلك السياسات مع طالبهم بطرق تناسب كل 
مرحلة عمرية ويؤكدون للطالب أنه ليس عليهم أن يتحملوا أي شكل من 

أشكال التحرش الجن�سي.

م من الطالب أو من طاقم العاملين اإلبالغ فوًرا  ِ
ّ
يتوقع مجلس اإلدارة املنظ

عن وقائع التحرش الجن�سي ملدير املدرسة أو ملن ينوب عنه أو إلداري آخر 
وفي أي حالة تحرش جن�سي يتورط فيها  يعمل لصالح املنطقة التعليمية، 
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جرى على حاسبات املدرسة ال 
ُ
من املهم إدراك حقيقة أن األعمال التي ت

فاستخدام حاسبات املنطقة التعليمية  تتمتع بالخصوصية أو الحماية؛ 
وشبكات الحاسب التابعة لها واالتصال باإلنترنت فيها ال ُين�ِسئ أي توقعات 
بالحصول على الخصوصية؛ وعليه، تحتفظ مدارس سان خوان املوحدة 
بالحق في البحث في أي معلومات يتم إرسالها أو استالمها أو تخزينها في أي 
أعمال  غير مسؤولة رسمًيا عن تضرر  التعليمية  منطقتنا  كانت.  صيغة 
الطالب املخزنة في ملفات حاسوبية أو عن فقدانها. يحق ألولياء األمور أو 
األوصياء فحص ملفات أبنائهم إذا توفرت إمكانية الوصول إلى املعلومات. 
نقدر لكم مساعدتنا في ضمان استخدام الطالب للحاسبات بصورة مناسبة. 

)السياسة 6163.4 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

الحقوق والمسؤولياتالحقوق والمسؤوليات
من   5145.2 والالئحة   ”)BP( و  “قانون التعليم”  من   35183.5 )القسم   

)”)AR)
توفر مدرسة Encina Preparatory 6-12 High School  الزي لطالب سان 
ب بالتبرع باملالبس واألحذية النظيفة ذات  خوان املوحدة وعائالتهم. وُيرحَّ
 ،Bell Stree 1400 :االستعمال الخفيف، إذ يتوفر مخزن املالبس الكائن في
بجوار موقف سيارات الصالة الرياضية، وهو مفتوح كل يوم خميس من كل 
أسبوع بدًء من الساعة 12مساًء حتى 2مساًء. في حالة وجود استفسارات، 

ُيرجى االتصال بالرقم 916-971-5891.

تم الحصول عليها بالتعدي على ملفات خاصة أو سرية.	 
عرض منطقتنا التعليمية أو شخص ما للمسؤولية 	 

ُ
قد ت

القانونية )مثل املعلومات التشهيرية(.
تكون فاضحة أو إباحية أو جنسية صريحة.	 
تتسبب في تأخر أو عطل أو تضرر األنظمة أو البرامج أو الشبكات 	 

أو املعدات.
تكون محظورة في مكان العمل أو في نطاق أرض املدرسة.	 

توفر منطقتنا التعليمية موارد لسالمة اإلنترنت للطالب وللعامة على موقع 
www.sanjuan.edu/ الرابط  خالل  من  اإللكتروني  التعليمية  منطقتنا 
كما توجد معلومات عن السلوك املناسب على اإلنترنت،   ،cybersafety
بما فيه التفاعل مع أفراد آخرين على مواقع التواصل االجتماعي وفي غرف 

املحادثات، وعن التوعية بالتنمر اإللكتروني والرد عليه.

أوامر المحكمة وأوامر الحضانة
تلتزم مدارس سان خوان املوحدة بالتعاون مع األسر لتقديم بيئة تعلم آمنة 
وداعمة. ُيفترض أن ولي األمر أو الو�سي الذي ُيلحق الطالب باملدرسة هو 
 عن رفاهة 

ً
ولي األمر أو الو�سي الذي يتمتع بحضانة الطالب ويكون مسؤوال

الطالب، وَيفترض مسؤلو املدرسة أن كال والدّي الطالب أو أن كل األوصياء 
عليه يتمتعون بحقوق متساوية تتضمن على سبيل املثال ال الحصر استالم 
الع على 

ّ
الطالب بعد الدوام املدر�سي أو شطب الطالب من املدرسة أو االط

سجالت الطالب أو املشاركة في النشاطات املدرسية أو زيارة املدرسة، مالم 
تتسلم املدرسة أمًرا من املحكمة ينص على خالف ذلك. حين يصدر عن 
املحكمة أمر مقيدلسبل الوصول، يقدم ولي األمر أو الو�سي إلدارة املدرسة 

نسخة من أمر املحكمة املعتمد عند االلتحاق أو حال تغيرت الظروف.

تتصل  للطالب  الوصول  يقيد  محكمة  أمر  النتهاك  محاولة  وقوع  عند 
املدرسة بولي األمر الحاضن وبمسؤولي سلطات األمن املحلية ولن تجعل 
الطالب متاًحا إال بعد موافقة أحد الطرفين أو كالهما، ونحث أولياء األمر 

على التعاون سوًيا لدعم تعليم أبنائهم.

تقر كل مدرسة قواعد الزي فيها، فلدى مدارس املرحلة الوسطى ويل روجرز 
لألسر  يجوز  موحد.  مدر�سي  زي  االبتدائية  كيلي  داير  ومدرسة  وباستور 
االتصال بمدير املدرسة ملناقشة املعونة في الزي املدر�سي املوحد أو ملناقشة 
بدائله، وعلى الطالب االلتزام بالسياسة العامة لقواعد الزي التي وضعتها 

املدرسة.

وعليه فإننا  مالبس مناسبة لبيئة املدرسة؛  ُيتوقع من كل الطالب ارتداء 
ال نقبل أي مالبس أو تسريحات شعر أو ألوان شعر تتعارض مع البيئة 
ألي  خاضعة  تكون  أال  شريطة  ملحوظ،  نحو  على  تعطلها  أو  التعليمية 
نصوص مرعية عن حرية التعبير، سواًء كانت قوانين أو سياسات مجلس 
واألغراض  والُحلّي  املالبس  ُيحظر  كما  إدارية،  تنظيمية  لوائح  أو  اإلدارة 
)من حقائب ظهر أو حقائب الخصر أو الحقائب الرياضية أو  الشخصية 
زجاجات املياه أو ...إلخ( والتي تعرض لغة أو صور مبتذلة أو ذات إيحاءات 
جنسية أو عنصرية أو فاضحة أو تشهيرية أو تروج للمحتوى غير املشروع 
أو العنيف مثل االستخدام غير املشروع لألسلحة أو الكحوليات أو التبغ أو 
أدوات املخدرات، أو كانت تشير لعضوية في عصابة ما أو تروج لها، أو كانت 
ينبغي للمالبس أن يكون مقاسها مناسب وأن  املالبس تتضمن تهديدات، 
تكون مهندمة ونظيفة وتتفق مع معايير السالمة واللياقة والذوق السليم، 
كذلك ُيحظر املالبس التي تبين فتحة الصدر أو املناطق الخاصة من الجسم 

أو أعلى البطن أو املالبس الداخلية أو املالبس املثيرة جنسًيا.

والتي تشمل  مالبس تقي من الشمس،  تسمح كل مدرسة للطالب بارتداء 
على سبيل املثال ال الحصر القبعات لالستخدام في املناطق املكشوفة أثناء 
اليوم الدرا�سي، وقد يقر كل موقع مدر�سي القواعد التي تحدد أنواع املالبس 
املناطق  في  بارتدائها  التي سيكون مسموًحا للطالب  الواقية من الشمس 
“غير مناسبة”. التي قد تكون   املكشوفة ويحدد أنواع املالبس والقبعات 

الزي

االتصال باإلنترنت
توفر مدارس سان خوان املوحدة االتصال باإلنترنت ألغراض التدريس، 
وقد تتوفر للطالب عند االتصال باإلنترنت فرصة الوصول للبريد اإللكتروني 
الجامعات  ومكتبات  النقاش  ومجموعات  املفتوحة  الحاسوبية  والبرامج 

ومكتبة الكونغرس ومعلومات وأخبار من معاهد األبحاث، وغير ذلك.

عتبر غير مناسبة لصغار السن، 
ُ
إال أن بعض املعلومات على اإلنترنت قد ت

وقدرة مدارس سان خوان املوحدة في السيطرة على وصول الطالب ملعلومات 
غير مناسبة محدودة، فإذا لم ترغبوا في أن يتصل أبنائكم الطالب باإلنترنت 

عليكم بتقديم طلب كتابي ملدير أي مدرسة يرتادونها.

نحث األسر على مناقشة توقعاتها فيما يخص النشاطات املناسبة الستخدام 
اإلنترنت، فإنه باستخدام الطالب لخدمات الحاسب قد يتمكن من شراء 
سلع وخدمات يكون ولي أمره هو املسؤول عنها رسمًيا، فمدارس سان خوان 
املوحدة غير مسؤولة معنوًيا أو رسمًيا عن استخدام الطالب لإلنترنت أو عن 
اتصالهم به بطريقة تنتهك قواعد منطقتنا التعليمية، كما أنها غير مسؤولة 
عن عدم توفر فرصة االتصال باإلنترنت وال عن دقة املعلومات املتلقاة من 

خالل اإلنترنت.

المسؤولية المالية الرسمية
يكون أولياء األمور أو األوصياء مسؤولون معنوًيا ومسؤولون مالًيا ورسمًيا 
يتضمن  والذي  املتعمد  السلوك  سوء  من  القصر  أبناءهم  يرتكبه  عما 

التخريب.

قد يتعرض الطالب الذين ُعرف بتورطهم للوقف أو الطرد أو كالهما وقد 
وجه إليهم تهم جنائية. 

ُ
ت

باإلضافة إلى ماسبق، فإن منطقتنا التعليمية قد تحجب درجات الطالب 
وشهادته وبيان درجاته إلى أن يتم التعويض عن األضرار، أما إذا لم يتمكن 
أعمال  أداء  اكتمال  حتى  املدرسة  فتحجبها  السداد  من  وذويه  الطالب 

تطوعية عوًضا عن السداد مقابل األضرار النقدية.

مسؤولون رسمًيا أمام املنطقة التعليمية  األمور أو األوصياء  يكون أولياء 
عن أي ممتلكات تكون ُمعارة للطالب القاصر ولم تجر إعادتها عند املطالبة 

بإعادتها.

بيانات الطوارئ
البد أن يكون لدى مدرسة أبنائكم من الطالب بيانات في ملفاتهم ملساعدة 
طاقم العاملين في االتصال باألشخاص املناسبين في حاالت الطوارئ، وقد 
بطاقة  بيانات  لتقديم  اإلنترنت  عبر  منظومة  التعليمية  املنطقة  قدمت 
الطوارئ، حيث أنه يجب على األسر استيفاء بيانات البطاقات بالكامل بما 
فيها البيانات الصحية ذات الصلة وأرقام الهواتف لالتصال بها في حاالت 
الطوارئ. الرجاء الدخول إلى “بوابة أولياء األمور” الستيفاء بيانات البطاقة 

اإللكترونية.
يمكن العثور على مزيد من املعلومات على املوقع اإللكتروني

.www.sanjuan.edu/emergencycard 

بيانات  باستثناء  بسرية،  الطوارئ  بطاقات  في  املوجودة  البيانات  عامل 
ُ
ت

ملف الطالب، الرجاء إخطار املدرسة فوًرا بشأن أي تغيير في العنوان أو رقم 
)القسم  الهاتف يقع خالل العام الدرا�سي ألي شخص مدرج في البطاقة. 

49408 من “قانون التعليم”(

االنتظام في الحضور
االنتظام في الحضور عامل مهم جًدا في نجاح الطالب في املدرسة، لذلك 
ُيلزم قانون والية كاليفورنيا أولياء أمور األطفال بين سن 6 إلى 18 عام أو 
مالم يفوا بمعايير التغيب املقبولة  عليهم بإرسالهم للمدرسة،  األوصياء 
الذين ال يفون بهذا  األمور أو األوصياء  قد يخضع أولياء  وعليه،  قانوًنا؛ 

االلتزام للمالحقة القضائية.

وحدت مدارس سان خوان املوحدة سياسات وإجراءات الحضور لكل 
الطالب فات  إذا  استيعابها،  لتيسير  وذلك  الدراسية،  املراحل   صفوف 
باملئة أو أكثر من العام الدرا�سي ُيعتبر دائم متغيب بغض النظر ما   10  
إذا راودتكم أسئلة  إذا كانت مرات التغيب لعذر مقبول أو غير مقبول. 
عن االنتظام في الحضور املدر�سي أو احتجتم للمساعدة اتصلوا بمعلم 
 Attendance بـ”برنامج  اتصلوا  أو  املدرسة،  بمدير  أو  الطالب  ابنكم 
للحصول على املزيد من    (916) 979-8604 Improvement” على الرقم 

املعلومات. )القسم 48200 والقسم 48200 من “قانون التعليم”(.
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أو عقلية أو نفسية مؤقتة محتجز في مستشفى أو يتلقى الرعاية مقيًما في مرفق 
يتلقى خطة من معالجه  فيمكنه أن  مستشفيات الوالية،  باستثناء  صحي، 
النف�سي. والطالب الذي يعاني إعاقة بدنية أو عقلية أو نفسية مؤقتة محتجز 
مستشفيات  باستثناء  في مستشفى أو يتلقى الرعاية مقيًما في مرفق صحي، 
الوالية، فيمكنه أن يتلقى توجيهات فردية من املنطقة التعليمية التي يقع فيها 
املرفق العالجي. األسرة مسؤولة عن إخطار املدرسة باحتياج الطالب للخدمات 
اتصلوا بمنطقتنا التعليمية للحصول على معلومات عن البدائل  التعليمية. 

التعليمية املتاحة. )القسم 48206.3 إلى 48208 من “قانون التعليم”(.

إذا كان الطالب سيتغيب أو سيتأخر، ينبغي لألسر االتصال برقم الحضور 
اليوم املدر�سي، وذلك في كل يوم سيتغيب فيه الطالب  املدر�سي قبل بدء 
وحين يعود الطالب ينبغي له جلب مذكرة كتابية وقعها ولي  أو سيتأخر، 
األمر أو الو�سي والتي تتضمن تاريخ اإلخطار وإسم الطالب بالكامل وأسماء 
باإلضافة إلسم  والصف وتواريخ أيام التغيب وسبب التغيب،  املعلمين  
الشخص الذي ُيخطر املدرسة وعالقته بالطالب. ُيسجل الغياب الذي لم 

ُيبرر خالل خمسة أيام مدرسية بأنه تهرب من الدراسة.

اإلبالغ عن التغيب

التغيب المسموح به قانونًا
أنه  إال  الطالب،  أبناءهم  تغيب  كلما  املدرسة  تخطر  أن  لألسر  املهم  من 

” إال لهذه األسباب:
ً

بموجب قانون الوالية ال ُيعتبر عذر التغيب “مقبوال
)القسم 48205 من “قانون التعليم”(

نظًرا ملرض الطالب.	 

نظًرا لخضوع الطالب للحجر الصحي بموجب تعليمات مسؤول صحة 	 
تابع للمقاطعة أو للمدينة.

بغرض تلقي خدمات طبية أو خدمات العناية باألسنان أو خدمات 	 
أخصائي النظارات أو مقوم العمود الفقري.

بغرض حضور جنازة أحد أقربائه من الدرجة األولى، بحيث ال يتجاوز 	 
الغياب يوًما واحًدا إذا أقيم العزاء في والية كاليفورنيا وثالثة أيام إذا 

أقيم خارجها.

ألغراض تتعلق بهيئة املحلفين، كما ينص القانون.	 

نظًرا إلصابة طفل بمرض أو لضرورة حضوره موعد مع طبيب أثناء 	 
اليوم الدرا�سي، ويكون الطالب هو ولي األمر الحاضن لذلك الطفل.

بالنسبة للتغيب ألسباب تتضمن على سبيل املثال ال الحصر املثول 	 
أمام املحكمة أو حضور جنازة أو إقامة شعائر دينية أو اعتكاف 

ديني أو حضور مؤتمر توظيف أو حضور مؤتمر تعليمي عن املنظومة 
التشريعية أو القضائية تقيمه منظمة غير هادفة للربح، ال ُيعد تغيًبا 

لعذر مقبول إال إذا قدم ولي األمر أو الو�سي طلب التغيب كتابًيا 
واعتمده مدير املدرسة أو ممثل ينوب عنه خضوًعا للمعايير املوحدة 

م ، كما ينص القانون على أن حضور  ِ
ّ
التي وضعها مجلس اإلدارة املنظ

االعتكافات الدينية ال يزيد على أربعة ساعات لكل نصف عام درا�سي.

 في مجلس دائرة 	 
ً
االنتخابات: بغرض القيام بدوره بصفته عضوا

انتخابية أثناء االنتخابات.

بغرض تمضية الوقت مع قريب من الدرجة األولى، وكان هذا القريب 	 
عضو عامل ونشط تابع للقوات النظامية -على النحو املحدد في 

القسم 49701 وتم استدعاءه للخدمة لنشره في منطقة حرب أو 
موقع داعم للقتال أو كان في إجازة منه أو عاد لتوه من هناك. التغيب 
املمنوح وفًقا لهذا املقطع يكون ممنوًحا لفترة زمنية يحددها املشرف 

العام للمنطقة التعليمية.

نموذج اإلصابة بمرض مزمن
إذا كان أي من أبنائكم الطالب مشخص باإلصابة بمرض مزمن، يجوز لكم 
الحصول على تصريح من الطبيب للسماح له بالتغيب، ويتطلب النموذج 
من الطبيب املعالج تأكيد التشخيص وسرد األعراض التي لن تستلزم زيارة 

للعيادة، لكنها تستلزم تغيب الطالب عن املدرسة وبقائه في املنزل.

حين يعود الطالب للمدرسة يرسل ولي األمر أو الو�سي مذكرة بهذا التصريح 
عتبر مرات التغيب تلك 

ُ
وت سارًدا فيها األعراض التي تعرف عليها الطبيب، 

ُمثبَتة. يتوافر النموذج لدى مدرسة الطالب وينتهي العمل به بنهاية العام 
الدرا�سي، حيث أنه يجب الحصول على نموذج جديد كل عام. لالستفسارات 

الرجاء االتصال بممرضة املدرسة أو بمسؤول الحضور باملوقع.

الدراسة المستقلة
إذا كان الطالب سيتغيب عن املدرسة لخمسة أيام أو أكثر دون عذر مقبول 
يجوز لألسرة االتصال بمدير املدرسة قبلها بخمسة أيام ملناقشة ترتيبات 
الدراسة املستقلة. برغم استجابة املدارس ألغلب الطلبات إال أن اعتبارات 
معينة قد تؤدي لرفض املدرسة للطلب، من بينها إرسال اإلخطار بمدة تقل 
عن خمسة أيام مقدًما أو مخاوف أكاديمية أو سلوكية أو مخاوف تتعلق 
بالحضور أو تعارض في الخضوع لالختبارات أو نقص في املوارد املطلوبة 

لتقديم الخدمة.

التهرب من الدراسة
يكون متهرًبا من الدراسة أي طالب يتغيب عن املدرسة دون عذر مقبول 
لثالثة أيام كاملة أو جزئية خالل عام درا�سي واحد أو يتأخر أو يتغيب ألكثر 
من 30 دقيقة خالل اليوم الدرا�سي دون عذر مقبول لثالثة مرات مختلفة 
في العام الدرا�سي الواحد أو بعض أو كل ما سبق، بهذا يكون هؤالء الطالب 
وأولياء أمورهم أو األوصياء عليهم مخالفين للقانون وقد يتعرضوا للمالحقة 

القضائية ولغيرها من العقوبات.

ما   
ً
وعادة الطالب لوقف امتيازات القيادة أو تأخيرها،  قد يتعرض هؤالء 

كما قد يخسر  لغى تصاريح عمل الطالب معتادي التهرب من الدراسة، 
ُ
ت

طالب السنة األخيرة الذين لديهم فترات “انقطاع” يبلغ مجموعها ما يساوي 
ستة أيام امتيازات مراسم التخرج. حين ُيعد االنتظام في الحضور مشكلة 
فإن قانون الوالية يشجع أولياء األمور أو األوصياء على مرافقة أبنائهم من 
الطالب للمدرسة وعلى حضور الصفوف الدراسية معهم. )القسم 48260 
و 48273 من “قانون التعليم”، والقسم 13202.7 من “قانون املركبات”( معدل التغيب على مستوى الوالية ألمراض الطفولة املعتادة هو خمسة 

ومع ذلك تسمح مدارس سان خوان املوحدة لكل ولي أمر أو و�سي  أيام، 
أيام متتالية في العام الواحد دون تقديم   10 باالعتذار عن الحضور حتى 
باملدرسة.  إثبات باإلصابة باملرض من أحد ممتنهي الطب أو من موظف 

)القسم 46011 من “قانون التعليم”(.

يجب على الطالب الذين اليزالون يعانون من املرض حتى أنه ال يسعهم 
حضور املدرسة بعد مرور خمسة أيام جلب ما يثبت اإلصابة باملرض من 
وإذا كان أبناءكم من الطالب  أحد ممتنهي الطب لدى عودتهم للمدرسة، 
يخضعون بانتظام لرعاية طبيب نظًرا إلصابتهم بحالة خطرة أو مزمنة، أو 
ألن أحد ممتنهي الطب قد أمره بالبقاء في املنزل قبل انتهاء فترة الخمسة أيام، 

فيجب تقديم الدليل فوًرا.

إثبات اإلصابة بالمرض

خيارات للطالب غير القادرين على 
االنتظام في حضور المدرسة

يجوز تقديم خدمة التدريس املنزلي للطالب غير القادرين على االنتظام في 
حضور املدرسة إلصابتهم بإصابة شديدة أو لتعرضهم ملرض عضال لفترة 
ثالثة أسابيع أو أكثر، ويجب أن يثبت طبيب حالة الطالب. بالنسبة للطالب 
الذين يعانون أمراًضا عقلية، يجب عليهم تقديم نموذج تصريح من طبيب 
 وخطة عالج من معالجهم النف�سي. أما بالنسبة لطالب يعاني إعاقة بدنية
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ألغراض حضور الطالب مراسم التجنيس ليصبح مواطًنا 	 
أمريكًيا.

ُيسمح للطالب املتغيب عن املدرسة لألسباب املقبولة املذكورة أعاله 
باستكمال كل املهام املدرسية واالختبارات التي يمكن تقديمها على نحو 
معقول والتي فاتته أثناء فترة التغيب، حيث أن الطالب يتلقى نقاطه 
بالكامل عقب استكمالها بصورة ُمرضية خالل فترة زمنية معقولة. 
ُيحدد معلم كل مقرر درا�سي تغيب عنه الطالب االختبارات واملهام 
املدرسية والتي تكون مساوية لالختبارات واملهام املدرسية التي فاتت 
االختبارات  تكون هذه  أن  ليس ضرورًيا  ولكن  تغيبه،  أثناء  الطالب 
واملهام مطابقة لتلك التي فاتته. )القسم 46010 والقسم 48205 من 

“قانون التعليم”(.

ختصم من حد الغياب املقبول 
ُ
سجل مرات التغيب تلك على أنها ُمثبَتة وال ت

ُ
ت

واملمنوح لولي األمر والذي يبلغ 10 أيام.
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ال تقدم املنطقة التعليمية تأميًنا يغطي فقدان املقتنيات الشخصية 
للطالب أو يغطي التلفيات التي قد تتعرض لها؛ لذلك فالطالب الذين 
يجلبون معهم إلى املدرسة مقتنيات شخصية يجلبونها على مسؤوليتهم 
الشخصية، ونحن ال نتحمل أي مسؤولية قانونية أو اعتبارية لفقدان 

أو تلف أي مقتنيات شخصية.

مقتنيات الطالب جلسة استماع مجلس مراجعة االنتظام 
في حضور المدرسة

تتلقى األسر خطاًبا تحذيرًيا من مجلس املنطقة التعليمية موجه لولي األمر أو 
 CWA1 للو�سي بأن ابنهم قد أصيب باملرض مرات عديدة، وينشأ الخطاب
ثَبتة إلى خمسة أيام، وهي من بين تلك 

ُ
حينما يصل عدد األيام املرضية امل

ثَبتة من ولي 
ُ
املمنوحة ألولياء األمور، فإذا وصل عدد تلك األيام املرضية امل

األمر إلى 10 أيام تتلقى األسرة خطاب CWA2 مطالًبا األسرة بإثبات اإلصابة 
باملرض من أي من ممتنهي الطب ألي يوم بعد أن يبلغ املرض من الطالب 
سجل أي مرات غياب بسبب 

ُ
لهذا ت ا يمنعه من الذهاب للمدرسة؛ 

ً
مبلغ

اإلصابة باملرض دون تقديم إثبات من أحد ممتنهي الطب أو من موظف 
“قانون  من   46011 و   48260.5 )القسم  باملدرسة تغيًبا لعذر غير مقبول. 

التعليم”(

ا 
ً
الكتب وغيرها من املواد أو املعدات التي أعطيت للطالب تظل ملك

لسان خوان املوحدة، والبد من الحفاظ على كل تلك املواد واملعدات 
ُيلَزم  وعليه،  نظيفة والتعامل معها بحرص وإعادتها في حالة جيدة؛ 
الطالب بدفع تكاليف ترميم أو تغيير أي عناصر تتعرض للتلف أو 

الضياع، وذلك باإلضافة للعقوبات األخرى.

الكتب وغيرها من ممتلكات المدرسة

لـ”مجالس  “قانون التعليم بوالية كاليفورنيا”  من   48263 يصرح القسم 
االستجابة للحاالت التي تتضمن  مراجعة االنتظام في حضور املدرسة” 
“اعتياد  أو  أو “عدم االنتظام في الحضور”  “اعتياد التهرب من الدراسة” 
التمرد أو التشويش”. قد يستلزم األمر تنفيذ سبل تدخل أكثر حدة لتضم 
 probation(  أو  )School Attendance Review Board, SARB( اإلحالة لـ
عليه إخطاًرا كتابًيا  أمر القاصر أو األوصياء  يتلقى أولياء   .department)
 Attendance( اتصلوا بـ .)”القسم  48320 إلى 48325 من “قانون التعليم(
  (916) 979-8604 الرقم  على   SARB بـ  أو   )Improvement Program

للمزيد من االستفسارات.

فصل الطالب من المدرسة: 
أيام التغيب المتعاقبة

قد يتعرض الطالب للفصل من املدرسة إذا تراكمت أيام تغيبه املتعاقبه 
املسؤولون  يرسل  وقد  األسرة،  من  اتصال  ورود  دون  يوًما   15 لتصبح 
10 أيام غياب متعاقبة لم  اإلداريون باملدرسة خطاًبا بريدًيا عند تسجيل 
تتصل األسرة خاللها باملدرسة أو حاولت املدرسة خاللها االتصال باألسرة 

ولم تتلق إجابة.

إحالة للمدعي العام بالمنطقة
في حالة االستمرار الطوعي لولي األمر أو الو�سي أو أي شخص آخر في عدم 
الخدمات  أو  املدر�سي”  الحضور  مراجعة  “مجلس  لتوجيهات  االستجابة 
للمنطقة  تعليماته  املدر�سي”  الحضور  مراجعة  “مجلس  يصدر  املقدمة، 
التعليمية لترفع شكوى جنائية أمام املحكمة املناسبة بحق ولي األمر أو 
 272 القسم  بانتهاك  االتهام  تنطوي على توجيه  أو شخص آخر  الو�سي 
كاليفورنيا”  بوالية  العقوبات  “قانون  من  قاصر”  جنوح  في  “املساهمة 
ولتتأكد املنطقة التعليمية من تولي السلطات املناسبة للمالحقة القضائية 
لتلك التهم، أما بالنسبة للطالب الذين يبلغون 12 عاًما أو أكبر فقد ُيحالوا 

ملحكمة األحداث إلصدار حكم.

قد تجري سلطات  ا على صحة الطالب وسالمتهم ورفاهتهم، 
ً
حفاظ

املدرسة ومسؤولو السلطات األمنية عمليات تفتيش، حسبما يسمح 
القانون، فقد تخضع خزائن املدرسة للتفتيش في أي وقت، باإلضافة 
أن مسؤولي املدارس اآلمنة باملنطقة التعليمية أو مسؤولي السلطات 
األمنية قد يستخدمون كالًبا مدربة الكتشاف العقاقير املخدرة في 
الخزائن واملركبات وحقائب الظهر واملواقع األخرى، كذلك قد يصادر 
مسؤولو املدرسة أي عناصر غير مسموح بتواجدها على أرض املدرسة.

عمليات التفتيش
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 اإلخطار بالتهرب من الدراسة
وبفرط التغيب

خطاب االنتظام في الحضور ورفاهة الطالب 
 )Child Welfare and Attendance

Letter, CWA1  و CWA2(

مالحظات

ثالث  الطالب  من  ألبناءهم  املدرسة  إذا سجلت  األسر خطاًبا  تتلقى 
مرات من التغيب دون عذر مقبول أو ثالث مرات من التأخر للتهرب من 

الدراسة أو كالهما.

إذا سجلت املدرسة للطالب ثالث مرات إضافية  ثاٍن  يرسل خطاب 
دون  غياب  أيام  املجموع ستة  ليكون  مقبول  دون عذر  التغيب  من 
عذر مقبول، كذلك تتلقى األسر خطاب ثالث إذا تسجلت ثالث مرات 
أخرى من التغيب دون عذر مقبول أو ثالث مرات من التأخر للتهرب من 
الدراسة ليكون املجموع تسعة أيام من التغيب دون عذر مقبول. سوف 
ملرة واحدة على  التهرب”  اعتياد  “اجتماع  لعقد  بذل جهود صادقة 

ُ
ت

األقل )إما وجًها لوجه أو عبر الهاتف( مع األسرة ومع الطالب ملراجعة 
وضع الطالب. ننصح أولياء األمور باستغالل تلك االجتماعات ملعالجة 
ينص  -كما  مقبول  عذر  دون  )التأخر  الدراسة.  من  التهرب  مخاوف 
30 دقيقة خالل اليوم الدرا�سي دون  القانون- هو أي تغيب ألكثر من 

عذر مقبول(.
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ً

حين يتسبب الطالب في التشويش على القاعة الدراسية، يتعاون املعلم أوال
فإذا استمر الطالب في التشويش على  مع الطالب لتعديل ذلك السلوك، 
عملية التعلم، ُيحال الطالب لسلطات املدرسة لتلقي التأديب املناسب أو 
خطر املدرسة األسر التي يكون متوقًعا منها 

ُ
التخاذ التدابير التصحيحية، وت

املساعدة في تصحيح السلوك. فإذا انتهك سلوك الطالب قواعد املدرسة قد 
تو�سي املدرسة ببعض التوصيات، مثل:

املشورة النفسية.	 
اجتماع أسري.	 
تقييم للتنسيب في مدرسة أخرى أو برنامج آخر.	 
عقد مكتوب يسرد شروط التحسن.	 
إحالة إلى وكالة مجتمعية أو وكالة سلطات أمنية.	 
قد يتضمن التأديب:	 

تقييد املشاركة في النشاطات املدرسية، متضمنة فترات الراحة 	 
والرحالت امليدانية والرياضات والنشاطات التي تكون خارج 

املنهج الدرا�سي، باإلضافة إلى التخرج.
عقوبة مدرسية أو مدرسة السبت )حيث ُيحضر الطالب 	 

الواجبات واملهام املدرسية إلتمامها(.
الصرف من الصف وتوكيله لبرنامج مدر�سي آخر.	 
الوقف.	 
الطرد.	 
النقل ملدرسة أخرى أو برنامج آخر.	 

التشويش في القاعة الدراسية فيجب أن  تحمي قواعد املدرسة حقوق الطالب وتروج لبيئة تعلم آمنة، 
يكون الطالب حًرا في التعلم، كما يجب أن يكون املعلمون أحراًرا في التدريس. 
الطالب مسؤولون عن سلوكياتهم أمام املدرسة أثناء اليوم الدرا�سي وأثناء 
النشاطات  وإلى  املدرسة  إلى  طريقهم  في  وكذلك  املدرسية،  النشاطات 
املدرسية وفي طريقهم منها، وعلى أرض املدرسة في أي وقت. قد يكون مطلوًبا 
نة معينة للمشاركة في 

َ
بمعايير أكاديمية أو معايير مواط من الطالب الوفاء 

النشاطات التي تكون خارج املنهج الدرا�سي. 

ُيتَوقع من الطالب:

اتباع قواعد املدرسة.	 
اتباع توجيهات املعلمين وسلطات املدرسة.	 
إبداء االحترام للمعلمين ولغيرهم من الطالب داخل القاعة الدراسية.	 
الحضور للصف مستعًدا للدراسة والتعاون.	 
التركيز على املهام املوكلة إليه كطالب أثناء الحصص.	 
االمتثال لقواعد القاعات الدراسية كيفما يمليها كل معلم.	 
ارتداء خوذات عند ركوب الدراجات. 	 

بصفة عامة، ال يجوز للطالب:

حيازة أي أسلحة أو أغراض خطرة.	 
حيازة عقاقير مخدرة أو أدوات لها أو تبغ أو كحوليات أو غيرها من 	 

املواد الخطرة أو الخاضعة للرقابة أو استخدام أي منها أو بيعها أو 
مشاركتها مع الغير.

قتال الغير أو إيذاءه أو تهديده أو مضايقته أو التنمر عليه أو تخويفه.	 
إتالف مقتنيات الغير أو االستيالء عليها.	 
التصرف على نحو مشين أو بذيء أو مهين أو يحط من قدر الغير أو 	 

يروج النتهاك القوانين أو قواعد املدرسة أو ارتداء أو حمل أي عنصر 
يتصف بتلك املواصفات.

تحدي سلطات املدرسة.	 
مغادرة أرض املدرسة بدون إذن.	 
التشويش على الصف الدرا�سي أو النشاط املدر�سي.	 
الغش أو تزوير الوثائق.	 
املشاركة في أي نشاط للمقامرة.	 
استخدام أجهزة االتصال اإللكترونية مما يشوش على النشاط 	 

املدر�سي.
التهرب من املدرسة والتأخر على الصف الدرا�سي.	 

املطلوب  الدرا�سي  املسار  وَيتَبعون  التنظيمية  للوائح  الطالب  كل  يمتثل 
ِبعون توجيهات معلمي املدرسة. قد يخضع أي طالب حتى وإن كان من 

ّ
ويت

ذوي االحتياجات الخاصة للتأديب أو الوقف أو الطرد لدى ارتكاب األفعال 
املدرجة في “قانون التعليم بوالية كاليفورنيا” والتي تتصل بالنشاط املدر�سي 
 ذلك على 

ً
أو الحضور املدر�سي أو ضمن أي منطقة تعليمية أخرى، شامال

سبيل املثال ال الحصر أي مما يلي: أثناء التواجد على أرض املدرسة، أثناء 
طريق الذهاب للمدرسة والعودة منها، أثناء فترة الغداء سواًء كان ذلك على 
الذهاب لنشاط ترعاه املدرسة أو  كذلك أثناء  أرض املدرسة أو خارجها، 

العودة منه.

قد يتعرض الطالب للوقف النتهاك قواعد املدرسة أو املنطقة التعليمية أو 
إذا كانوا يمثلون خطًرا على سالمة أو صحة اآلخرين أو كانوا يهددون بتعطيل 
برامج املدرسة. يمكن أن يمتد الوقف من يوم إلى خمسة أيام، أثناء الوقف 
ال يجوز للطالب املشاركة في الصفوف أو النشاطات الدراسية املعتادة بما 
قد يستلزم املعلم من أسرة  لكن قد يوكل إلى برنامج بديل.  فيها التخرج، 

الطالب املوقوف حضور جزء من اليوم املدر�سي وااللتقاء باملدير.

باتباع  الوقف  على  الطعن  في  بالحق  أسرته  أو  املوقوف  الطالب  يتمتع 
إجراءات املنطقة التعليمية. فإذا رغبت األسرة في الطعن على وقف، تسنح 
من اليوم األول من الوقف لتقدم الطعن  أيام مدرسية بدًء   10 لألسرة 
 ملدير املدرسة. إذا لم تكن األسرة راضية عن القرار، 

ً
الذي يجب تقديمه أوال

 suspension( “نموذج الطعن على الوقف”  حينها يمكن لألسرة استيفاء 
الرقم  إلى  بالفاكس  إرساله  ثم  املدرسة،  لدى  املتوافر   )appeal form 
 8053-979 (916)أو تسليمه لـ”إدارة املنطقة التعليمية” على العنوان التالي:
.District Office at 3738 Walnut Ave., Car-michael, California 95608

“التدخالت  موظفي  يراجع  بياناته،  استوفيت  وقد  النموذج  تلقي  عند 
أثناء  الطالب  يستمر  الوقف،  على  املقدم  الطعن  الطالب”  ومراجعة 
إجراءات الطعن في تنفيذ الوقف األصلي الذي عاقبته به إدارة املدرسة، 
الوصول  عند  باألسرة  االتصال  يجري  النهائية.  للترتيبات  انتظاًرا  وذلك 
لقرار وكذلك ُيرسل خطاب بريدي لعنوان املنزل املسجل. )القسم 48908 
“قانون  من   1415 والقسم  التعليم”  “قانون  من   56026 و  و48911.1 
5144.1 من “سياسات مجلس مدارس سان  الواليات املتحدة” والسياسة 

خوان املوحدة”(.

التدخالت المنزلية المقترحة
فانظروا في أمر  اجعلوا فترة الوقف باملنزل درًسا تعليمًيا للطالب،  رجاًء 

تطبيق االستراتيجيات التالية: 

أن تطلبوا الواجبات واملهام املدرسية التي ستفوت الطالب أثناء فترة 	 
الوقف )قد يستغرق املعلمون يوًما أو يومين لتجميع تلك األعمال( 

وتأكدوا من استكمال الطالب للمهام املدرسية التي فاتته.

توفير إشراف من أحد البالغين طوال أيام الوقف.	 

وضع قيود على استخدام التلفاز والهاتف واإلنترنت واأللعاب 	 
اإللكترونية والتواصل مع األصدقاء.

مساعدة الطالب على التفكير في سبل أخرى كان يمكن من خاللها أن 	 
يتعامل مع املوقف.

من غير املرجح وقوع الطالب في أي ورطة حين يكونون منشغلين في 	 
نشاطات إيجابية.

التعرف على �سيء يروق للطالب وإشراكه فيه )الرياضات أو اآلداب 	 
أو مجموعات الشباب أو األشبال أو فنون الدراما أو ...إلخ(.

االتصال بموارد املجتمع املحلي ملساعدة الطالب، زوروا 	 
www.211Sacramento.org أو استشيروا أحد مستشاري املدرسة 

أو أحد اإلداريين بها.

الهدف هو أن يتعلم الطالب من أخطائه وأال يكررها، فإذا كنتم بحاجة 
ألفكار إضافية أو لدعم إضافي اتصلوا بمدير املدرسة أو بمكتب برنامج  
(Family and Community Engagement( على الرقم 7929¬971 (916).

ال يخضع أي طالب للتأديب أو الوقف أو يو�سى بطرده مالم يقرر املشرف 
العام أو من ينوب عنه أو مدير املدرسة امللتحق بها الطالب أن الطالب قد 
انتهك بعض أو أي من نصوص “قانون التعليم بوالية كاليفورنيا”. ال ُيفرض 
الوقف أو الوقف الخاضع لإلشراف إال حين تفشل سبل التقويم األخرى في 

تحقيق السلوك السليم.

الوقف
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يجوز ملوظف مدر�سي مخول بذلك أن ُيناول األدوية للطالب بناًء على طلب 
من األسرة، وباستثناء ذلك ُيمنع منًعا باًتا املكمالت من أي نوع وكذلك عقاقير 
 

ّ
الوصفة الطبية والعقاقير التي ال تستلزم وصفة طبية، وينبغي للطالب أال
يحضروا تلك املواد للمدرسة؛ وعليه، يخضع الطالب الذين يتبين حيازتهم 

لتلك املواد للتأديب.

نحث األسر على التحدث مع الطالب بشأن عدم تناول أي حبوب أو مكمالت 
أو عقاقير مالم يقدمها لهم أطباؤهم أو أولياء أمورهم أو األوصياء عليهم أو 
مسؤول مدر�سي مخول بذلك، والجدير بالذكر أنه قد يتعرض بعض الناس 
في مرحلة ما من حياتهم لرد فعل سلبي تجاه أحد املكمالت أو العقاقير، 
كذلك قد تنشأ ردود الفعل السلبية إذا تناول الشخص أكثر من عقار واحد 

خالل اليوم، أو إذا لم يتناول العقار طبًقا للتعليمات أو بالجرعة املطلوبة.

عقاقير الوصفة الطبية والعقاقير التي ال 
تستلزمها

ُيحظر في أي مكان ُيعد أرًضا تابعة للمنطقة التعليمية تدخين أي منتجات 
تحتوي على التبغ أو النيكوتين أو استخدامها أو حيازتها، تتضمن املنتجات 
ن 

ّ
َدخ

ُ
املحظورة على سبيل املثال ال الحصر: السجائر والسيجار والتبغ غير امل

وعليه،  اإللكترونية(،  )السجائر  اإللكترونية  النيكوتين  تعاطي  وأجهزة 
يخضع الطالب الذين يستخدمون منتجات التبغ أو النيكوتين أو أجهزة 

تعاطي النيكوتين أو يحوزونها للتأديب.

منتجات التبغ أو النيكوتين

الطرد
يعني ذلك أنه ال يجوز للطالب ارتياد أي من مدارس سان خوان أو أي نشاط 
يو�سى  تعليمية أخرى.  لبرامج  املطرودون  الطالب  ويوكل  تقيمه،  مدر�سي 
بالطرد عند ارتكاب املخالفات بالغة الخطورة مثل حيازة سالح أو أغراض 
خطرة أو عند التسبب في إصابة بدنية لشخص آخر أو عند توفير ملواد 
مخدرة خاضعة للرقابة أو بيعها أو عند ارتكاب سرقة باإلكراه أو ابتزاز أو 

اعتداء جن�سي أو اعتداء بالضرب.

عقد للطالب جلسة استماع إدارية أو بديل لها، يتخذ 
ُ
ت إذا أو�سي بالطرد، 

مجلس التعليم القرار النهائي بطرد الطالب، أثناء إجراءات الطرد قد يوكل 
يوًما مدرسًيا.   40 الطالب ببرنامج مدر�سي آخر أو ُيبعد عن املدرسة حتى 

)السياسة 5144.1 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

األسلحة أو األغراض الخطرة

يو�سى بطرد الطالب الذين يحوزون أسلحة نارية أو سكاكين أو أغراض 
كما يستلزم قانون الوالية طرد  متفجرة أو غيرها من األغراض الخطرة، 
الطالب الذين يحوزون أسلحة نارية أو متفجرات عن علم )القسم 48900 

و48915 من “قانون التعليم”(.

المواد الخاضعة للرقابة
للرقابة  تعاطيهم ملواد خاضعة  يتبين  الذين  الطالب  للوقف  يتعرض  قد 
بينما يو�سى بطرد  أو غيرها من املواد املغيبة للعقل أو يتبين حيازتهم لها، 
الطالب الذين يوفرون مواًدا خاضعة للرقابة أو مواًدا تقدم على أنها مواد 

خاضعة للرقابة أو يبيعونها.

قد تحيل سلطات املدرسة الطالب املوقوفون بسبب ارتكاب جنح املخدرات 
عام  ملدة  القيادة  امتيازات  تتأخر  بينما  األمنية،  للقوات  الكحوليات  أو 
واحد بالنسبة للطالب املدانون في محكمة األحداث في جنح املخدرات أو 
و  “قانون التعليم”  من   48915 و   48902 و   48900 )القسم  الكحوليات. 

((AR( الالئحة 5144.1 من

والتمييز  املضايقات  ضد  صارمة  سياسات  التعليمية  منطقتنا  تطبق 
طالبهم  مع  السياسات  تلك  املعلمون  ويناقش  الجنسية،  واملضايقات 
عليه قد تؤدي االنتهاكات للوقف  وبناًء  بطرق تناسب كل مرحلة عمرية، 
“قانون التعليم”  48900.2 من  )القسم  عن الدراسة أو للتوصية بالطرد. 

والسياسة 5145.7 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

التمييز والمضايقات الجنسية

حضور أولياء األمر للصفوف الدراسية
حين توقف املدرسة طالب الرتكابه فعل مشين أو العتياده البذاءة واالبتذال 
أو لتشويشه على النشاطات املدرسية أو لتحديه سلطات املدرسة أو بعض 
أو كل ماسبق قد تطلب حضور أفراد أسرة الطالب للصفوف الدراسية التي 

أوقف الطالب عن حضورها )القسم 48900.1 من “قانون التعليم”(.

إخطار المعلم
أو  للوقف  تعرض  طالب  أي  عن  املعلمين  بإخطار  املدرسة  إداريو  يلتزم 
 الطرد خالل السنوات الثالثة املاضية ألي سبب بخالف استخدام التبغ 

)القسم 49079 من “قانون التعليم”(.
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 القواعد اإلستشارية لسلوك الطالب
:TK-12 من التمهيدي االنتقالي وحتى 

2020 - 2019 

صممت القواعد اإلستشارية لسلوك الطالب لتقييم الوقائع على أساس 
فردي ولتوفر التأديب املناسب للمرحلة العمرية للطالب املبني على نموذج 

تقدمّي للتأديب.

نسعى جاهدين في مدارس سان خوان املوحدة لعدم وقف الطالب إال 
حين تفشل كل سبل التقويم األخرى في تحقيق السلوك السليم، إال أنه 
قد يتعرض الطالب للوقف ألي من األسباب املذكورة في مخطط سلوك 
الطالب عند ارتكاب املخالفة ألول مرة إذا قرر مدير املدرسة أو املشرف 
العام للمنطقة التعليمية أن وجود الطالب يتسبب في خطر، كذلك يجوز 
إلداريي املوقع املدر�سي اللجوء لتقديرهم الشخ�سي حين يخولون بتقديم 
 من الوقف أو الطرد أو كالهما )القسم 48900 

ً
 سبل أخرى للتقويم بدال

من   1415 والقسم  التعليم”  “قانون  من   48911.1 و   48900.5(a) و 
“قانون الواليات املتحدة”(.

ا على صحة الطالب وسالمتهم ورفاهتهم، قد تجري سلطات املدرسة 
ً
حفاظ

ومسؤولو السلطات األمنية عمليات تفتيش، حسبما يسمح القانون، فقد 
تخضع خزائن املدرسة للتفتيش في أي وقت، باإلضافة أن مسؤولي املدارس 
أو مسؤولي السلطات األمنية قد يستخدمون  التعليمية  باملنطقة  اآلمنة 
كالًبا مدربة الكتشاف العقاقير املخدرة في الخزائن واملركبات وحقائب الظهر 
واملواقع األخرى، كذلك قد يصادر مسؤولو املدرسة أي عناصر غير مسموح 

بتواجدها على أرض املدرسة.

عمليات التفتيش

استيعاب قوانين مخطط السلوك
إليها في املخطط التالي مبنية على إلزامات قانونية على املستوى الفيدرالي وعلى مستوى الوالية واملنطقة  السلوك والعواقب املشار 
 التعليمية، تجدون املصدر القانوني مشاًرا إليه بين قوسين. تتوافر سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة ولوائحه اإلدارية من خالل

.www.sanjuan.edu/boardpolicies 

(Americans with Disabilities Act, ADA( قانون األمريكيون من ذوي اإلعاقة
(California Education Code, EC( قانون التعليم بوالية كاليفورنيا

(California Health and Safety Code, HSC( قانون الصحة والسالمة بوالية كاليفورنيا
(California Penal Code, PC( قانون العقوبات بوالية كاليفورنيا

(California Vehicle Code, VC( قانون املركبات بوالية كاليفورنيا
(California Code of Regulations, CCR( قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا

(Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA( قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية التعليمية لها
 San Juan Unified Board Policies )BP(سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة

San Juan Unified Administrative Regulations )AR( اللوائح اإلدارية ملدارس سان خوان املوحدة
United States Code (USC) قانون الواليات املتحدة



السلوكيات والتأديبالسلوكيات والتأديب
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يجوز الطرديجوز الوقفسبل أخرى للتقويمالسلوك واملراجع القانونية
 االتصال
  بالقوات
 األمنية

اإلصابات البدنية

هدد بإحداث إصابة بدنية أو تسبب فيها
الفقرة a)(1)48900( من “قانون التعليم”.

اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

 عنيًفا أو أصاب الغير إصابة خطرة في غير حاالت الدفاع عن النفس.
ً

ارتكب فعال
الفقرات  (1)(a)48900و(2)(a)48900 و(A)(1)(a)48915 و(E)(1)(a)48915 من “قانون التعليم”.

الزمنعمنعميجوز النظر فيه

ارتكب اعتداًء على أي من موظفي املدرسة أو اعتدى عليه بالضرب
الفقرة (E)(1)(a)48915 من “قانون التعليم” والقسمين 240 و242 من “قانون العقوبات”.

الزمنعمنعميجوز النظر فيه

تواطء أو حرض على التسبب في إصابة بدنية أو في محاولة التسبب فيها.
الفقرة (t)48900 من “قانون التعليم” والقسم 31 من “قانون العقوبات”.

اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

املواد الخاضعة للرقابة

حاز بصفة غير مشروعة مواًدا خاضعة للرقابة أو مواًدا مغيبة للعقل أو أي نوع بخالف العقاقير التي ال 
تستلزم وصفة طبية لالستخدام الشخ�سي أو العقاقير التي وصفها الطبيب للطالب، أو استخدم تلك املواد أو 

باعها أو وفرها أو وقع تحت تأثيرها.
كان تحت تأثير املواد الخاضعة للرقابة	 
كانت بحوزته	 
وفر	 
كان يبيعها أو حاول بيعها	 

الفقرات (c)48900 و (p)48900 و (C)(1)(a)48915 و (3)(c)48915 من “قانون التعليم” والقسم 11053 
من “قانون الصحة والسالمة”.

يجوز النظر فيه
يجوز النظر فيه
يجوز النظر فيه

ال يوضع في االعتبار

نعم
نعم
نعم
الزم

نعم
نعم
نعم 
الزم

اختياري
الزم
الزم
الزم

عرض بصفة غير مشروعة بيع مواد خاضعة للرقابة أو مواد مغيبة للعقل من أي نوع أو رتب لبيعها أو تفاوض 
على بيعها.

الفقرة (d)48900 من “قانون التعليم” والقسم 11053 من “قانون الصحة والسالمة”.
اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

 أو مادة مقدًما إياها على أنها مادة مغيبة للعقل من أي نوع أو سلمها أو وفرها.
ً

باع بصفة غير مشروعة سائال
اختيارينعمنعميجوز النظر فيهالفقرة من “قانون التعليم” والقسم 11053 من “قانون الصحة والسالمة”.

حاز منتجات تبغ أو نيكوتين تحتوي على التبغ بدون وصفة طبية أو استخدم تلك املنتجات.
النعمنعميجوز النظر فيهالفقرة  (h)48900 من “قانون التعليم”.

حاز بصفة غير مشروعة على أدوات للمخدرات أو عرضها أو رتب للحصول عليها أو تفاوض 
على بيعها.

الفقرة (j)48900 من “قانون التعليم” والقسم 11014.5 من “قانون الصحة والسالمة”.
اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

املمتلكات 

ارتكب جريمة سرقة باإلكراه أو ابتزاز أو حاول ارتكاب أي منهما.
الزمنعمنعميجوز النظر فيهالفقرتين (e)48900 و(D)(1)(a)48915 من “قانون التعليم”.

تسبب في تلفيات أو أضرار ملمتلكات املدرسة أو للممتلكات الشخصية أو حاول التسبب فيها.
حد أدنى من األضرار.	 
أضرار واسعة النطاق	 

يجوز النظر فيه
يجوز النظر فيه

نعم
نعم

نعم
نعم

اختياري
الزم

سرق ممتلكات مدرسية أو ممتلكات شخصية أو حاول سرقتها.
الفقرة (g)48900  من “قانون التعليم”.

اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

تسلم ممتلكات مدرسية أو ممتلكات شخصية مسروقة عن علم منه.
اختيارينعمنعميجوز النظر فيهالفقرة (l)48900 من “قانون التعليم”.

سبل أخرى للتقويمالسلوك واملراجع القانونية
يجوز 
الوقف

يجوز
الطرد

االتصال
بالقوات
األمنية

املضايقات والتنمر

ضايق أو هدد أو أرهب طالب كان شاهًدا في إجراء تأديبي باملدرسة.
اختيارينعمنعميجوز النظر فيهالفقرة (o)48900 من “قانون التعليم”.

اشترك في التغييم )hazing( أو حاول االشتراك فيه، وهي شعائر يقيمها الطالب األقدم لقبول الطالب الجدد 
وغالًبا ما تتسبب في إصابات بدنية خطيرة أو في اإلذالل الشخ�سي أو اإلهانة، مما يؤدي لإليذاء البدني أو 

العقلي.
الفقرة (q)48900 من “قانون التعليم”. 

اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

ب بوسائل إلكترونية.
َ
ك

َ
اشترك في أعمال تنمر، تتضمن على سبيل املثال ال الحصر التنمر الذي ُيرت

اختيارينعمنعميجوز النظر فيهالفقرة (r)48900 من “قانون التعليم”.

تحرش جنسًيا بأحدهم متسبًبا في بيئة تعليمية تتصف بالترهيب أو العدائية أو اإلهانة، ال ينطبق على 
التمهيدي حتى الصف الثالث.

الفقرة 48900.2 من “قانون التعليم”.
اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

تسبب في أعمال عنف الكراهية أو حاول املشاركة فيها أو هدد بها أو شارك فيها، ال ينطبق على التمهيدي حتى 
الصف الثالث.

الفقرتين 48900.2 و 48900.3 من “قانون التعليم”.
مطلوبنعمنعميجوز النظر فيه

شارك متعمًدا في مضايقة طالب آخرين أو أفراد من طاقم العاملين أو في تهديدهم أو في إرهابهم مما يشوش 
على أعمال القاعة الدراسية أو يتسبب في فو�سى عارمة أو يتسبب في بيئة تعليمية تتصف بالترهيب أو 

بالعدائية، ال ينطبق على التمهيدي حتى الصف الثالث.
الفقرة 48900.4 من “قانون التعليم”.

اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

أطلق تهديدات إرهابية ضد مسؤولي املدرسة أو ممتلكات املدرسة.
الفقرة 48900.7 من “قانون التعليم”.

مطلوبنعمنعميجوز النظر فيه

األسلحة

حاز أسلحة نارية أو سكاكين أو غيرها من األغراض الخطرة، أو باعها أو وفر تجهيزاتها.
الفقرات (b)48900 و(B)(1)(a)48915 و(1)(c)48915 من “قانون التعليم”.

يجوز النظر فيه
ال يوضع في االعتبار

نعم
مطلوب

نعم
مطلوب

مطلوب
مطلوب

لوح بسكين في وجه شخص آخر.
مطلوبمطلوبمطلوبال يوضع في االعتبارالفقرة  (2)(c)48915من “قانون التعليم”.

حاز تقليًدا لسالح ناري أو نسخة منه لدرجة أن يستنتج أي شخص عاقل أن نسخة السالح الناري هي سالح 
ناري حقيقي.

الفقرة (m)900 من “قانون التعليم”. 
اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

حاز متفجرات.
مطلوبمطلوبمطلوبال يوضع في االعتبارالفقرة (5)(c)48915 من “قانون التعليم”. 

سلوكيات أخرى

ارتكب اعتداًء جنسًيا أو تحرش بدني جن�سي أو حاول ارتكاب أي منهما.
الفقرتين  )c()4(48915و )n(48900من “قانون التعليم” واألقسام 243.4 و261 و266c و286 و288 و289 من 

“قانون العقوبات”.

مطلوبمطلوبمطلوبال يوضع في االعتبار

 مشيًنا أو تورط في اعتياد البذاءة واالبتذال.
ً

ارتكب فعال
فعل مشين.	 
اعتياد البذاءة.	 

الفقرة (i)48900 من “قانون التعليم”.
 

يجوز النظر فيه
 يجوز النظر فيه

نعم 
نعم

نعم 
ال

اختياري 
ال

عطل النشاطات املدرسية أو تعمد تحدي مسؤولي املدرسة أثناء أدائهم ملهامهم.
الفقرة (k)48900 من “قانون التعليم”.

البد من النظر فيه 
)التمهيدي للصف الثالث(

نعم
)الصف 4 إلى 12)

الال



التواصل واإلشراكالتواصل واإلشراك
العاملين باملدرسة عن مدى كفاية فرص اإلشراك األسري والعوائق التي 
قد تثبط املشاركة. )القسم 11503 من “قانون التعليم، والسياسة 6020 

و5145.6 من “ سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة “(

التعليمية  املنطقة  إدارة  ملجلس  الكاملة  السياسة  على  االطالع  يمكنك 
املتعلقة بإشراك األسرة على الصفحات 64 و65.

عد صفحة FACE اإللكترونية مصدًرا جيًدا لألسر التي تسعى لدعم التعلم 
ُ
ت

.www.sanjuan.edu/face في املنزل وللعثور على موارد مجتمعية، زوروا

 (Family and Community Engagement Department, تساعد إدارتنا 
(FACE بالبرامج التالية:

إشراك أسري وريادة أسرية ونشاطات تعليم أسرية على مستوى 	 
املنطقة التعليمية.

حل املشكالت.	 
شراكة تجارية ومجتمعية.	 

موارد لدعم املتطوعين وتدريبهم.	 

زوروا  اإللكترونية،  بتحديث مواقعها  املوحدة  تلتزم مدارس سان خوان 
www.sanjuan.edu واستخدموا القائمة املنسدلة “ Our School “ لتجدوا 
كذلك فإن كل مسؤولي املدرسة ومسؤولي املنطقة التعليمية  مدرستكم، 
اإللكتروني:  البريد  تكون عناوين  ما  وعادة  إلكتروني،  بريد   لديهم عنوان 

 sanjuan.edu @ )إسم املدرسة( .

.info@sanjuan.edu أو يمكن إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى

المواقع اإللكرتونية والبريد اإللكتروني

االلتقاء بالمعلمين وبغيرهم 
من العاملين بالمدرسة

ما يكون مدير املدرسة واملعلمين واملستشارين وغيرهم من العاملين   
ً
عادة

باملدرسة متاحين قبل اليوم الدرا�سي وبعده لتقديم عون خاص ولإلجابة 
يو�سى بقدر اإلمكان تحديد  على األسئلة وللمساعدة في معالجة املخاوف. 
موعد مع أي من موظفي املدرسة، خاصة بالنسبة للمشكالت التي ال يمكن 
حلها بسرعة. إذا راودتكم أي تساؤالت أو واجهتكم أي صعوبات في التواصل 
اإلداري  بالفريق  أو  املدر�سي  املوقع  بمدير  فاتصلوا  املدرسة،  مع موظفي 

باملوقع.

التقدم  إشعارات  طباعة  أيًضا  الطالب  ويستطيع  بالتعليم.  تتعلق  التي 
.Q Student Portal وغيرها من النماذج املتوفرة عبر

https://sis.sanjuan.edu/ زوروا   ،  Q Student Portal إلى  للدخول 
فترة  أثناء  بالدخول  تلقائًيا  إذًنا  الطالب  جميع  ُيمنح   .studentportal
االنتساب إلحدى املدارس التابعة ملنطقة سان خوان املوحدة التعليمية. 
ويسجل الطالب الدخول إلى Q Student Portal باستخدام اسم املستخدم 
مة لهم من مدرستهم. وبإمكان املعلمين استرداد  قدَّ

ُ
وكلمة املرور املخصصة امل

بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالطالب وإعادة ضبط كلمات املرور، كما 
يستطيع أولياء األمور أيًضا الدخول إلى البوابة للتعرف على اسم املستخدم 
تحت الجزء   Q Parent Portal وكلمة املرور الخاصة بالطالب عن طريق 

الخاص ببيانات تسجيل الدخول.

لطلب املساعدة أو لطرح أسئلة، تفضلوا بزيارة

.www.sanjuan.edu/sishelp 

)Family & إشراك األسرة والمجتمع
Community Engagement, FACE(

وأفراد العائلة وأعضاء  األمور واألوصياء  نحن نشطون في إشراك أولياء 
املجتمع املحلي ليكونوا شراكاؤنا الذين نقدرهم في عملية التعليم، ويدرك 
م أن أولياء األمور أو األوصياء هم أول معلمين ألبنائهم  ِ

ّ
مجلس اإلدارة املنظ

األمور في تعليم أبنائهم يساهم  واستدامة مشاركة أولياء  وأكثرهم تأثيًرا، 
بقدر عظيم في تحصيل الطالب وفي إنشاء بيئة إيجابية في املدرسة.

طاقم  مع  عنه  ينوب  من  أو  التعليمية  بمنطقتنا  العام  املشرف  يتعاون 
العاملين ومع األسر ليطور فرص مجدية ليتمكن أولياء األمور من املشاركة 
يتضمن ذلك أدوار اإلرشاد  على مستوى كل صفوف املراحل التعليمية، 
وصنع القرارات واملناصرة، وكذلك نشاطات لدعم التعلم في املدرسة وفي 

املنزل.

ا 
ً
في كل عام يحدد املشرف العام ملنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه أهداف

معينة لبرنامج اإلشراك األسري الذي تقدمه املنطقة التعليمية بناًء على ما 
 (Local ”وضعته منطقتنا التعليمية من “الخطة املحلية للرقابة واملساءلة

(Control Accountability Plan, LCAP والخطة االستراتيجية.

سوف تضمن استشارة األسر واملشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ 
والتقييم والتنقيح لسياسات اإلشراك األسري لكل من منطقتنا التعليمية 
يرفع املشرف العام ملنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه  واملوقع املدر�سي. 
التقارير للمجلس بشأن درجة فاعلية جهود منطقتنا التعليمية في اإلشراك 
األسري، ويتضمن ذلك على سبيل املثال ال الحصر آراء أفراد األسرة وطاقم 

معالجة المخاوف.
التواصل أو املعلومات غير املكتملة الستشعار  أحياًنا قد يتسبب سوء 
القلق؛ لذلك فإن توضيح املوقف مع الناس الذين يمسهم األمر مباشرة 
ُين�سيء فرص لتطوير حلول ناجحة، كما أن التوصل للحلول بروح الفريق 
“سياسات مجلس مدارس سان  من   1312.1 )السياسة  يساعد الجميع. 

خوان املوحدة”(.

لإلجابة على االستفسارات أو معالجة املخاوف أو حل املشكالت بنجاح، 
نطلب من األسر ومن الطالب:

االلتقاء بصفة غير رسمية مع األشخاص املعنيين، وسرد الحقائق 	 
امللحوظة بهدوء مع إبداء الرأي في أصل املشكلة.

ناقش املشكلة مع مدير املدرسة.	 
ُ
ج املخاوف، ت

َ
عال

ُ
إذا لم ت

ج املخاوف على هذا املستوى، ُيطلب العون من إدارتنا 	 
َ
عال

ُ
إذا لم ت

“إشراك األسرة واملجتمع” FACE، ونحن سنتعاون معكم ومع إدارة 
املدرسة ملعالجة املخاوف وأوجه القلق. يمكن االتصال بإدراتنا 

“إشراك األسرة واملجتمع” على الرقم 971-7929 (916).

إذا كنتم ال تزالون غير راضين عن محاوالت معالجة املخاوف وأوجه القلق، 
تدوين مخاوفكم وأوجه  الشعبة  إداري على مستوى  َيطلب منكم  فقد 
ثم  املكتوبة  املعلومات  لكل  حينها تجري عملية مراجعة  قلقكم كتابًيا، 
بلغون بالنتيجة النهائية بأن ُيرَسل إليكم رد خالل 45 يوم ميالدي تحتسب 

ُ
ت

منذ تسلم منكم إداري الشعبة الطلب.

لكل مدرسة نشرة أسرية، وكثير من املدارس لديها صحيفة طالبية وتواجد في 
وسائل التواصل االجتماعي. اتصلوا بمدرسة أبنائكم من الطالب للحصول 

على معلومات عن النشرات واألدوات اإلضافية للتواصل.

النشرات المدرسية ووسائل التواصل االجتماعي

لذلك نحث األسر  ُيعد التواصل الجيد عامل أسا�سي في نجاح الطالب؛ 
فنحن نرحب  والطالب على طرح األسئلة ومناقشة مخاوفهم دون إبطاء، 

باملشاركة في كل املراحل التعليمية بمدارسنا وبمنطقتنا التعليمية.

الخط الساخن 
للرسائل والواجبات المدرسية

تستخدم العديد من املدارس رسائل البريد الصوتي الهاتفية ونظام خط 
ساخن للواجب املدر�سي الستخدام الطالب أو األسر، كما أن البريد الصوتي 

يسمح لألسر بترك رسائل شخصية للمعلمين في أي وقت.

يمكنكم االستعالم لدى إدارة املدرسة عن األرقام املخصصة للبريد الصوتي، 
كما تتوافر عناوين البريد اإللكتروني للمعلمين على املوقع اإللكتروني لكل 
مدرسة، كذلك فإن لكل من املعلمين وغيرهم من املوظفين صندوق بريد 

باملدرسة حيث يمكن ترك الرسائل املكتوبة.

نظام اإلخطار الجماعي
قد تتلقون اتصاالت هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية هاتفية 
من نظام اإلخطار التلقائي ليخطركم باملناسبات القادمة وبتغيب الطالب 
وبالطوارئ وباألخبار املهمة، وفي بعض األحيان قد تطلب منكم تلك الرسائل 
إنها وسيلة فعالة للمدارس كي تسألكم  التعبير عن آرائكم تجاه أمر مهم. 
تأكدوا من صحة  لذلك  الع؛ 

ّ
اط إبقائكم على  في  آرائكم وكي تساعد  عن 

بيانات االتصال لدى إدارة املدرسة لضمان تلقي الرسائل. حدث تفضيالت 
اإلشعارات الخاصة بك من خالل تسجيل الدخول على املوقع: 

www.sanjuan.edu/notification

تتيح Q Parent Portal  تحديث معلومات التواصل الخاصة بهم، وبيانات 
واالشتراك في رسائل البريد  االتصال في حالة الطوارئ الخاصة بالطالب، 
اإللكتروني التلقائية التي تتضمن الحضور والواجبات وأخبار عن الصف 
جداول  مثل  معلومات  استعراض  األمور  أولياء  يستطيع  كما  الدرا�سي. 
الصفوف ونتائج االختبارات والحضور والدرجات والواجبات واملالحظات 
عن مدى التقدم وبطاقات التقارير ومعلومات عن دفتر عالمات الطالب 

ورسائل من املعلمين وبيانات تسجيل دخول الطالب واألنشطة.

https://sis.sanjuan.edu/ زوروا   ،  Q Parent Portal إلى  للدخول 
فترة  األمور إذًنا تلقائًيا بالدخول أثناء  ُيمنح جميع أولياء   .parentportal
 Q Parent Portal إلى  الدخول  األمور  أولياء  ويسجل  أبنائهم.  انتساب 
مة من مدرسة  باستخدام رقم تعريفي شخ�سي رقمي )PIN( وكلمة مرور ُمقدَّ
ويمكن استرداد بيانات   .San Juan Central الطالب أو مركز اإللتحاق بـ 
تسجيل الدخول عبر البريد اإللكتروني ألولياء األمور املسجل في امللف لدى 

منطقة سان خوان املوحدة التعليمية.
www.sanjuan.edu/ بزيارة  تفضل  أسئلة،  لطرح  أو  املساعدة  لطلب 

.sishelp

 )Q Student Portal(  بوابة كيو للطالب
استعراض جداول الصفوف ونتائج االختبارات    Q Student Portalتتيح
الطالب  عالمات  دفتر  عن  ومعلومات  والواجبات  والدرجات  والحضور 
ومتطلبات التخرج ورسائل من املعلمين واألنشطة وغيرها من املعلومات 

بوابة كيو )Q Parent Portal( ألولياء األمور
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التواصل واإلشراكالتواصل واإلشراك

متعلما للغة اإلنجليزية أو أكثر يجب أن يتوفر   21 أي موقع مدر�سي يضم 
 English Learner Advisory( ”به “لجنة إستشارية ملتعلمي اللغة اإلنجليزية

 (Committee, ELAC، وتكون تلك اللجنة عاملة.
“الخطة  تطوير  بشأن  نصائح  املدر�سي  املوقع  ملجلس   ELAC لجنة  تقدم 
 School Plan for Student Achievement,( املدرسية لتحصيل الطالب” 
(SPSA، كما تقدم نصائح ملدير املدرسة وللعاملين بها بشأن برنامج املدرسة 

املخصص ملتعلمي اللغة اإلنجليزية.

اللجنة اإلستشارية لمتعلمي  اللغة 
)ELAC( اإلنجليزية

اإلشراك على مستوى المدرسة
تعمل كل مدرسة في منطقتنا التعليمية باالشتراك مع األسر على تطوير 
فرص اإلشراك فيها، حيث أن كل مدرسة تصف كيفية إشراكها لألسر في 
التخطيط واملراجعة وتحسين برامج املدرسة في التوقيتات املناسبة، وتصف 
والتقييم  الدرا�سي  للمنهج   

ً
تعليال لألسر  تقدم  املدرسة  أن  كيف  الخطة 

وعن  بها،  الوفاء  الطالب  من  ُيتوقع  التي  اإلتقان  ومستويات  األكاديمي 
“الخطة  راجع 

ُ
ت الفرص للمشاركة في القرارات التي تتصل بتعليم أبنائهم. 

 Single Plan for Student Achievement الطالب”  لتحصيل  الواحدة 
(SPSA) سنوًيا ويعتمدها مجلس املوقع املدر�سي ومجلس التعليم كجزء من 

خطة التحسين باملدرسة.

يتوقع مجلس التعليم بمنطقتنا التعليمية أن تساعد كل مدارس املنطقة 
التعليمية األسر في استمرار التواصل املتسق بين املنزل واملدرسة، وأن تبين 
لتلك األسر كيف أنه يمكنها التأثير على نجاح أبنائها من الطالب بصورة 
وكذلك يتوقع من املدارس أن تساعد األسر على تنمية مهارات  مباشرة، 
في  جرى 

ُ
ت التي  التعلم  نشاطات  لدعم  املنزل  في  لتستخدمها  فنية  وسبل 

القاعات الدراسية. يقدم املشرف العام بمنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه 
تنسيًقا ودعًما فنًيا وغيرها من سبل الدعم ملساعدة املدارس في التخطيط 
وتنفيذ نشاطات فعالة إلشراك األسرة؛ وذلك لتحسين التحصيل األكاديمي 

للطالب وتحسين أدائه في املدرسة.

اإلستشارة  ولجان  املدرسية  املواقع  ومجالس  األسرية  املنظمات  تمثل 
ملتعلمي  اللغة اإلنجليزية ولجان أولياء األمور اإلستشارية بعض النشاطات 
التي يمكن لألسر املشاركة فيها في املدرسة، وتوفر تلك املجموعات دعًما وآراًء 

تشكل برامج املدرسة.

كجزء من سياسات مدارس Title I إلشراك اآلباء، لدى كل منها “اتفاق مدمج 
للمنزل واملدرسة” تم تطويره بجهود مشتركة واعتمده مجلس املوقع املدر�سي 
كجزء من خطة املدرسة. يوزع االتفاق املدمج على أسر الطالب املشاركين 
ويوضح مسؤولية املدرسة في تقديم منهج درا�سي وتدريس عاليا الجودة، 
كما يوضح مسؤولية األسر في متابعة تعلم أبنائها ودعمه وتحسينه، كذلك 
يوضح أهمية التواصل املستمر بين األسر واملعلمين من خالل االجتماعات 
السنوية وتقارير التقدم الذي يحرزه الطالب والتعاون مع طاقم العاملين 

باملدرسة وفرص التطوع واملشاركة في البرنامج التعليمي ومعاينته.
 ،6171 و   3100 بالقسم  مقارنة  التعليم”  “قانون  من   11503 )القسم 

والقسم 6318 من الفصل 20 من “قانون الواليات املتحدة(.

Title I مدارس ال تتلقى تمويل
يطور املشرف العام ملنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه وينفذ استراتيجيات 
الفيدرالي لتشجيع مشاركة   Title I تنطبق على كل مدرسة ال تتلقى تمويل 
ويتضمن ذلك  وتشجيع دعمهم لتعليم أبنائهم،  األمور أو األوصياء  أولياء 
على سبيل املثال ال الحصر استراتيجيات تصف كيفية معالجة منطقتنا 
“قانون التعليم” قسم  التعليمية ومدارسنا لألغراض واألهداف املبينة في 

11502. )القسم 11504 من “قانون التعليم”(.

دون  الطالب  مع  مباشرة  العاملين  املتطوعين  إصابع  بصمات  تؤخذ 
من التحقق من  وجود إشراف مباشر من فريق العمل املخصص، كجزء 
جري إدارة العدل بوالية كاليفورنيا الكشف عن بصمة 

ُ
الخلفية الجنائية. ت

خطر بدورها املنطقة التعليمية بسجل اإلدانات السابقة أو 
ُ
اإلصبع والتي ت

ثم تراجع املنطقة  للمثول أمام املحكمة.  االعتقاالت املعلقة أو االستدعاء 
التعليمية هذا التقرير مع التركيز على تاريخ الجرائم وأنماطها وتوقيتها، كما 
تراجع أيًضا جرائم املواد املخدرة أو الجرائم الجنسية أو الجنايات الخطرة 
أو العنيفة. يجوز للمرشحين املتطوعين بعد استالم تقارير بصمة اإلصبع 
ومراجعتها، الحصول على تفويض للعمل كمتطوعين وفًقا لتقدير املنطقة 
ويجب تبرئة سجلهم أو الحصول على التفويض قبل التواصل  التعليمية. 
مع الطالب، وهي نفس عملية التحقق من الخلفية التي يجب أن تطبق على 
موظفي املنطقة التعليمية قبل تعيينهم. وال يتحمل املتطوعون أي تكاليف 

مقابل الكشف عن بصمة اإلصبع.

الزوار
لكن من  يجوز ألفراد األسرة ولغيرهم زيارة مدارس املنطقة التعليمية، 
أجل سالمة طالبنا يجب أن يسجل كل الزوار بياناتهم لدى إدارة املدرسة 
لدى وصولهم، كما يجب عليهم ارتداء شارة الزوار أثناء وجودهم على أرض 

املدرسة.
إذا رغبتم في زيارة صف أحد أبنائكم من الطالب، الرجاء ترتيب ذلك مسبًقا 
مع معلمة الطالب، وإذا رغبتم في عقد اجتماع فينبغي لكم تحديد موعد 
مع املعلم ليكون قبل بدء اليوم املدر�سي أو بعده أو أثناء فترة تحضير املعلم. 

)السياسة 1250 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

ا 
ً
في كل عام يحدد املشرف العام ملنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه أهداف

التعليمية  املنطقة  وضعته  الذي  األمور  أولياء  إشراك  لبرنامج  معينة 
للمدارس التي تتلقى تمويل Title I )الفصل األول من قانون التعليم االبتدائي 
حيث أن املشرف العام أو من ينوب عنه يتأكد من استشارة  والثانوي(، 
أولياء األمور واألوصياء ويضمن اشتراكهم في تخطيط برنامج إشراك أولياء 
األمور وفي تصميمه وتنفيذه وتقييمه، كذلك تعقد كل مدرسة تتلقى تمويل 
 Title I اجتماعات سنوية لتعريف أسر الطالب املشاركة بمتطلبات Title I
 ،Title I وبحقوقهم في املشاركة في التخطيط واملراجعة وفي تحسين برامج 

وكذلك لتعرفهم بسياسات إشراك األسرة.

يتأكد املشرف العام ملنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه أن استراتيجيات 
إشراك األسرة التي وضعتها املنطقة التعليمية قد تطورت باالشتراك مع 
أولياء أمور الطالب املشاركين في برامج Title I أو مع األوصياء عليهم الذين 
أمور الطالب  وتضع االستراتيجيات توقعات إلشراك أولياء  وافقوا عليها، 
ويشترك أولياء  وتصف كيف ستضطلع منطقتنا التعليمية بكل نشاط، 
أمور الطالب املشاركين أو األوصياء عليهم في القرارات التي تختص بكيفية 
تخصيص تمويالت Title I التي تقدمها املنطقة التعليمية ألغراض نشاطات 

إشراك أولياء األمور.

Title I اإلشراك ضمن مدارس

المتطوعين
التي يقدمها متطوعي األسر واملجتمع  التعليمية املساعدة  تقدر منطقتنا 
الدراسية  القاعات  في  مساعدين  مثل  باملدرسة  بأدوار  ليقوموا  املحلي 
ومحاضرين متطوعين في الفنون ومدربين على القراءة وغيرها من األدوار، 
 للقوانين وللقواعد 

ً
لكن البد من أن يكون طلب مساعدة املتطوعين ممتثال

األخرى، تتضمن تلك القواعد فحص اإلصابة بالسل وأخذ بصمات األصابع، 
كذلك قد ُيطلب من املتطوعين استيفاء نموذج بيانات املتطوع أو نموذج 
سائق. يجب أن يعين أحد األفراد املعتمدين من طاقم العاملين باملدرسة 
وينبغي للمتطوعين أن يتعاونوا مع ذلك الشخص في  املهام للمتطوعين، 
أي  في  بالتطوع  إذا كنتم مهتمين  الطالب.  باحتياجات  يفي  وضع جدول 
كذلك ترحب منطقتنا التعليمية  االتصال بمدير املدرسة،  مجال الرجاء 
بمشروعات التحسين التي يضعها املتطوعون والتي تحسن املدرسة وتفي 
باحتياجات معينة وتمتثل لقوانين السالمة وقوانين البنايات والتي ال تزيد 

كثيًرا من متطلبات الصيانة وال تتعارض مع اتفاقات عمل املوظفين.
 Volunteer إذا كنت ترغب في التطوع، فاستكمل نموذج معلومات التطوع
ذلك،  وأثناء  املحلية.  املدرسة  إلدارة  سلمه  ثم   Information Form
سيقدمون لك معلومات عن التطوع في هذه املدرسة، كما سيقدمون لك 
نموذج للبصمة إذا تطلب األمر. يمكنك الحصول على مزيد من املعلومات 

.www.sanjuan.edu/volunteerعبر

خدمات لألسر التي تعاني الصمم 
أو ضعف السمع

توفر مدارس سان خوان املوحدة لألسر التي تعاني الصمم مترجمين بلغة 
اإلشارة أثناء االجتماعات واملناسبات دون أي تكلفة. لتطلبوا مترجم بلغة 
االتصال بإدارة املدرسة بأسبوعين قبل املناسبة أو قبل  اإلشارة الرجاء 

االجتماع للسماح بوقت كاٍف لترتيب األمر.

المشاركة على مستوى المنطقة 
التعليمية

العاملين  وطاقم  األسر  بمشاركة  املوحدة  خوان  سان  مدارس  ترحب 
والطالب وأفراد املجتمع املحلي في تطوير البرامج وتنفيذها وتقييمها من 

خالل املجالس واللجان اإلستشارية.

4950

باإلضافة إلى ما سبق،  تساعد لجنة ELAC في تطوير تقييم احتياجات 
كما تساعد في توعية  املدرسة وفي تحصيل متعلمي اللغة اإلنجليزية، 

األسرة بأهمية االنتظام في حضور املدرسة.

يتم  تدريًبا  اإلنجليزية”  اللغة  ملتعلمي  إستشارية  “لجنة  أفراد  يتلقى 
اللجنة ملساعدة األعضاء  بالتشاور الكامل مع أعضاء  التخطيط له 
“لجنة إستشارية  كذلك توجد  في االضطالع بمسؤولياتهم القانونية، 
.DELAC سمى

ُ
ملتعلمي اللغة اإلنجليزية” على مستوى املنطقة التعليمية ت



تدريب وتوعية األسرالتواصل واإلشراك
Head Start )PC( مجلس سياسات

األمور عند صنع القرارات الكبرى لبرنامج  بمثابة صوت أولياء   PC يكون 
Head Start، يتألف PC من أولياء أمور الطالب امللتحقين حالًيا أو األوصياء 
يشكلون جميًعا األعضاء  باإلضافة ملمثلين عن مجتمعنا املحلي،  عليهم، 

املصوتين، وتختار كل قاعة دراسية ممثلين عنها.

تدريب وتوعية األسر
تقدم صفوف تدريب وتوعية األسر من خالل إدارة “إشراك األسرة واملجتمع” 
والتي   ،)Family and Community Engagement department, FACE)
كما تقدم منطقتنا   ،(916) 971-7929 يمكنكم الوصول إليها على الرقم 
التعليمية مجموعة متنوعة من الصفوف وورش العمل للوفاء باحتياجات 
www.sanjuan.edu/ الع على مواعيد إقامتها من خالل

ّ
أسرنا، يمكن االط

.familyed

 Parent Leadership Academy أكاديمية 
)ست جلسات(

لجان  في  ليشاركوا  واألوصياء  واألجداد  اآلباء  التدريبية  الصفوف  تؤهل 
املنطقة التعليمية على نحو أكثر فاعلية باكتساب استيعاب أكبر لنظام 
ضمن  األمور  أولياء  ريادة  وفرص  التعليمية  املنطقة  ومبادرات  التعليم 
االبتدائية  التعليم  مراحل  أسر  تناسب  املوحدة.  خوان  سان  مدارس 

والوسطى والثانوية.

ورش عمل الشؤون األسرية )جلسات فردية(
تتضمن  أن  يمكن  املشاركين.  الحتياجات  وفًقا  العمل  ورش  تخصص 
املدر�سي  الواجب  استراتيجيات  الحصر  املثال ال  املوضوعات على سبيل 
األمور واالستعداد للكلية واملسار  والتحضير الجتماعات املعلمين وأولياء 

الوظيفي ومكافحة التنمر وأمان اإلنترنت.

مشروع Parent Project Sr )10 جلسات(
باإلضافة  باألبناء،  العالقة  لتحسين  استراتيجيات  املنسقين  يتشارك 
للمخدرات والكحوليات واالنضمام  لطرق للتعرف على استخدام األبناء 
للعصابات ومنع تورطهم في أي منها. يناسب أسر مراحل التعليم الوسطى 
التربية  صفوف  بمتطلبات  التدريبي  البرنامج  هذا  يفي  كذلك  والثانوية. 

األسرية التي تفرضها املحكمة.

Keys to College: كشف أسرار النجاح  
في المرحلة الثانوية وفي الكليات وفي 

الحياة )أربعة أسابيع(
ُصمم هذا الصف ألولياء أمور املرحلة الوسطى واملرحلة الثانوية ليدرسونه 
“نافيانس” وعلى كيفية التركيز  تعرفوا على نظام  مع أبنائهم من الطالب. 

على املسار حتى التخرج وعلى كيفية التنافس للوصول للكلية.

 )CTE( املجلس اإلستشاري للمسيرة املهنية والتعليم الفني
 (Career & Technical Education Advisory Board, CTE( يضم مجلس
من  ممثلين  يضم  وكذلك  والحكومة،  الصناعة  من  ممثلين  اإلستشاري 
األسر واملعلمين والطالب واإلداريين. للحصول على معلومات اتصلوا بالرقم 

.(916) 971-7163 

)AAPC( لة عجَّ
ُ
لجنة البرامج املتقِدمة وامل

 Advanced and Accelerated Programs Committee,( لجنة  تضم 
من األسر واإلداريين واملعلمين وتراجع سياسات املجلس  أعضاء   )AAPC
توصياتها  تقدم  ثم  وتقييمه  وتنفيذه   AAPC برنامج  لتخطيط  بالنسبة 

للمجلس. للحصول على معلومات اتصلوا بالرقم   979-8518 (916).

اللجنة اإلستشارية ملتعلمي اللغة اإلنجليزية 
 )DELAC( التابعة للمنطقة التعليمية

 (District English Learner Advisory Committee, DELAC( تقدم لجنة
ملنطقتنا التعليمية النصح بشأن برنامج دار�سي اللغة اإلنجليزية وتقييم 
االحتياجات وأهداف املنطقة التعليمية، وتضمن االمتثال ملتطلبات العون 
تراجع  كما  بها،  املعمول  التوجيهي  العون  ومتطلبات  للمعلمين  املقدم 
تحصيل متعلمي اللغة اإلنجليزية وإجراءات إعادة التصنيف وإخطارات 
أولياء األمور املكتوبة. يقدم تدريب مستمر ملساعدة األعضاء على االضطالع 
“قانون  من  و62002.5   52176 )القسم  اإلستشارية.  بمسؤولياتهم 
التعليم”، والفقرة (d)11308 من الفصل 5 من “قانون اللوائح التنظيمية 
بكاليفورنيا”، والقسم 6312 من الفصل 20 من “قانون الواليات املتحدة”(.

 لجنة خدمات الطالب للمنهج الدرا�سي
)CS&I( واملعايير والخدمات التوجيهية 

 Curriculum, Standards, Instructional and Student( لجنة  تراجع 
والتقييمات  واملعايير  التعليمية  البرامج   Services Committee, CS&I)
ومتطلبات التخرج ومتطلبات املقررات الدراسية والكتب الدراسية املقررة 

والسياسات املتبعة في سلوك الطالب وتأديبه، ثم تقدم التوصيات..

  لجنة املجلس اإلستشاري للمنشآت  
تراجع لجنة املجلس اإلستشاري للمنشآت املشكالت بتوجيه من مجلس 
التعليم في مجاالت املنشآت ، ثم تصدر اللجنة توصيات ملجلس التعليم.

  لجنة أولياء األمور اإلستشارية عن
)LCAP PAC( الخطة املحلية للرقابة واملساءلة 

تعمل )Local Control Accountability Plan, LCAP(  بالتعاون مع طاقم 
العاملين ومجموعات املوظفين وكبار أصحاب املصلحة لتقدم الرأي بشأن 
LCAP وخدماتها وفاعلية تلك األفعال والخدمات في  األفعال التي تتخذها 

الوفاء بأولويات الوالية وباألهداف الرئيسية.

Loving Solutions 
)ست جلسات(

ُصمم  األمور  ألولياء  تدريبي  برنامج  هو   )Loving Solutions( برنامج 
خصيًصا ألسر األطفال صعبي املراس األصغر سًنا ومن هم في بداية مرحلة 
ويقوم على نشاطات للتعلم  يستخدم البرنامج نموذج سلوكي،  املراهقة. 
ضمن مجموعات بصيغة كتاب التدريبات لتعظيم االهتمام والتحصيل. 
تضع مهام التمرين املنزلي Steps of Succes (S.O.S.) أساًسا متيًنا للتغيير في 
املنزل. يناسب أسر مراحل التعليم االبتدائية والوسطى. يجوز أن يفي هذا 
البرنامج التدريبي بمتطلبات صفوف التربية األسرية التي تفرضها املحكمة.

التعليمية  تراجع لجنة من املنطقة  دعًما لتحسين التحصيل األكاديمي، 
سياسات إشراك األسرة التي نتبعها، وتتضمن تلك اللجنة أولياء أمور من 
مجموعات فرعية ممِثلة. تصف سياساتنا توقعاتنا إلشراك األسرة وتوضح 
كما أننا  كيف سنشرك األسر في نشاطات معينة تدعم تحصيل الطالب، 

نعقد في كل عام تقييًما لفاعلية سياسات إشراك األسرة.
سياسات إشراك األسر التي تتبعها منطقتنا التعليمية مشمولة في خطتنا 
وقد اعتمد مجلس التعليم  لتحسين تحصيل الطالب وأداءه في املدرسة، 
وعلى  الكتيب  هذا  من  القانوني  القسم  في  وتجدونها  السياسات،  تلك 
www.sanjuan.edu/ خالل  من  اإللكتروني  التعليمية  منطقتنا  موقع 
“قانون سياسات مجلس مدارس سان خوان  من   6020 )السياسة   .face

املوحدة”(.

مركز األسرة التابع للمنطقة التعليمية
الذي هو مركز االلتحاق املركزي التابع   ،San Juan Central يقدم مركز 
لع األسر على املعلومات عبر اإلنترنت. كذلك 

ّ
 لتط

ً
للمنطقة التعليمية، سبيال

توجد خزانة طعام لألسر التي تحتاج للمعونة في الدعم الغذائي، كما توجد 
عيادة للتحصينات. للمزيد من املعلومات اتصلوا بالرقم 726-5826 (916) 

.3700 Garfield Ave., Carmichael :أو  زوروا املركز في العنوان التالي

لجان المنطقة التعليمية 
لجنة أولياء األمور لإلستشارة التابع للمدير األعلى

 Superintendent’s( األمور  أولياء  بممثلي  العام  املشرف  يجتمع 
العام  مدار  على  مدرسة  كل  من    Parent Advisory Council)
الرابط خالل  من  اإلنترنت  عبر  املزيد  على  التعرف  ويمكنكم   الدرا�سي، 

.www.sanjuan.edu/spac 

اقبة السندات على إصالح املنشآت لجنة مر
تضمن “لجنة مراقبة السندات” أن عوائد السندات قد أنفقت بما يتوافق 
3 أشهر لزيارة  مع أحكام إنفاق السندات على املنشآت. تجتمع اللجنة كل 
علن مواعيد االجتماعات 

ُ
ت املواقع ومراجعة تقارير املشروع وبيان امليزانية. 

.www.sanjuan.edu/bonds  وأماكنها على الصفحة

لجنة التعليم الخاص اإلستشارية
 (Community املجتمعية”  اإلستشارية  الخاص  التعليم  “لجنة  تساعد 
تنسيق  في   Advisory Committee for Special Education, CAC)
ملنطقتنا  النصح  وتقدم  الخاص  بالتعليم  تتصل  التي  املجتمع  موارد 
تحافظ االجتماعات الشهرية  التعليمية بشأن مشكالت التعليم الخاص. 
بالرقم اتصلوا  والتشريعات.  بالبرامج  الع 

ّ
اط على  األعضاء  إبقاء   على 

7953-971 (916)  للمزيد من املعلومات.

 Latino Family Literacy مشروع
Project )ست جلسات(

)Latino Family Literacy Project( روتين للدعم والقراءة  يضع مشروع 
األسرية؛ وذلك لتحسين مهارات اللغة اإلنجليزية، كذلك يحسن املشروع 
اإلنجليزية  باللغتين  الصفوف  وتتوافر  والديه،  مع  الطفل  تفاعل  من 

واألسبانية. يناسب أسر مرحلة التعليم االبتدائية.

5152

للمزيد من المعلومات عن أي من برامج تدريب وتوعية األسر، 
الرجاء االتصال بـ”إدارة إشراك األسرة والمجتمع” FACE على 

الرقم 971-7929 (916).

 Co-Parenting
)ست جلسات(

برنامج “التربية األسرية املشتركة” )Co-Parenting( هو برنامج لبناء مهارات 
 ضمن أكثر من منزل أسري. يقدم 

ً
الوالدين، ُصمم لألسر التي تربي أطفاال

استراتيجيات مفيدة وأدوات  هذا املقرر التفاعلي للوالدين أو لألوصياء 
للحد من الخالفات لكل من األطفال والكبار. يجوز أن يفي هذا البرنامج 
التدريبي بمتطلبات صفوف التربية األسرية املشتركة التي تأمر بها محكمة 

األسرة.



خدمات الدعم التشغيليةخدمات الدعم التشغيلية

تتضمن األعمال اإلنصافية بسان خوان ضمان حصول كل الطالب على ما 
يحتاجونه ليكونوا ناجحين في املدرسة؛ فالطالب الجائعين ال يمكنهم التركيز 

في الصف.

التعليمية للمدارس املوحدة وجبة كاملة لكل  تقدم منطقة سان خوان 
12 حتى وإن لم يملكوا  الطالب بدًء من التمهيدي االنتقالية وحتى الصف 
الوجبات  في حساب  رصيدهم  كان  أو  الوجبة  مقابل  للدفع  الالزم  املال 
 

ً
سالًبا. بالنسبة للطالب الذين ال يملك أولياء أمورهم أو األوصياء عليهم ماال
ليدفعوه مقابل الوجبات أو الذين لديهم رسوم غير مسددة مقابل وجبات 
قدم لهم وجبات تختلف 

ُ
فلن يتعرضوا للفضح أو للمعاملة املختلفة، ولن ت

عما قد يتلقاه طالب آخر قد سدد ولي أمره أو الو�سي عليه كامل رسوم 
وجباته املدرسية. تنطبق هذه السياسة على الوجبات واجبة السداد، 

لكنها ال تنطبق على وجبات القائمة املفتوحة أو على عناصرها. هذا يتضمن 
اللبن والوجبات الخفيفة.

 عن كل تكاليف الوجبات 
ً

يكون ولي أمر الطالب أو الو�سي عليه مسؤوال
 nutrition.sanjuan.edu يمكنكم زيارة  املحسوبة على حسابات الطالب. 

لسداد حساب الوجبات عبر اإلنترنت أو  زيارة أي كافيتيريا مدرسية.

خدمات التغذية
والتغذية  الغذاء  مجال  في  املحترفين  من  فريق  هو  التغذية”  “خدمات 
اإلفطار  “برنامج  ندير  نحن  األكاديمي،  الطالب  نجاح  لدعم  مكرسون 
املدر�سي  الغداء  و”برنامج   )School Breakfast Program( املدر�سي” 
الصيفي”  املرح  و”مقهى   )National School Lunch Program( القومي” 
في مدارسنا املوحدة بسان خوان، حيث أننا نقدم   )Summer Fun Cafe)
 أكثر من 22000 وجبة في كل يوم درا�سي، وبيقدم رنامجنا الصيفي أكثر من
يعمل لدى إدارتنا اثنين من أخصائيي  وجبة على مدار الصيف،   10000

النظام الغذائي املسجلين اللذان يخططان قوائم الطعام لدينا.

يضم  للسالطة  ركًنا  والوسطى  االبتدائية  املرحلتين  مدارس  كل  تقدم 
قدم يومًيا، لقد 

ُ
مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة التي ت

قدمنا برنامًجا تثقيفًيا عن التغذية بالتعاون مع املدارس للمساعدة على 
تقدم تلك الشراكة موارد مجانية عن  نشر ثقافة أنماط الحياة الصحية، 
التغذية تناسب املرحلة التعليمية أو خطط لدروس عن التغذية وفعاليات 
املعلمين  لكل  تكون جميعها متاحة  بحيث  التذوق وتجمعات،  واختبارات 
لخدمة التعلم عملًيا؛ لدمج مهارات الرياضيات والكتابة والعلوم مع التغذية. 
على الرقم  للحصول على املزيد من املعلومات اتصلوا بـ”خدمات التغذية” 

.SJUSDNutritionServices@sanjunan.edu 8966¬979 (916) أو عبر

سياسات العافية والتغذية
 Whole Child طفل صحيح”  متكاتف،  مجتمع  متسقة،  “مدرسة  لجنة 
 (Coordinated School التابعة ملنطقتنا التعليمية هي امتداد لـ   (WSCC)
(Health Council، في بداية عام 2017 راجعت ونقحت “سياسة العافية” 
تتضمن  املوحدة”.  للمدارس  التعليمية  “منطقة سان خوان  تتبعها  التي 
Healthy Hunger- لقانون  وفًقا  جديدة  متطلبات  املنقحة  النسخ 

 USDA الذي أقرته وزارة الزراعة األمريكية   2010 لعام   Free Kids Act
Smart Snacks، كما تضمنت النسخ املنقحة قواعد إستشارية تقيد بيع 
للحصول  الطعام غير املغذي واملشروبات غير املغذية على أرض املدرسة. 
طفل  متكاتف،  مجتمع  متسقة،  “مدرسة  لجنة  عن  معلومات  على 
زوروا:  املنَسق”،  املدرسية  الصحة  “مجلس  امتداد   ،)WSCC( صحيح” 
 49436 إلى   49430 و   38085 )األقسام   .www.sanjuan.edu/cshc 
و 49490 إلى 49493 و 49500 إلى 49505 و 49510 إلى 49520 و 49530 
من   51223 إلى   51222 و   49570 و   49560 إلى   49547 و   49536 إلى 
 “قانون التعليم” ، والسياسات 3550 و 3553 و 3554 و 5030 و 6142.2 

و 6142.7 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

أسعار الوجبات

وسائل النقل
تقع إدارة وسائل النقل في: 

.Orange Grove Avenue, North High-lands 3050
ومواعيد العمل من اإلثنين إلى الجمعة،  رقم الهاتف971-7076 (916) ، 

من الساعة 7:30 صباًحا حتى 4:00 عصًرا.

يمكن الوصول ملكتب توزيع وسائل النقل على الرقم 971-7743 (916).
ساعات عمل مكتب توزيع وسائل النقل من 5:00 صباًحا حتى 5:00 عصًرا 
أيام اإلثنين والثالثاء واألربعاء والجمعة، ومن 5:00 صباًحا حتى 4:00 عصًرا 

أيام الخميس لبرامج العام الدرا�سي املمددة.

 برنامج الوجبات: الوجبات المجانية 
والمخفضة

وجبات  تتوافر  صحية،  مدرسية  وجبات  على  الطالب  حصول  لتحسين 
مجانية أو مخفضة لكل الطالب املؤهلين، قد يتأهل الطالب للحصول على 
وجبات مجانية أو مخفضة باستيفاء بيانات “نموذج طلب وجبات مجانية 
 ،)Application for Free and Reduced-Priced Meals( مخفضة”  أو 
ويبدأ التقديم بصفة سرية بدًء من 1 يوليه من كل عام، ونحث األسر على 
https://mealapps.sanjuan.edu. كذلك  التقديم عبر اإلنترنت من خالل 
تتوافر نماذج الطلب الورقية لدى إدارة املدرسة أو كافيتيريا املدرسة أو لدى 
 ”San Juan Central Admissions “مركز  أو لدى   )Nutrition Services)
جدد سنوًيا وال توجد 

ُ
قبل الطلبات على مدار العام وت

ُ
و”Family Center”. ت

حاجة إال لطلب واحد فقط لكل الطالب املوجودين ضمن نفس األسرة. لن 
ُيعلن عن هوية أبنائكم وتظل أهليتهم للحصول على تلك الوجبات سرية 
“سياسات  من   3553 والسياسة  التعليم”  “قانون  من   49510 )القسم 

مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

 (Earned َسب” 
َ
كت

ُ
للحصول على معلومات بشأن “رصيد ضريبة الدخل املـــ

(Income Tax Credit  و”الوجبات املخفضة” انظر الصفحة 68 و 69.

يمكنكم الحد من كمية الورق في منازلكم بأن تتسجلوا إلرسال قائمة طعام 
الطالب إليكم عبر البريد اإللكتروني كل شهر مصحوبة بالنشرة الشهرية 
للتغذية. اختاروا “قوائم الطعام الخضراء” )Going Green! Menus( من 
ترسل قوائم الطعام بريدًيا في   ،www.sanjuan.edu/nutritionservices
األول من كل شهر عند منتصف الليل. للحصول على املزيد من املعلومات عن 
إدارة “خدمات التغذية” زوروا www.sanjuan.edu/nutritionservices أو 

اتصلوا بإدارتنا على الرقم 979-8966 (916).

قوائم الطعام عبر البريد اإللكتروني

ركوب الحافالت  سياسة المحاسبة على
 خدمات التغذية

من خالل  الصيفي”  املرح  “مقهى  التغذية”  “خدمات  تدير  في كل صيف 
برنامج Seamless Summer Feeding Option (SSFO) وهو برنامج فيدرالي 
يسمح للمناطق التعليمية للمدارس الحكومية بتقديم وجبات مجانية خالل 
 فصل الصيف في املناطق منخفضة الدخل. ليتلقى الذين يبلغون من العمر
18 عاًما أو أصغر وجبة مجانية ال حاجة لاللتحاق أو لتقديم طلبات ورقية، 
كما ال توجد متطلبات للدخل، كما أنه ليس من الضروري إلحاق األطفال 

بمنطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة للمشاركة في البرنامج.

 مقهى المرح الصيفي
Summer Fun Cafe 

5354

للحصول على معلومات عن األسعار الحالية للوجبات الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني من 

خالل www.sanjuan.edu/nutritionservices أو  االتصال على  979-8966 (916) .

ال توفر مدارس سان خوان املوحدة خدمات النقل إال كما ينص قانون 
التعليم  لطالب  إال  النقل  تقدم خدمات  ال  الفيدرالي.  والقانون  الوالية 

عَرفين تحديًدا.
ُ
الخاص امل

إذا كان أبناؤكم من الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة وكانوا طالًبا 
 (Special جدًدا في منطقتنا التعليمية، الرجاء االتصال “املكتب امليداني” بـ
على الرقم 7525-971 (916) للحصول على   Education Department)

املزيد من املعلومات.

اعتمدنا  الخاصة؛  االحتياجات  ذوي  من  أطفالكم  نقل  لضمان سالمة 
اإلجراءات التالية والبد من االمتثال لها.

1. ليكن الطفل مستعد ومنتظر لدى محطة الحافالت قبل موعد املغادرة 
املحدد بخمس دقائق.

إذا لم يكن الطفل مستعد سيستمر السائق في مسار طريقه، حيث أنه يقع 
على عاتقك مسؤولية انتظار وصول الحافلة.

الرقم  على  النقل  وسائل  توزيع  بمكتب  االتصال  الرجاء   .2 
سيستقل  يكن  لم  إذا  أو  سيتغيب  الطفل  كان  إذا   (916) 971-7743
قطع خدمات النقل للطالب الذين ال يستلقون الحافلة 

ُ
فقد ت الحافلة، 

لثالثة أيام متتالية.

3. إذا كان ال يمكن ترك الطفل بمفرده في فترة بعد الظهر، فلتكونوا في املنزل 
وبسبب األطفال  مستعدين الستالم الطفل في وقت االنصراف املدر�سي، 
املتغيبين قد يتباين توقيت وصول الطفل في بعض األحيان، كذلك، إذا لم 
يكن أحد موجود باملنزل سيعود الطفل مع الحافلة إلى املدرسة، حينها تقع 

على عاتقكم مسؤولية استالم الطفل من املدرسة. 

إذا اضطررتم لالنتقال أو حدث لديكم تغير في خدمة الرعاية النهارية   .4
الرقم   على  الخاص”  للتعليم  امليداني  “املكتب  إخطار  الرجاء  لألطفال، 
قد  التغيير،  طلب  تقديم  قبل  يمكن  ما  بأسرع    (916) 971-7525 

تستغرق التغييرات حتى 10 أيام لتنفيذها.

5. سيتصل بكم سائقو الطفل قبل يومين إلى ثالثة أيام من بدء الدراسة 
ليخبروكم بتوقيتات وصول الحافلة الصطحاب الطفل وإلعادته للمنزل، 
 هاتفًيا الرجاء االتصال بإدارة “وسائل النقل” على 

ً
فإذا لم تتلقوا اتصاال

الرقم  7743-971 (916)  للحصول على هذه املعلومات.



خدمات الدعم التشغيليةخدمات الدعم التشغيلية

السالمة
تلتزم منطقتنا التعليمية بتقديم بيئة تعلم آمنة لكل الطالب، ففي مدارس 
في حضور  الطالب  انتظام  املوحدة نسعى جاهدين لضمان  سان خوان 

املدرسة دون مشكالن في السالمة أو االنضباط.

إذا كنتم تشكون في تعرض أبنائكم للتنمر، فانصتوا لهم وخذوا األمر على 
حافظوا على قناة التواصل بينكم وبين أبنائكم مفتوحة،  محمل الجد،  
تحدثوا إلى  وثقوا تواريخ الوقائع واملالحظات ووثقوا توقيتاتها وتفاصيلها، 
حافظوا على  معلمي أبنائكم أو مع أحد اإلداريين باملدرسة لحل املوقف، 
قناة التواصل بينكم وبين املدرسة وبينكم وبين موظفي املنطقة التعليمية 
الجدير بالذكر أن  مفتوحة وناقشوا معهم الخطوات التي جرى اتخاذها. 

القانون ال يسمح للمدرسة بمناقشة سبل تأديب الطالب اآلخرين.

قد ال تناسب بعض أوجه القلق التعريف القانوني للتنمر، لكن سيتعاون 
ساعدوا  التعليمية ملعالجة تلك املشكالت.  العاملين باملدرسة وباملنطقة 
أبناءكم على تطوير مهارات للتصرف بحزم، لكن ال تشجعوهم على االنتقام 

البدني.

املجتمع  وفي  املنزل  في  باحترام  اآلخرين  معاملة  كيفية  في  قدوة  كونوا 
للحصول على املزيد من املعلومات عن الوقاية من التنمر زوروا  املحلي. 

 .(916) 979-8623  www.sanjuan.edu/bullying أو اتصلوا على الرقم  
 Family للحصول على املزيد من املعلومات عن حل املشكالت، اتصلوا بإدارة

and Community Engagement (FACE) على الرقم 971-7929 (916).

قانون ميغان

 شراكة “المدارس اآلمنة” 
مع قسم الشرطة

عقد برنامج “املدارس اآلمنة” التابع ملدارس سان خوان املوحدة شراكة مع 
قسم شرطة مقاطعة سكرامنتو، حيث أن الضباط في غير أوقات عملهم 
يتواجدون في املواقع املدرسية يومًيا للمساعدة  )ضباط املدارس اآلمنة( 
من  حماية  هايتس  سيتراس  مدينة  توفر  القانون.  تنفيذ  وفي  الوقاية  في 
 

ً
الشرطة واستجابة الشرطة الستغاثة املدارس ضمن حدود املدينة شامال

 (school resource باملدرسة  موارد خاصة  ُيعدون  الذين  الضباط  ذلك 
Mesa Verde. تعمل هاتان الفئتان  )officer, SRO في مدارس San Juan و 
من الضباط على االستجابة للحوادث في املدارس املتوسطة واالبتدائية التي 

تقع داخل مدينة سيتروس هيايتس.

نحث األسر على االشتراك في برامج السالمة في مدارس أبنائهم من الطالب 
وعلى مناقشة السالمة الشخصية مع أبنائهم من الطالب، وخاصة السالمة 
بعد انتهاء اليوم الدرا�سي. يخضع الطالب لإلشراف أثناء اليوم املدر�سي وأثناء 
املشاركة في برامج مابعد الدوام املدر�سي التي ترعاها املنطقة التعليمية، إال 

سالمة الموقع المدرسي بعد اليوم الدراسي

التواصل في حاالت الطوارئ
الع 

ّ
اتخذت منطقتنا التعليمية خطوات لضمان إبقاء أسر طالبنا على اط

نظام إلرسال  لذلك نستخدم  باملدرسة؛  في حالة وقوع حالة طوارئ 
الرسائل في حاالت الطوارئ إلخطار أولياء األمور واألوصياء باملواقف التي 
 ما يكون هذا هو أول ما يتلقاه 

ً
قد تطرأ في كل مدرسة على حدى، وعادة

أولياء األمور أثناء وقوع موقف طارئ. من املهم أن يكون لدى املدارس 
بيانات االتصال الصحيحة لضمان تلقي األسر للمعلومات املهمة في 

حينها أثناء حاالت الطوارئ. 

ينبغي لألسر وألفراد املجتمع املحلي عند وقوع حالة طوارئ الدخول 
حيث   ،www.sanjuan.edu اإللكتروني  التعليمية  املنطقة  ملوقع 
نشر آخر أخبار املواقف الحرجة على الصفحة الرئيسية، كذلك ترى 

ُ
ت

مشاركة  في  قيمين  شركاًء  اإلعالم  وسائل  أفراد  التعليمية  منطقتنا 
أيًضا غالًبا ما تعرض املواقع  معلومات عن حالة الطوارئ مع األسر، 
أثناء  اإللكترونية الصحف وقنوات التلفاز والراديو املحلية آخر األنباء 
املواقف الحرجة. نطلب من األسر تحري الحذر والحكمة عند التواصل 
أثناء  النصية  الرسائل  أو  الخليوية  الهواتف  عبر  الطالب  مع  مباشرة 
وقوع حالة طوارئ، فالطالب املنشغلين بالهاتف قد ينصرف انتباههم 
عن التوجيهات الحرجة التي يوجههم بها طاقم العاملين باملدرسة. وألنه 
املواقف  أثناء  الطالب  بين  الشائعات  انتشار  على  السيطرة  يصعب 
الحرجة؛ ينبغي لألسر االعتماد على املعلومات الرسمية التي تصلهم عبر 
االتصاالت الهاتفية التي تردهم من نظام إخطارات املنطقة التعليمية 
أو التي تصلهم من تصريحات املنطقة التعليمية لوسائل اإلعالم املحلية 

للحصول على أدق املعلومات.

التابعة  للشعبة  فوًرا  عنه  اإلبالغ  الرجاء  آمن  غير  وضًعا  الحظتم  إذا 
للمنطقة التعليمية سواًء كانت شعبة الصيانة أو شعبة العمليات األمنية 
“تبس”  بخط  االتصال  أيًضا  يمكنكم   ،(916) 971-7000 الرقم  على 
ساعة على الرقم   24 واملتوفر على مدار  “املدارس اآلمنة”   التابع لبرنامج 
الرقم  على  نصية  رسالة  إرسال  يمكنكم  أو   ،(916) 979-8477 
5552-243 (916) لتتركوا رسالة عن أي �سيء تسبب في مشكلة للطالب أو 
لطاقم العاملين أو ملمتلكات املدرسة أو قد يتسبب لهم في مشكلة. كذلك 
التعليمية.  اإللكتروني ملنطقتنا  املوقع  البالغات من خالل  إرسال  يجوز 

.www.sanjuan.edu/tellsomeone زوروا

اعتبارات أمنية

أخصائيو السالمة المجتمعية

خطط السالمة وفرقها

يعمل لدى منطقة سان خوان املوحدة التعليمية فريق من متخص�سي 
كلفين بالعمل عبر 

ُ
Community Safety Specialist املـــ السالمة املجتمعية 

ويتضمن كل قطاع مدرسة ثانوية باإلضافة  قطاعات املنطقة التعليمية. 
إلى مدارس متوسطة وابتدائية. إن هدف متخصص السالمة املجتمعية هو 
أن يصبح جزًء ال يتجزأ من ثقافة املدرسة وأن يتفاعل مع الطالب وأولياء 
وسيساعدك  األمور وفريق العمل والزوار والجيران وين�سئ عالقات معهم. 
مباني  في  حرجة  حوادث  وقوع  حالة  في  املجتمعية  السالمة  متخصص 

املدرسة، كما يتصل بالقوات األمنية أو قوات الحرائق عند الضرورة.

باإلضافة ملا سبق، أسست كل مدرسة فرق للمدرسة اآلمنة تشمل طاقم 
 Safe اآلمنة  املدرسة  خطط  تحديث  ويجري  األسر،  وتشمل  العاملين 
طاقم  استجابة  ولضمان  املشكالت  وقوع  دون  للحول  سنوًيا   Schools
العاملين بفاعلية في حالة وقوع حالة طوارئ. يعمل طاقم العاملين ببرنامج 
“املدارس اآلمنة” التابع ملنطقتنا التعليمية مع ممثلين من كل مدرسة ومع 
العاملين باملنطقة التعليمية للتقييم ولتقديم التوصيات من أجل تحسين 

تدابير السالمة.

تدابير السالمة
معايير قوية للسلوك وإنفاذ  تتضمن تدابير السالمة األخرى في املدارس: 
املدر�سي،  املوقع  ملراقبة  وسائل  الدخول،  مقصورة  مدارس  القانون، 
برامج  منظمات أسرية نشطة،  املشورة النفسية،  برامج لحل النزاعات، 
وقاية للطالب، وتوكيد على التوعية بسمات الشخصيات الخطرة. تتخذ 
حيازة  أو  للرقابة  الخاضعة  املواد  توفير  وقائع  كل  التعليمية  منطقتنا 
أسلحة أو التنمر أو التسبب في اإلصابات البدنية لآلخرين على محمل الجد 

وتعتبرها جنح شديدة الخطورة.

تؤخذ بصمات موظفي املنطقة التعليمية واملتطوعين الذين يعملون مع 
جرى عنهم التحريات، وكل املواقع املدرسية مقفلة. كما 

ُ
الطالب بانتظام وت

أنه يجب أن يحصل الطالب على إذن ملغادرة املوقع املدر�سي، وكذلك يجب 
على كل الزوار تسجيل دخولهم لدى إدارة املدرسة للحصول على إذن مدير 

املدرسة بالتواجد على أرض املوقع املدر�سي.

5556

التنمر

 Student( الطالب”  بيانات  بـ”صحيفة  الحافلة  سائق  يزودكم   .6
 leave alone ”وهي تصريح بـ” ترك الطفل بمفرده )Information Sheet
“إدارة وسائل النقل”  authorization، يسمح لكم هذا النموذج بإبالغ 
باإلضافة إلى أنه يبلغ  بأوجه قلقكم وباملتطلبات التي تتصل بالطفل، 
اإلدارة بما إذا كان يمكن للسائق ترك الطفل لدى محطة الحافالت دون 
إشراف أحد البالغين في فترة ما بعد الظهر. ال يجوز ملشرف الحافلة ترك 
األطفال بمفردهم في موقف الحافالت، لذا يتعين على أحد أولياء األمور 
إذا كنت ترغب في ترك  انتظار وصول الحافلة.  أو شخص بالغ مكلف، 
طفلك دون إشراف من أحد البالغين، فالبد من تسليم النموذج ملكتب 
إرسال النموذج عبر البريد أو  الرجاء  الدراسة.  وسائل النقل قبل بدء 

تسليمها ملكتب وسائل النقل على العنوان التالي:
.Orange Grove Ave., North Highlands, CA 95660 3050

7. غير مسموح بدخول الحافالت للممتلكات الخاصة بما في ذلك املداخل 
الخاصة،  امللكية  ذات  املناطق  من  وغيرها  املركبات  صف  وساحات 
 توفًرا والتي 

ً
وتتعين محطات توقف حافلة املدرسة في أكثر املواقع سالمة

تناسب الحافالت، وفق ما يقرره اإلداريون بإدارة وسائل النقل. 

اطلبوا من السائق نسخة من  للحصول على معلومات إضافية رجاًء 
 Parent & Driver Information “دليل معلومات الوالدين والسائق” 

.Guide

عن  بمعلومات  الناس  عامة   )Megan’s Law( ميغان”  “قانون  يزود 
يتمكن  بحيث  املسجلين  الجنسية  الجرائم  مرتكبي  تواجد  أماكن 
كما يقدم املوقع  أفراد املجتمع املحلي من حماية أنفسهم وأبنائهم، 
www.meganslaw.( كاليفورنيا  بوالية  العدل  إلدارة  اإللكتروني 
 للوصول للمعلومات، باإلضافة إلى ما سبق فإن “قسم 

ً
ca.gov( سبيال

شرطة مقاطعة سكرامنتو” تستخدم برنامج ®OffenderWatch وهو 
أداة إخطار بمرتكبي الجرائم الجنسية، حيث أنه يمكن ألفراد املجتمع 
قسم  موقع  خالل  من   OffenderWatch® لبرنامج  الدخول  املحلي 
ولتعلموا أنه ال   ،)www.sacsheriff.com( شرطة مقاطعة سكرامنتو 
ُيسمح ملرتكبي الجرائم الجنسية بالتطوع في املدارس أو في النشاطات 

املدرسية.

أنه بعد انتهاء اليوم الدرا�سي تفتح مدارس سان خوان املواقع املدرسية 
ليستخدمها املجموعات العامة من الجمهور واملجموعات املجتمعية.

الدوام  إذا ظل أي من أبنائكم الطالب في املوقع املدر�سي بعد انتهاء 
الدرا�سي، فتحدثوا معهم لتطبيق نفس االعتبارات األمنية املو�سى بها 

في أي منشأة عامة مثل مناطق التسوق أو املتنزهات، نحث األسر أيًضا 
على التعرف على خطط حاالت الطوارئ وإجراءاتها في مدارس أبنائهم 

من الطالب وعلى تطوير خطط وإجراءات لحاالت طوارئ باملنزل.



الخدمات الصحيةخدمات الدعم التشغيلية

إغالق المدارس

فقد  الحادة،  الجوية  التقلبات  مثل  عادية،  غير  ظروف  وقوع  حال 
ا على سالمة الطالب وطاقم العاملين 

ً
يستلزم األمر إغالق املدارس حفاظ

اليوم  ذ قرار إغالق املدرسة قبل بدء 
َ
وبقدر املستطاع ُيتخ باملدرسة، 

بحيث تتلقى األسر إخطاًرا بذلك من خالل نظام االتصال  الدرا�سي، 
في تلك الحالة،  الهاتفي التلقائي الذي تستخدمه املنطقة التعليمية. 
تتوافر املزيد من املعلومات على املوقع اإللكتروني ملنطقتنا التعليمية 
إغالق  األمر  استلزم  إذا  أما  املحلية.  اإلخبارية  اإلعالم  وسائل  وعبر 
وإخطارها  باألسر  االتصال  يجري  الدرا�سي،  اليوم  بدء  بعد  املدرسة 

بكيفية اصطحاب أبنائها من الطالب وباملوعد وباملكان.

البيانات الصحية للطالب
لدينا بأن األطفال   )Health Services( “الخدمات الصحية”  تؤمن إدارة 
. نحن نناصر األطفال بأن نساعد األسر واملجتمعات 

ً
األصحاء أفضل تحصيال

وبهذا نسمح  املحلية على التعامل مع مخاوفها الصحية وعلى الحد منها، 
متعددة  فرق  في  أعضاء  باعتبارنا  التعليمية.  األهداف  بتحقيق  للطالب 
التخصصات فإننا نشجع التعليم واملعرفة بمعالجة املشكالت الصحية 

التي تعوق االنتظام في الحضور املدر�سي وتعوق املشاركة املدرسية.

أفراد  أو  باملدرسة  التمريض  )أفراد  الصحية”  “الخدمات  أفراد  يتواجد 
بانتظام  الصحيين(  املساعدين  أو   LVNs املرخصين  املهنيين  التمريض 
لتقييم  املدارس  بين  التمريض  أفراد  يتجول  حيث  املدر�سي،  املوقع  في 
ذوي  للطالب  الصحية  الرعاية  على  ولإلشراف  الصحية  االحتياجات 
اإلبصار  )فحوصات  الصحية  الفحوصات  وإلجراء  الخاصة  االحتياجات 

والسمع(.

الطوارئ  بطاقة  األوصياء  أو  األمور  أولياء  يستوفي  أن  جًدا  املهم  من 
Emergency Card بالكامل إلبالغ طاقم العاملين باإلدارة وكل معلم يعمل 
إذا  أبنائهم من الطالب بخصوص أي مشكالت صحية ذات أهمية.  مع 
استلزمت حالة الطالب رعاية صحية خاصة خالل اليوم املدر�سي فسوف 
يتحدد لك موعد مع أحد اإلداريين باملدرسة وأحد أفراد الخدمات الصحية 
قد يكون  وفرد آخر من أفراد طاقم العاملين لتصميم خطة مخصصة. 
مفيًدا لكم تنفيذ “نظام الرفيق” من أجل أبنائكم من الطالب؛ وذلك بأن 
تبلغوا أحد زمالئه في الصف بشأن حالته وبشأن كيفية التصرف عند 

الطوارئ.

متطلبات الفحص الصحي
يستلزم قانون الوالية من أولياء أمور طالب الصف األول أو األوصياء عليهم 
عند االلتحاق تقديم شهادة فحص صحي أو توقيع تنازل عن الخضوع 
شهًرا قبل دخول   18 قد ُيجرى الفحص الصحي حتى  للفحص الصحي. 
الصف األول أو خالل 90 يوًما من دخول، ونحن نحث األسر على إخضاع 
الطالب للفحص الصحي بالتزامن مع تلقي التحصينات. )القسم 124105 

من “قانون الصحة والسالمة”(.

اإلعفاء من الفحص الصحي
ا 

ً
من أجل صحة كل الطالب، فإن منطقتنا التعليمية تتعاون تعاوًنا نشط

في وضع تدابير ضرورية للوقاية من األمراض السارية ومكافحتها، إال أننا لن 
خضع الطالب لفحص بدني إذا قدم ولي أمره أو الو�سي عليه طلًبا مكتوًبا 

ُ
ن

إلعفائه. )القسم 49403 و 49450 و 49450 من “قانون التعليم”(.

متطلبات  التحصينات
وجوب  باملدرسة  املشروط  غير  للقبول  بالنسبة  الوالية  قانون  يستلزم 
عاًما لكل التحصينات التي تنص عليها   18 خضوع كل الطالب أقل من 
تتضمن التحصينات املطلوبة  بالوالية.  “إدارة الصحة العامة”  متطلبات 

:(kindergarten( للقبول ب

K-12 االلتحاق بالصفوف

الجرعاتالتحصينات 1،2،3

4ضد شلل األطفال 4

DTap 55

6 B 3التهاب الكبد الوبائي

MMR 72

2جدري الماء (الُحماق)

الصفوف من السابع إلى الثاني عشر

الجرعاتالتحصينات 1،2،3،8

Tdap1

ما بعد الصف السابع

الجرعاتالتحصينات 1،2،3،9،10 

Tdap 81
2جدري الماء (الُحماق) 10

يجوز إدراج سجالت التحصين ضمن “سجل تحصينات والية كاليفورنيا” 
(CAIR)

طبق أيًضا على الطالب املنقولين.
ُ
مطلوبة لاللتحاق بالصفوف K-12، وت

والنكاف  الحصبة  ضد  لقاح  املثال  سبيل  )على  لقاحات  مجموعة   .2
الفردي  اللقاح  شروط  الستيفاء  املاء  وجدري  األملانية  والحصبة 
حتسب جرعات اللقاح الثالثي البكتيري ضمن 

ُ
ت بمجموعة اللقاحات. 

متطلبات لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي
عطى قبل أربعة أيام أو أقل، من بلوغ الحد األدنى 

ُ
حتسب أي لقاحات ت

ُ
3. ت

للسن املقبول.
َعد ثالث جرعات من لقاح شلل األطفال كافية في حالة إعطاء جرعة 

ُ
4. ت

واحدة في عيد امليالد الرابع أو بعده.
عد خمس جرعات من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي 

ُ
ت  .5

كما  كافية في حال إعطاء جرعة واحدة في عيد امليالد الرابع أو بعده. 

5758

االبتدائية  املرحلة  مدراس  في  تقييمات  التعليمية  منطقتنا  تقيم 
دعًما  الدراجات  وركوب  السير  عن ظروف   K-8 ومدارس  والوسطى 
لسالمة السير وركوب الدراجات إلى املدرسة ولتشجيع نمط حياة صحي.

تتضمن التقييمات إحصاءات طالبية واستقصاءات الرحالت املدرسية 
األسرية التي تقّيم مسارات الترحال الحالية للسير ولركوب الدراجات 
ترفع  وتحدد العوائق التي تحول دون السير أو دون ركوب الدراجات، 
تلك التقييمات تقريًرا مدرسًيا مخصًصا يتضمن توصيات بمشروعات 
لتحسين البنية التحتية وباتخاذ إجراءات قانونية وبإقامة نشاطات 
للسير  العالمي  “اليوم  النشاطات:  تتضمن  قد  تثقيفية وتشجيعية، 
“ثقافة   ،Fire up YourFeet, Walking School Busses إلى املدرسة” 
مثل  الدراسية  القاعة  نشاطات   ،Bicycle Rodeos الدراجات” 
“مسابقات  “حافلة املدرسة على قدمين”،  “اشعل حماسة قدميك”، 
حوافز على مستوى املدرسة تشجع على اتخاذ خيارات  الدراجات”، 
تتوافر التقييمات للمدارس التي تبدي اهتماًما  صحية لنمط الحياة. 

عقد حسبما يسمح التمويل.
ُ
وت

برنامج السير وركوب الدراجات



الخدمات الصحيةالخدمات الصحية
تفي ثالث جرعات باملتطلبات في حالة إعطاء جرعة واحدة على األقل من 
DTaP أو DTP في عمر 7 سنوات أو أكثر. كما ُيكتفى بتناول جرعة أو اثنين 

من لقاح التيتانوس والدفتيريا في عمر سبع سنوات أو أكثر.
6. لاللتحاق بالصف السابع، راجع البند الفرعي )ج( في القسم 120335 من 

قانون الصحة والسالمة.
وجرعتان ضد النكاف وجرعة  تفي باملتطلبات جرعتان ضد الحصبة،   .7

واحدة ضد الحصبة األملانية سواء منفردين أو مجمتعين.

يكفي تناول جرعة واحدة عند بلوغ العام األول من العمر أو بعده.
8. للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، يجب الحصول على جرعة واحدة 
على األقل من لقاح يحتوي على مضاد للسعال الديكي عند بلوغ العام 

السابع من العمر أو بعده.
يجب أن  بالنسبة لألطفال في املدارس التي ال تتبع تصنيف الصفوف،   .9

تطبق متطلبات ما بعد الصف السابع على األطفال بعمر 12 عاًما.
10. يتوقف العمل بمتطلبات جدري املاء ملا بعد املرحلة السابعة بعد تاريخ 

30 يونيو 2025.
(California Immunization يجوز إدراج سجالت التحصين ضمن

 (Registry, CAIR ال يجوز إدخال أي أي طالب لم يتلقى كامل التحصينات 
“إدارة خدمات الرعاية  بما يتفق مع سياساتنا ومع الجدول الذي أقرته 
الصحية” بالوالية إال إذا تلقى الطالب التحصينات اإلضافية خالل فترات 
زمنية محددة. يجوز أعفاء الطالب من التحصين ألسباب طبية، والبد أن 
ُيستبعد الطالب الذين ال  إثباًتا بتلك األسباب الطبية.  يقدم أحد األطباء 
يمتثلون للمتطلبات من املدرسة. في حالة تف�سي أحد األمراض التي لم يتلقى 
 لها، قد ُيستبعد من املدرسة طوال فترة سريان املرض. إذا 

ً
الطالب تحصينا

راودتكم أي أسئلة عن سجل تحصين الطالب أو حالة القبول أو كالهما 
الرجاء االتصال بمدرسة الطالب أو بـ”الخدمات الصحية” على الرقم (916) 
والسياسة  “قانون التعليم”  من  و48216   49403 )القسمين   971-7643

5141.3 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”( .

 San Juan  عيادة التحصينات بمركز
Central

التعليمية،  بمنطقتنا  املركزي  االلتحاق  مركز   ،San Juan Central يقدم 
تحصينات لألسر التي ال يغطيها تأمين صحي. تقع العيادة في غرفة 4 بالعنوان 

.3700 Garfield Ave., Carmichael, CA 95608 :التالي
الرجوع  الرجاء  بالزائرين.  نرحب  ونحن  طالب،  لكل   10$ الزيارة  تكلفة 
العمل  مواعيد  على  للحصول   www.sanjuan.edu/sjcentral لـللصفحة 

بالعيادة.

يجوز التنازل عن  و8.  و5   2 االنتقالي أو رياض األطفال العادي والصف 
التقييم بناًء على طل بولي األمر أو الو�سي أو عند تقديم شهادة مناسبة من 
إخطاًرا إذا  األمور أو األوصياء  يتلقى أولياء  طبيب أو من أخصائي إبصار. 
من   49457 إلى   49450 )القسم  فشل الطالب في اختبار فحص اإلبصار. 

“قانون التعليم”(

تقييم السمع
لضمان قدرتهم على التعلم وملعالجة أي تحديات سمعية في أسرع وقت 
تقيم مدارس سان خوان املوحدة سمع كل طالب في الصفوف  ممكن، 
1 و2 و5 و8 و10 من خالل وكالة مرخصة أو فرد مرخص له ذلك، ويجوز 
األمور أو  يتلقى أولياء  على طلب من ولي األمر.  التنازل عن التقييم بناًء 
األوصياء إخطاًرا إذا فشل الطالب في اختبار فحص السمع. )القسم 49452 

و49454 من “قانون التعليم”(

صحة األسنان
والية  قانون  يستلزم  للمدرسة،  الطالب  من  أبنائكم  استعداد  لضمان 
كاليفورنيا أن يخضع الطالب لتقييم لصحة الفم بحلول 31 مايو إذا كان في 
رياض األطفال أو كان في الصف األول، أيهما كان أول عام يقضيه في مدرسة 
12 شهًرا قبل دخول  حكومية، مع ذلك، تفي التقييمات التي تجري خالل 
الطالب املدرسة بهذا الشرط. يحدد القانون أن من يجري التقييم البد أن 
يكون طبيب أسنان مرخص أو غيره من مهنيي صحة األسنان املرخصين أو 

املسجلين.

قد يتلقى الطالب في بعض املدارس فحًصا مجانًيا لألسنان مصحوًبا ببرنامج 
تثقيفي عن صحة األسنان، لكن لن يخضع أي طالب لفحص األسنان طاملا 
أن ولي أمره أو الو�سي عليه قد قدم طلًبا كتابًيا بإعفائه. قد يتوافر في بعض 
لكن ال يخضع له  املواقع املدرسية برنامج منفصل يقدم عالًجا وإحاالت، 

الطالب إال بإذن ولي أمره. )القسم 49452.8 من “قانون التعليم”(

الَتأَّق غير المشخص
ّق هو رد فعل تحس�سي حاد والذي قد ينتج بعد التعرض ألحد مسببات 

َ
الَتأ

الحساسية أو للسعة حشرة أو قد يحدث في بعض األحيان النادرة بعد 
حقنة  إعطاءه   دون  املريض  يموت  قد  الرياضية.  التمرينات  ممارسة 
أحياًنا قد ينتاب بعض  وتقديم الرعاية الطبية له.  )أدرينالين(  إيبنيفرين 
ّق دون أن يكون لديهم سابق معرفة بأنهم يعانون ذلك، ولهذا 

َ
األفراد الَتأ

فقد ال يكون لديهم وصفتهم الطبية.

يسمح التشريع ملختص التمريض باملدرسة أو ملتطوع مدرب بمناولة محقن 
التي قد تكون مهددة  ّق 

َ
إيبنيفرين التلقائي لفرد تظهر عليه أعراض الَتأ

ُيدرب  للحياة بعد تعرضه ألحد مسببات الحساسية أو بعد ابتالعه لها. 
وعلى كيفية مناولة  ّق 

َ
املتطوعين على التعرف على عالمات وأعراض الَتأ

 (911( الطارئة  الطبية  بالخدمة  واالتصال  التلقائي  إيبنيفرين  محقن 
ويتعرف على أي وثائق تابعة أو أي إجراءات مطلوبة. )القسم 49414 من 

“قانون التعلم” ومشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1266)

األمراض المعدية باالتصال  أو بانتقال 
الجراثيم

قد ُيرسل الطالب للمنزل إذا اعتقدت املدرسة بأنه يعاني من مرض معروف 
بأنه معدي عبر االتصال أو عبر انتقال الجراثيم، ولن ُيسمح بعودة الطالب 
للمدرسة حتى تطمئن سلطات املدرسة ألن الطالب لم يعد معدًيا سواًء 
عبر االتصال أو عبر انتقال الجراثيم. )القسم 49451 من “قانون التعليم” 

والسياسة 5112.2 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

مناولة الدواء
كان دواًء  )سواء  الدواء  يجوز ألحد موظفي املدرسة املخصصين مناولة 
للطالب  التي ال تستلزم وصفة طبية(  األدوية  كان من  أو  بوصفة طبية 
أثناء األيام املدرسية ووفًقا لطلب مكتوب قدمه كل من الطبيب وولي أمر 
وطريقة  الطالب أو الو�سي عليه والذي يبين إسم الطالب وإسم الدواء 
 49425 49423 إلى  املناولة والجرعة وتوقيت مناولة الدواء. )األقسام من 
والسياسة 5141.21 من “ سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة “(.

عليهم  أمورهم أو األوصياء  إال للطالب الذين وجد أولياء  ال ُيقدم الدواء 
وكذلك طبيبهم أنه أمر ضروري نظًرا ألنهم يعانون حالة طبية قد تهدد 
اليوم  أثناء  الدواء  لتناول  يحتاجون  الذين  الطالب  لهؤالء  أو  حياتهم، 
تتوافر نماذج  الدرا�سي ليتمكنوا من التفاعل بشكل مناسب في املدرسة. 
التصريح لدى إدارة املدرسة وعلى املوقع اإللكتروني ملنطقتنا املحلية. يجب 
أغسطس وحتى   1 من  ويكون سارية بدًء   تجديد نموذج التصريح سنوًيا، 

31 يوليه من العام التالي.

يجب إحضار األدوية إلدارة املدرسة في عبوتها األصلية التي عليها ملصق 
األمور أو األوصياء على أن يطلبوا من  إال أننا نحث أولياء  بإسم الطالب، 
طبيب الطالب وصف دواء طويل املفعول بقدر اإلمكان بحيث ال تستدعي 

الحاجة لتناوله في املدرسة.

يستلزم قانون الوالية أن يخطر ولي األمر أو الو�سي املدرسة حين يتناول 
)مثل الربو أو فرط النشاط أو  مستمًرا لحالة غير عارضة  الطالب دواًء 

السكر أو الصرع(. )القسم 49480 من “قانون التعليم”(.

األدوية المستمرة

لضمان قدرتهم على التعلم وملعالجة أي تحديات بصرية في أسرع وقت 
 ذلك اختبارات 

ً
ممكن، تقّيم مدارس سان خوان إبصار كل طالب، شامال

لحدة اإلبصار وإبصار األلوان، ويكون ذلك عند االلتحاق ألول مرة وبعدها 
جرى االختبارات كل عام ثالث على األقل للطالب في صف رياض األطفال 

ُ
ت

تقييم اإلبصار

حاالت الحساسية المهددة للحياة
ّق قد يكون 

َ
تدرك منطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة أن الَتأ

من  يعاني  ملواد  الطالب  تعرض  فيه  يتسبب  ما  وغالًبا  للحياة،  مهدًدا 
في  هذه  الحساسية  مسببات  مصادر  تكون  ما   

ً
عادة الحساسية ضدها. 

ويمكن الحد من التعرض  والحشرات ومطاط الالتكس،  الطعام والدواء 
العر�سي ملسببات الحساسية هذه في محيط املدرسة حين يتعاون طاقم 
العاملين باملدرسة والطالب واألسر واألطباء للحد من املخاطر ولتوفير بيئة 

آمنة.

حين يعاني الطالب من حساسية مهددة للحياة تقع على عاتق ولي أمره أو 
الو�سي عليه مسؤولية إخطار طاقم العاملين باملدرسة بحالة الحساسية 

التعامل مع مرض السكر
تدرك منطقتنا التعليمية أن النوع 1 والنوع 2 من مرض السكر يتزايدان بين 
طالب املدارس، حتى أن النوع 2 من مرض السكر أصبح أكثر انتشاًرا وخاصة 
بين املراهقين الذين يعانون السمنة، بل إن ثلث األطفال األمريكيين الذين 
ولدوا بعد عام 2000 سيصابون بالنوع 2 من مرض السكر في مرحلة ما من 
حياتهم. يتطور املرض ببطء وقد ال تظهر له أعراض في البداية، لكن يمكن 

عالجه والوقاية منه. التعامل اآلمن واملناسب ملرض السكر لدى الطالب
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يضع طبيب الطالب إجراءات عالجية محددة ويقدمها  التي يعانيها. 
وُيحاط طاقم العاملين باملدرسة بتلك اإلجراءات وبمكان  للمدرسة، 
العاملين  لطاقم  التدريب  ُيقدم  مناولتها.  وبطريقة  الالزمة  األدوية 
باملوقع املدر�سي ليتمكنوا من التعرف على رد الفعل التحس�سي واتباع 
اإلجراءات املكتوبة وكي يكونوا على علم بالقواعد اإلستشارية للمنطقة 

التعليمية فيما يخص الحساسيات املهددة للحياة.

يتعاون طاقم عاملينا مع األسر -كل أسرة على حدى- لتوفير الترتيبات 
استجابات  يعاني  أو  حساسيات  يعاني  الذي  الطالب  الحتياجات 
ملسببات  العر�سي  التعرض  خطر  من  وللحد  محتملة  تحسسية 
الحساسية لديه، مع ذلك ال يمكن أن نضمن بيئة خالية من مخاطر 
التعرض ملسببات الحساسية. )األقسام  49403 و 49414 و 49423  
و 49423.5 و 4923.6 من “قانون التعليم” والسياسة  من “سياسات 
مجلس مدارس سان خوان املوحدة” و القسم 5193 من الفصل 8 من 

“قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا”(



مالحظات إضافيةالخدمات الصحية
تقع على عاتق ولي أمر الطالب أو الو�سي عليه مسؤولية إبالغ العاملين 
يضع طبيب الطالب  باملدرسة بحالة السكر املصاب التي يعانيها الطالب. 
العاملين  طاقم  وسيحاط  للمدرسة،  ويقدمها  محددة  عالجية  إجراءات 
ُيقدم  باملدرسة بتلك اإلجراءات وبمكان األدوية الالزمة وبطريقة مناولتها. 
التدريب لطاقم العاملين باملوقع املدر�سي ليتمكنوا من التعرف على املواقف 
الطارئة ويتعرفوا على طريقة متابعة جلوكوز الدم واتباع اإلجراءات املكتوبة 
وكي يكونوا على علم بالقواعد اإلستشارية للمنطقة التعليمية فيما يخص 
-كل أسرة على  يتعاون طاقم عاملينا مع األسر  التعامل مع مرض السكر. 

حدى- لتوفير الترتيبات الحتياجات الطالب املصاب بالسكر.

إذا راودتكم أي تساؤالت اتصلوا بفرد التمريض في املدرسة أو بإدارة البرامج 
الصحية بمدارس سان خوان املوحدة على الرقم  7643-971 (916) . تتوافر 
على املوقع اإللكتروني لـ”إدارة التعليم  لغة    25 هذه املعلومات بأكثر من 
 .www.cde.ca.gov/ls/he/hn/type2diabetes.asp كاليفورنيا”:  بوالية 

)القسم 49452.7 من “قانون التعليم”(

الطالب المتزوجين أو المربين أو 
الطالبات الحوامل

يحتفظ الطالب املتزوجين أو املربين أو الطالبات الحبليات بالحق في املشاركة 
الدراسية  القاعة  وُيعد محيط  تعليمي،  أو  برنامج مدر�سي مكثف  أي  في 
للوفاء  ضرورًيا  البديل  يكن  مالم  املفضلة  التوجيهية  االستراتيجية  هو 
باحتياجات الطالب أو الطالبة أو أبناء الطالب أو الطالبة. يمكن الحصول 
على املزيد من املعلومات عن الخدمات التي تقدم للطالب املتزوجين أو 
املربين أو الطالبات الحبليات في السياسة رقم 5146 من “سياسات مجلس 
مدارس سان خوان املوحدة” على موقع املنطقة التعليمية اإللكتروني من 
بمدرسة  االستشاريين  بأحد  االتصال  عبر  أو   www.sanjuan.edu خالل 
 Family and Community “إشراك األسرة واملجتمع”  أو بإدارة  الطالب، 
على الرقم  7929-971 (916)أو بإدارة االلتحاق   Engagement (FACE)
“سياسات  من   5146 )السياسة   .(916) 726-5826 الرقم  على  املركزي 

مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

مكافحة اآلفات
يستلزم “قانون املدارس الصحية” )Healthy Schools Act( لعام 2000 من 
املناطق التعليمية إخطار األسر بمبيدات اآلفات التي يتوقعون استخدامها 
متعاقدي  مع  املوحدة  تمارس مدارس سان خوان  الدرا�سي.  العام  أثناء 
مكافحة اآلفات “املكافحة املتكاملة لآلفات” )IPM( للقضاء على مشكالت 
IPM على املكافحة طويلة األمد أو على  وتركز  اآلفات في املباني املدرسية، 
الحد من مشكالت اآلفات. إذا كانت مكافحة اآلفات مطلوبة فقد تتضمن 
ا ميكانيكية أو زراعية أو بيولوجية وهي من أقل 

ً
سبل مكافحة اآلفات طرق

التصنيفات ُسمية.

ُيستبعد الكثير منها من  نظًرا النخفاض السمية في أكثر مبيدات اآلفات؛ 
إجراءات اإلبالغ.

منذ زمن ونحن ال نستخدم إال أقل الوسائل املتاحة ُسمية ملكافحة مشكالت 
كافح اآلفات بشكل مناسب باستخدام 

ُ
حين ال ت عليها.  اآلفات أو للقضاء 

تلك املبيدات قليلة املخاطر، يجوز استخدام املواد الكيميائية املدرجة في 
.IPM أحدث نسخة منشورة من

قبل  إشعار  على  الحصول  في  للراغبين  املدر�سي  باملوقع  ُيخصص سجل 
.IPM استخدام مواد

لتتلقوا إخطاًرا مسبًقا عن استخدام املبيدات في موقعكم املدر�سي، الرجاء 
الرقم  على   )Maintenance & Operations Department( بـ  االتصال 
املدرسية(  )الساعات  الرسمية  العمل  ساعات   5740-971 (916)أثناء 

وأبلغونا بأنكم تحتاجون إشعاًرا عند استخدام املبيدات.

مالحظات إضافية

باستثناء حاالت الطوارئ، سيتلقى كل املوجودين في هذا السجل إخطاًرا 
يمكنكم  ساعة قبل استخدام املبيدات في املدرسة.   72 بما ال يقل عن 
املبيدات والحد من  تلك  املعلومات فيما يخص  املزيد من  التعرف على 
 (Department of لـ  اإللكتروني  املوقع  خالل  من  املبيدات  استخدام 
(http://www.cdpr.ca.gov    Pesticide Regulation . إذا كان لديكم أي 
بمنطقتنا التعليمية   IPM منسق   )Chris Ralston( استفسارات اتصلوا بـ 

على الرقم 971-5740 (916).

توافر خطط مكافحة األسبستوس
البناء  “مواد  لتقييم  مكافحة  خطة  املوحدة  خوان  سان  مدارس  لدى 
املحتوية على األسبستوس” )ACBM(، وتمتثل خطة مكافحة األسبستوس 
 (Environmental Protection ”لقواعد “الوكالة األمريكية للحماية البيئية
“قانون االستجابة الطارئة ملخاطر  وباألخص  ولوائحها،    Agency, EPA)
 (Asbestos Hazard Emergency Response Act, AHERA( ”األسبستوس

الذي ُسن في أكتوبر 1987.

تطورت خطة املكافحة من عمليات فحص األبنية واالستقصاءات التي 
انعقدت من عام 1988 حتى يومنا هذا لكل املنشآت املدرسية أو منشآت 
لصق 

ُ
املواقع املدرسية املوجودة ضمن مدارس سان خوان املوحدة. لقد أ

على كل “مواد البناء املحتوية على األسبستوس” )ACBM( ملصق تحذيري 
لتحذير شاغلي األبنية وأفراد الصيانة الذين قد يثيروا مواد ACBM أثناء 
عملهم. تكونت من استقصاءات عمليات التفتيش وبيانات العينات خطة 
مكافحة لكل مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية ولكل موقع تابع لها، كٌل على 
حدى. تتوافر كل خطة مكافحة للمراجعة في كل إدارة مدرسة أو لدى “إدارة 

الصيانة وعمليات التشغيل بمدارس سان خوان املوحدة” على العنوان:
.6135 Sutter Avenue, Carmichael, CA 95608

أي شخص لديه أي استفسارات أو مخاوف فيما يتصل بخطة املكافحة 
 (AHERA( األسبستوس”  ملخاطر  الطارئة  االستجابة  بـ”قانون  الخاصة 
أو يرغب في الحصول على وثائق عن أي مشروع للحد من األسبستوس 
الرقم على  التشغيل”  وعمليات  “الصيانة  بإدارة  باتصاله   نرحب 

. (916) 971-5740

ينص القانون على أنه يجوز اعتذار الطالب عن حضور املدرسة بغرض 
الحصول على خدمات طبية سرية دون موافقة ولي أمر الطالب أو الو�سي 
“قانون  46010.1 من  )القسم  عليه مالم ينص القانون على خالف ذلك. 

التعليم”(

الخدمات الطبية السرية

مدارس سان خوان املوحدة بالتعاون مع إدارة “خدمات الرعاية الصحية 
يسمح  برنامًجا  وضعت  قد  بكاليفورنيا”  التعليم  و”إدارة  بكاليفورنيا” 
الفيدرالية   MedicAid دوالرات  باستخدام  التعليمية  ملنطقتنا  بالسداد 
والتقييمات  الصحية  العالجات  )مثل  مختارة  صحية  خدمات  مقابل 
وفًقا لقواعد  والتي جرى تقديمها في املدرسة لطالب مؤهلين.  الصحية( 
نبلغكم بأن سجالت الطالب املؤهلين  وإرشادات وكاالت التعليم املحلية، 
 
ً
رسل لوكالة الفوترة التابعة ملنطقتنا التعليمية على نحو سري )امتثاال

ُ
قد ت

 (Federal”لـ”قانون خاصية التنقل واملساءلة في التأمين الصحي الفيدرالي
الخدمات   .Health Insurance Portability & Accountability Act)
الصحية املدرسية املتوفرة حالًيا لكل الطالب لن تتغيير بسبب هذا البرنامج. 
لن ُيحرم الطالب من الخدمات التي يحتاجونها لحضور املدرسة، ولن يتلقى 
أولياء األمور واألوصياء فواتير من منطقة سان خوان التعليمية للمدارس 

املوحدة لتحاسبهم على مقابل الخدمات أبًدا.

السداد مقابل الخدمات الصحية

ال توفر منطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة أي تأمين صحي 
لتغطية اإلصابات التي قد يتعرض لها الطالب في املدرسة أو أثناء مشاركتهم 
في املناسبات الرياضية، مع ذلك تو�سي منطقتنا التعليمية أن تضع األسر 
في اعتبارها شراء هذا النوع من التغطية التأمينية ألبنائها، كما ينص قانون 
الوالية على ضرورة أن يتمتع أي طالب يشارك في املناسبات الرياضية التي 

تنعقد بين املدارس بالتغطية التأمينية الطبية الكافية.

الرجاء  الطالب  أو إلصابات  الريا�سي  للطالب  تأمين  في شراء  رغبتم  إذا 
 ،)USA“ (Student Insurance USA الطالب  على  بـ”التأمين  االتصال 
الع على طلب التقدم ووصف املخصصات ونماذج املطالبة 

ّ
ويمكنكم االط

 Student“ انقروا على ،www.studentinsurance.com عبر اإلنترنت على: 
الستعراض طلب   ”K-12“ ثم اختاروا  املنسدلة  القائمة  من   Insurance
تتوافر  املخصصات.  عن  املتوفرة  واملعلومات   K-12 بـ  الخاص  التقدم 
لالستفسارات الرجاء  معلومات عن الحزم التأمينية لدى إدارة املدرسة. 
1-800- Student Insurance على الرقم  االتصال بـ”التأمين على الطالب” 

 Student الطالب”  على  التأمين  “شركات  ببرنامج  االلتحاق   .367-5830
Insurance هو أمر طوعي. )القسم 49470 إلى 49472 والسياسة 5143 من 

“سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

التأمين الصحي للطالب

6162
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تقع على عاتق مدارس سان خوان املوحدة املسؤولية الرئيسية لالمتثال 
للقوانين واللوائح الفيدرالية وتلك الخاصة بالوالية؛ لذلك فقد وضعت 
املنطقة التعليمية عملية “اإلجراء املوحد لرفع الشكاوى” )UCP( ملعالجة 
االدعاءات بوقوع أمر غير مشروع من تمييز أو مضايقات أو ترهيب أو تنمر، 
وكذلك الشكاوى التي تدعي انتهاك قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية 
التي تحكم البرامج التعليمية والتي تدعي بتحصيل رسوم غير مشروعة 

.(LCAP( ”من التالميذ وعدم االمتثال لـ”خطة الرقابة واملساءلة املحلية

تحقق املنطقة التعليمية في كل ادعاءات وقوع أي فعل غير مشروع من 
تمييز أو مضايقات أو ترهيب أو تنمر يقع ضد أي مجموعة محمية كما 
11135 من  والقسم  “قانون التعليم”  200 و220 من  ُيعرفها القسمين 
“قانون الحكومة” متضمًنا أي سمات فعلية أو متَصَورة كما ينص القسم 
أو بناء على ارتباط الشخص بشخص  422.55 من “قانون العقوبات”، 
آخر معين يتصف بأي أو ببعض تلك السمات الفعلية أو املتَصَورة أو 
بمجموعة معينة تتصف بأي أو ببعض تلك السمات الفعلية أو املتَصَورة 
من املعونة   

ً
 مباشرا

ً
في أي برنامج أو نشاط تقيمه الوكالة يتلقى تمويال

املالية التي تقدمها الوالية أو يتلقى معونة مالية من الوالية أو يستفيد من 
تلك املعونة بأي شكل.

كذلك تستخدم “اإلجراءات املوحدة لرفع الشكاوى” )UCP( عند معالجة 
شكاوى تدعي عدم االمتثال لقوانين الوالية أو القوانين الفيدرالية أو 

كالهما فيما يختص بـ:

تعليم الكبار
التعليم والسالمة مابعد الدوام املدر�سي

التعليم الوظيفي التقني الزراعي
في  التعليم  برنامج  وتقييمات  الهندية  األمريكية  التعليم  مراكز 

الطفولة املبكرة
التعليم بلغتين

برامج مساعدة النظراء ومراجعتهم للمعلمين بكاليفورنيا
التعليم  الفني املنهي والتعليم الفني 

والتدريب الفني املنهي والتدريب الفني
التعليم الفني املنهي

رعاية الطفل والتنمية
تغذية الطفل

التعليم التعوي�سي
املساعدات الفئوية املجمعة

حصص للمقررات دون محتوى تعليمي
مساعدات األثر االقتصادي

تعليم التالميذ ضمن األسر الحاضنة والتالميذ بال مأوى، محكمة األحداث 
األسر  أطفال  بجانب  التعليمية،  املنطقة  في  حالًيا  املدمجة  السابقة 
والطالب الوافدين في برنامج للوافدين  والطالب املهاجرين،  العسكرية، 

الجدد.
التابعة  املحلية”  واملساءلة  الرقابة  و”خطة  طالب سينجح”  “كل  قانون 
 ذلك املدارس املستقلة كما ينص 

ً
)شامال لـ”قانون لن نتخلى عن أبنائنا” 

القسمين 47606.5 و 47607.3 من “قانون التعليم”(
قانون املهاجرين

عيلين
ُ
الطالبات الحوامل والطالب امل

الوقت املحدد لتعليم التربية البدنية
رسوم التالميذ

الترتيبات املعقولة للتلميذات املرضعات
املراكز والبرامج الحرفية اإلقليمية

خطة املدرسة إلنجاز الطالب/مجلس املدرسة
خطط السالمة في املدرسة

التعليم الخاص
برنامج الوالية للتعليم في مرحلة الروضة

التوعية بالوقاية من استخدام التبغ

تتضمن رسوم التلميذ على سبيل املثال ال الحصر كل ما يلي:
الرسوم املحصلة من تلميذ كشرط للتسجيل لدى أي مدرسة أو . 1  

أو كشرط للمشاركة في أحد الصفوف أو أحد  في أي من الصفوف، 
بغض النظر عما إذا كان الصف  النشاطات خارج املنهج الدرا�سي، 
أو النشاط اختياريين أو إجباريين أو كان الغرض هو الحصول على 

النقاط.

ب بها التلميذ ليحصل على . 2
َ
مبلغ تأميني أو أي مدفوعات أخرى ُيطال

قفل أو خزانة أو كتاب أو غرض للصف أو آلة موسيقية أو مالبس أو 
غير ذلك من املواد أو املعدات.

ب بها التلميذ للحصول على مواد أو لوازم أو معدات . 3
َ
عملية شراء ُيطال

أو مالبس ترتبط بنشاط تعليمي.

من مجهول إذا قدم   LCAP يجوز رفع شكوى رسوم التالميذ أو شكوى 
 يدعم الشكوى أو قدم معلومات تؤدي لذلك الدليل.

ً
الشاكي دليال

لن ُيطالب أي تلميذ ملتحق بمدرسة حكومية بدفع رسوم للمشاركة في أي 
نشاط تعليمي.

ترفع شكوى رسوم التالميذ في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ االنتهاك 
املدعى وقوعه.

لألطفال  التعليمية  بالحقوق  موحدة  مذكرة  التعليمية  املنطقة  ترسل 
األقسام  تنص  كما  مأوى  بال  منهم  والذين  حاضنة  أسر  واملراهقين ضمن 

48853 و48853.5 و49069.5 و51225.1 و51225.2 من “قانون التعليم”.

تتضمن تلك املذكرة معلومات عن إجراءات الشكوى حسب ما ينطبق.

الشكاوي التي تتصل بغير مشكالت رسوم التالميذ البد من رفعها مكتوبة لدى 
لدى  “اللوائح التنظيمية الفيدرالية”  مسؤولة االمتثال للفصل التاسع من 
املنطقة التعليمية “ليندا �سي تي سيملك” بإدارة “الخدمات القانونية التابعة 

للمستشار العام” على العنوان التالي:

Linda C.T. Simlick, General Counsel Le-gal Services Department 
P.O. Box 477, Carmichael, CA 95609-0477
 (916) 971-7110

ترفع شكوى رسوم التالميذ لدى الشخص املذكور أعاله أو لدى مدير املدرسة 
أو لدى كالهما.

يجب رفع الشكاوى التي تدعي التمييز أو املضايقات أو الترهيب أو التنمر خالل 
ستة )6( أشهر من تاريخ وقوع الواقعة املدعى بها من تمييز أو مضايقة أو ترهيب 
أو تنمر، أو من التاريخ الذي نما إلى علم الشاكي فيه حقائق الواقعة املدعى بها 
من تمييز أو مضايقة أو ترهيب أو تنمر، ما لم يمدد املشرف العام أو املندوب 

الفترة التي ينبغي رفع الشكوى فيها.

يجري التحقيق في الشكاوى ثم ُيرسل قرار أو تقرير مكتوب للشاكي خالل أربعين 
(40( يوًما من استالم الشكوى. يجوز مد تلك الفترة الزمنية باتفاق مكتوب 
يعقد الشخص املسؤول عن التحقيق في الشكوى تحقيًقا  يوقعه الشاكي. 
4621 من الفصل  ويكمله وفًقا لإلجراءات املحلية املعتمدة بموجب القسم 
5 من )CCR(. إذا لم يتفق الشاكي مع قرار املنطقة التعليمية بحق الشكاوى 
التي تتصل ببرامج معينة وبرسوم التالميذ وبـ LCAP، فأمامهم خمسة )5( أيام 
 من ذلك 

ً
للطعن على القرار أمام مجلس التعليم باملنطقة التعليمية، أو بدال

يمكن للشاكي ممارسة حقه في الطعن على قرار املنطقة التعليمية أمام “إدارة 
وذلك بأن يستوفي بيانات طعن مكتوب   ،)CDE( التعليم بوالية كاليفورنيا” 
خالل 15 يوًما من استالم القرار، والبد أن يكون الطعن مصحوًبا بنسخة من 

الشكوى األصلية ونسخة من القرار.

ُينصح الشاكي باللجوء لوسائل االنتصاف التي يقدمها القانون املدني، والتي 
وسائل  من  غيرها  أو  الزجرية  األوامر  الحصر  ال  املثال  على سبيل  تتضمن 

االنتصاف أو األوامر القضائية، والتي قد

تتوافر بموجب قوانين فيدرالية أو قوانين للوالية فيما يختص بالتمييز أو 
املضايقات أو الترهيب أو التنمر، إذا انطبق األمر.

الشكاوى الموحدة

تتوفر النسخة الورقية لسياسة إشراك أولياء األمور واألسرة للمستوى 
LEA والنسخ املترجمة عند الطلب.

تتوافر نسخة مجانية من سياسات شكوى UCP وإجراءاتها.

إشراك أولياء األمور واألسرة

رسوم الطالب

الشكاوى”   لرفع  املوحدة  “اإلجراءات  املوحدة  مدارس سان خوان  تتبع 
االمتثال  عدم  تتدعي  شكاوى  معالجة  عند   )Williams Settlement)
 ادعاءات 

ً
للقوانين أو اللوائح الفيدرالية أو لقوانين الوالية ولوائحها، شاملة

وذلك  بمطالبة الطالب بدفع رسوم طالبية للمشاركة في نشاط تعليمي، 
بخالف تلك الرسوم أو الودائع أو غيرها من التحصيالت التي يسمح بها 

القانون.



مالحظات إضافيةمالحظات إضافية

شكاوى “تسوية ويليامز القضائية”
يجب رفع أي شكوى تدعي أمًرا يخص أي من الشروط املحددة في “تسوية 
ويليامز القضائية” لدى مدير املدرسة أو من ينوب عنه. يبذل املدير أو من 
ينوب عنه كل الجهود املعقولة للتحقيق في أي مشكلة تقع ضمن نطاق 
وينفذ املدير سبل االنتصاف للشكوى املبررة خالل فترة زمنية  سلطتهم، 

معقولة ال تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ استالم الشكوى.

يجوز رفع الشكاوى من طرف مجهول. إذا أعرب الشاكي في نموذج الشكوى 
أنه يود الحصول على رد لشكواهم ، يبلغ مدير املدرسة أو من ينوب عنهم 
تسوية الشكوى للشاكي خالل 45 يوم عمل من أول تاريخ لرفع الشكوى. وفي 
نفس الوقت، يبلغ مدير املدرسة أو من ينوب عنه املعلومات نفسها للمدير 

األعلى أو املندوب.

إذا لم يرض الشاكي عن تسوية املشكلة ، فيجوز لهم وصف املشكلة ملجلس 
عقد أثناء أحد اجتماعات املجلس التي 

ُ
م في جلسة مفتوحة ت ِ

ّ
اإلدارة املنظ

تتحدد بانتظام.

أو  بالنسبة للشكاوى املتعلقة بحالة املنشآت والتي تشكل حالة طوارئ 
فإن   لصحة الطالب أو سالمتهم على النحو املذكور أعاله، 

ً
تهديًدا عاجال

الشاكي غير الراض عن التسوية التي قدمها مدير املدرسة أو املشرف العام 

هي تسوية قضائية لدعوى جماعية ُرفعت ضد والية كاليفورنيا تدعي فشل 
الوالية في توفير فرص تعليم متساوية للطالب الفقراء واملعوزين.

على كل املدارس في كاليفورنيا وتعالج  “تسوية ويليامز القضائية”  تنطبق 
املنشآت  وحالة  التدريس  في  املستخدمة  واملواد  الدراسية  الكتب  توافر 

ونقص املعلمين أو سوء تخصيصهم.

كل قاعة دراسية ضمن املنطقة التعليمية قد نشرت إشعار “تسوية ويليامز 
القضائية” والتي تحدد الحد األدنى من املعايير التوجيهية بما يشمل كفاية 
املعلمين  التدريس ونقص  في  املستخدمة  واملواد  الدراسية  الكتب  توافر 
وسوء تخصيص أفراد طاقم التدريس واملنشآت وإجراءات رفع الشكوى. 

)القسمين 35186 و60119 من “قانون التعليم”(

تسوية ويليامز القضائية

6566

للمنطقة التعليمية أو املندوب يمكنه رفع طعن إلى “املشرف العام للتدريس 
الحكومي” )Superintendent of Public Instruction(. تصبح كل الشكاوى 

والردود املكتوبة سجالت عامة. 

املنطقة  إدارة  أو  إدارة املدرسة  يمكن الحصول على نموذج شكوى من 
خوان  سان  ملنطقة  اإللكتروني  املوقع  من  تنزيلها  يمكن  أو  التعليمية 
 ،http://www.sanjuan.edu خالل  من  املوحدة  للمدارس  التعليمية 
يمكنكم تنزيل نسخة من نموذج شكوى إدارة التعليم بوالية كاليفورنيا من 
 .http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/index.asp :املوقع اإلملتروني التالي

((AR( الالئحة 1312.4 من(

المعايير المهنية
خوان  سان  مدارس  مجلس  “سياسات  من   4119.21 )السياسة 

املوحدة”(

م من موظفيها التزام أعلى درجات املعايير  ِ
ّ
يتوقع مجلس اإلدارة املنظ

التعليمية  املنطقة  واتباع سياسات  املنهي  السلوك  وإظهار  األخالقية 
وممارسة  الفيدرالية،  والقوانين  الوالية  قوانين  وإطاعة  ولوائحها 
الحكمة عند التفاعل مع الطالب وطاقم العمل وغيرهم من أعضاء 
املجتمع املدر�سي. ينبغي لسلوك املوظف أن يحسن من نزاهة املنطقة 
التعليمية ويطور أهدافها في البرامج التعليمية ويساهم في نشر مناخ 
يحث املجلس موظفي املنطقة التعليمية على اتباع  مدر�سي إيجابي. 
املبادئ اإلستشارية من خالل قبول املعايير املهنية والقواعد األخالقية 
إليها.  ينتمون  قد  التي  املهنية  أو  التعليمية  الرابطات  اعتمدتها  التي 
الالزمة  واملهارات  املعرفة  باكتساب  نفسه  إلزام  موظف  لكل  ينبغي 
للوفاء بمسؤولياته، كما ينبغي له التركيز على إسهاماته في عملية تعلم 

وتحصيل طالب املنطقة التعليمية.

تتضمن سلوكيات املوظف غير الالئقة على سبيل املثال ال الحصر:

1. التورط في أي فعل يعرض الطالب أو طاقم العمل أو غيرهم للخطر، 
والذي قد يتضمن على سبيل املثال ال الحصر العنف البدني أو التهديد 

بالعنف أو حيازة أسلحة نارية أو غيرها من األسلحة.

التورط في املضايقة أو السلوك التمييزي تجاه الطالب أو أولياء   .2
األمور واألوصياء أو أفراد طاقم العمل 

أو أفراد املجتمع املحلي، أو عدم تدخله أو رفضه للتدخل عندما يشهد 
وقوع أمر يتسم بالتمييز أو املضايقة أو الترهيب أو التنمر ضد أحد 

الطالب أو أحد أفراد طاقم العمل.

3. اإلساءة ألحد األطفال بدنًيا أو جنسًيا أو إهماله، أو تعمد إيذاء طفل أو 
إصابته.

4. التورط في عالقات غير الئقة سواًء كانت عالقات اجتماعية أو عالقات 
صداقة مع أي من الطالب، أو التحريض على عالقة غير الئقة سواًء كانت 
باملكاتبات أو شفهية أو جسمانية مع أحد الطالب أو التشجيع على تلك 

العالقة أو املداومة عليها.

5. حيازة أي مواد إباحية أو استعراضها على أرض املدرسة، أو حيازة مواد 
إباحية عن األطفال أو أي وسيلة مصورة تصور األطفال في إطار جن�سي أو 

استعراضها في أي وقت.

6. استخدام لغة بذيئة أو مشينة أو مسيئة ضد الطالب أو أولياء األمور أو 
طاقم العمل أو أفراد املجتمع.

7. التعطيل املتعمد لعمليات املنطقة التعليمية أو املدرسة بإثارة ضوضاء 
عالية أو غير معقولة أو غير ذلك من األفعال.

8. استخدام التبغ أو الكحوليات أو مواد غير مشروعة أو غير مصرح بها، أو 
حيازة أي مواد خاضعة للرقابة أو توزيعها أثناء التواجد في مكان العمل أو 

في نشاط ترعاه املدرسة.

9. تحري الكذب مع الطالب أو أولياء األمور واألوصياء أو طاقم العمل أو 
عامة الناس، متضمًنا ذلك على سبيل املثال ال الحصر تزييف املعلومات 

في سجالت التوظيف أو غيرها من سجالت املدرسة.

10. إفشاء معلومات سرية عن الطالب أو موظفي املنطقة التعليمية أو 
العمليات التشغيلية باملنطقة التعليمية ألشخاص غير مرخص لهم تلقي 

تلك املعلومات.

املنطقة  موارد  غيرها من  أو  التعليمية  املنطقة  استخدام معدات   .11
التعليمية من أجل األغراض التجارية للموظف نفسه أو من أجل نشاطات 

سياسية.

اململكة  االتصال  أجهزة  أو  التعليمية  املنطقة  معدات  استخدام   .12
أثناء أو  الطوارئ  حاالت  باستثناء  العمل،  أثناء   لها ألغراض شخصية 

يتلقى املوظفين إخطاًرا بأن امللفات املوجودة  استراحات العمل املقررة. 
على الحاسبات وأن كل االتصاالت اإللكترونية، والتي تتضمن على سبيل 
املثال ال الحصر البريد اإللكتروني والبريد الصوتي، ال تتمتع بالخصوصية.

قد يراقب املشرف العام أو من ينوب عنه  لضمان االستخدام السليم، 
استخدام املوظف للموارد التكنولوجية للمنطقة التعليمية في أي وقت 

دون الحصول على موافقة املوظف.

13. التسبب في تلف أو ضرر ملمتلكات الطالب أو طاقم العمل أو املنطقة 
التعليمية أو التورط في سرقتها.

14. ارتداء مالبس غير الئقة.

يقوم أي موظف يشهد سلوك غير الئق يصدر عن موظف آخر أو يملك 
 عليه باإلبالغ فوًرا عن هذا السلوك ملدير املدرسة أو املشرف العام 

ً
دليال

وأي موظف نما إلى علمه تعرض أي طفل  للمنطقة أو من ينوب عنه، 
وفًقا إلجراءات  ا 

ً
بالغ يقدم  بذلك  تنتابه شكوك  أو  اإلهمال  أو  لإلساءة 

النحو  على  لإلساءة  األطفال  تعرض  عن  اإلبالغ  في  التعليمية  املنطقة 
الوقاية من اإلساءة لألطفال واإلبالغ عنها”   :5141.4“ املفصل في الالئحة 

من “اللوائح اإلدارية ملدارس سان خوان املوحدة “.

وأي  سلوك أي موظف،  في أي بالغات عن سوء  التحقيق فوًرا  يجري 
ا القانون أو سياسات مجلس 

ً
موظف يتضح تورطه في سلوك غير الئق منتهك

املنطقة التعليمية يخضع للتأديب، أما في حالة كان املوظف ُمعَتمًدا فقد 
 (Commission on ”لجنة والية كاليفورنيا العتماد املعلمين”  ُيبلغ عنه لـ 
(Teacher Credentialing، كذلك ُيخطر املشرف العام  أو من ينوب عنه 

القوات األمنية، حسبما يقت�سي األمر.

قد يخضع للتأديب أيًضا أي موظف نما إلى علمه وقوع سلوك غير الئق من 
أي موظف آخر دون أن يبلغ عنه.

تحظر املنطقة التعليمية االنتقام من أي شخص يرفع شكوى ضد موظف 
لذلك يخضع للتأديب أي  ا غير الئق؛ 

ً
أو يبلغ عن موظف الرتكابه سلوك

موظف ينتقم من أي شاكي أو ُمبلغ أو أي شخص آخر شارك في إجراءات 
الشكوى لدى املنطقة التعليمية.
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بيان عدم التمييز من خدمات التغذية 
املدنية  الحقوق  للوائح  ووفًقا  الفيدرالي  املدنية  الحقوق  لقانون  وفًقا 

 (U.S. Department of ”والسياسات التي أقرتها “وزارة الزراعة األمريكية

(Agriculture, USDA ، فإنه يحظر على USDA ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها 

أو التي تقدم تلك البرامج ممارسة   USDA ومؤسساتها املشاركة في برامج 

التمييز بين الناس على أساس العرق أو اللون أو األصول القومية أو الجنس 

أو ممارسة االنتقام أو الثأر بسبب نشاط سابق في  أو اإلعاقة أو السن، 

الحقوق املدنية في أي برنامج أو نشاط تعقده USDA أو تموله.

بديلة  سبل  يحتاجون  والذين  إعاقة  يعانون  الذين  لألشخاص  ينبغي 

شفرة برايل أو حروف   :
ً

)مثال البرنامج  املعلومات املتوفرة عن  لتوصيل 

...إلخ(  أو  األمريكية  اإلشارة  لغة  أو  تسجيالت صوتية  أو  الحجم  كبيرة 

االتصال بالوكالة )املحلية أو التابعة للوالية( حيث تقدموا فيها للحصول 

على مخصصات، كما يجوز لألفراد الذين يعانون صمًما أو ضعف السمع 

Federal Relay Service من خالل   USDA أو إعاقات الكالم االتصال بـ 

يمكن أن تتوافر  باإلضافة إلى ما سبق،   .(800) 877-8339 على الرقم  

معلومات عن البرنامج بلغات أخرى بخالف اللغة اإلنجليزية.

شكوى  نموذج  استيفاء  يجب  البرامج،  أحد  عن  تمييز  شكوى  لرفع 
 (USDA Program Discrimination Complaint برنامج  في  للتمييز 
https://www.ascr. خالل  من  تجدونها  والتي   form (AD-3027)
usda.gov/filing- program-discrimination-complaint-usda-
كتابة خطاب  يمكنكم  أو   ،USDA لـ  تابع  مكتب  أي  ولدى   ،customer
 أن تقدموا في الخطاب كل املعلومات املطلوبة 

ً
USDA شريطة وتوجيهه لـ 

الرقم على  اتصلوا  الشكوى  نموذج  من  نسخة  لطلب  النموذج.   في 
إلى  قدموا النموذج املستوفى البيانات أو الخطاب   . (866) 632-9992

USDA عبر:

1. البريد: 

U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Ave., SW Washington, D.C. 2025-9410

2. الفاكس: 690-7442 (202)

program.intake@usda.gov :3. البريد اإللكتروني

تلتزم هذه املؤسسة بتكافؤ الفرص. 

 قانون بيانات رصيد 
)EITC( ضريبة الدخل الُمكَتَسب

التعليم  وكاالت  على  يجب  التي  املحددة  اللغة  أدناه  تجدون 
َسب” 

َ
كت

ُ
استخدامها عند إخطار األسر عن “رصيد ضريبة الدخل املـــ

في  اللغة مذكورة  وتلك   ،)Earned Income Tax Credit, EITC)
القسم 19854 من “قانون كاليفورنيا للعوائد والضريبة”:

“رصيد  لتتلقى   
ً

مؤهال تكون  قد  السنوية،  مكتسباتك  على  بناًء 
 Federal( الفيدرالية”  “الحكومة  من  َسب” 

َ
كت

ُ
املـــ الدخل  ضريبة 

EITC(، وهي عبارة عن رصيد عن ضريبة الدخل الفيدرالية قابل 
للرد ُيخصص ملنخف�سي الدخل العاملين من األسر واألفراد. ال تؤثر 
على مخصصات معينة من الشؤون االجتماعية.   Federal EITC
Federal EITC لتحديد  ستخدم مدفوعات 

ُ
في أغلب الحاالت، ال ت

األهلية لتلقي مخصصات MedicAid أو “دخل الضمان التكميلي” 
أو قسائم الطعام أو إسكان   Supplemental Security Income
منخف�سي الدخل أو أغلب “املعونات املؤقتة” أو مدفوعات “األسر 
املعوزة”. حتى وإن لم تكونوا مدينين بضرائب فيدرالية فالبد لكم 
من تقديم عائد ضريبي فيدرالي لتتلقوا Federal EITC. تأكدوا من 
“كتيب عوائد ضريبة الدخل  في   Federal EITC نموذج  استيفاء 
 Federal الفيدرالية”. للحصول على معلومات عن أهليتكم لتلقي
EITC ومعلومات عن كيفية الحصول على “مذكرة 797” الخاصة 
أو   )Internal Revenue Service, IRS( الضرائب”  بـ”مصلحة 
 IRS للحصول على أي نماذج أو توجيهات أخرى ضرورية، اتصلوا بـ
أو من خالل موقعهم اإللكتروني   1-800-829-3676 على الرقم 

.www.irs.gov

“رصيد ضريبة الدخل املكتسب  قد تكونوا مؤهلين أيًضا لتلقي 
 (California Earned Income Tax Credit, كاليفورنيا”  بوالية 

(California EITC بدًء من السنة الضريبية 2015.

 Federal EITC بنفس طريقة التعامل مع California EITC عامل
ُ
ت

لتلقي مخصصات الشؤون  ستخدم لتحديد األهلية 
ُ
ت ال   

ً
وعامة

 California EITC االجتماعية بموجب قانون كاليفورنيا. للمطالبة بـ
حتى وإن كنت غير مدين بضريبة لوالية كاليفورنيا، يجب تقديم 
 California عائد ضريبة الدخل بكاليفورنيا” مع استيفاء نموذج“
EITC وإرفاقه )FTB 3514(. للحصول على معلومات عن اإلمكانية 
من أجل متطلبات األهلية لتلقي الرصيد وعن كيفية الحصول 

مالحظات إضافيةمالحظات إضافية

من هم الذين يجوز لهم تلقي وجبات مجانية أو مخفضة؟ 

كل الطالب ضمن األسر التي تتلقى مخصصات من CalFresh أو 	 
FDPIR أو CalWORKS، باإلضافة لبعض الطالب الذين يتلقون 

.Medi-Cal

الطالب الذين تقع مسؤوليتهم القانونية على عاتق وكالة للرعاية 	 
أو على عاتق املحكمة.

الطالب الذين يشاركون في برنامج Head Start املنعقد في 	 
مدرستهم.

الطالب الذين يفون بتعريف بال مأوى أو هارب أو مهاجر. الرجاء 	 
االتصال بـ”إدارة خدمات التغذية” على الرقم )916) 971-7035.

الطالب الذين تقع أسرتهم على حدود “املبادئ اإلستشارية ألهلية 	 
الدخل الفيدرالي” أو تقع أدناها.

كم تكلف الوجبات املخفضة؟ معدل السعر املخفض هو $0.30 
لإلفطار و0.40$ للغداء.

هل احتاج الستيفاء طلب لكل طالب؟ ال.

هل ينبغي لي استيفاء طلب إذا تلقيت خطاب خالل هذا 
العام الدرا�سي يقول بأن أبنائي معتمدون بالفعل للحصول 

على وجبات مجانية أو مخفضة؟ ال.

األسئلة الشائعة عن برنامج الوجبات

افقة العام املا�سي،  حصل طلب ابني على املو
هل أحتاج الستيفاء طلب جديد هذا العام؟ نعم، فالطلب الذي 

تقدمه إلبنك ال يسري إال لنفس العام الدرا�سي وملدة 30 يوًما من العام 
الدرا�سي التالي، وينبغي لك أن تدرج على الطلب املقدم آخر 4 أرقام من 

رقمك للضمان االجتماعي.

أنا أحصل على WIC، هل يحصل أبنائي على وجبات مجانية؟
WIC قد يكونوا مؤهلين للحصول  األبناء املوجودين ضمن أسر تشارك في 

على وجبات مجانية أو مخفضة.

هل سيجري التحقق من املعلومات التي أقدمها؟ نعم.

ا؟
ً

إذا لم أتأهل اآلن، هل يمكنني التقدم الحق
نعم، تقدم إذا انخفض دخلك ليصبح أقل من حد الدخل.

ا 
ً
مواطن ليس  بيتي  أهل  أحد  كان  إذا  التقدم  يمكنني  هل 

أمريكًيا؟ نعم. يمكن لكل األبناء في سن املدرسة ضمن أسر دخلها مؤِهل 
تلقي مخصصات الوجبة املدرسية بغض النظر عن حالة الهجرة ألفراد 

ستخدم ألغراض تتصل بالهجرة.
ُ
األسرة، والتي لن ت

ماذا لو أنني لم أتفق مع قرار املنطقة التعليمية بشأن الطلب الذي قدمته؟ 
راسل أو اتصل بمنطقة مدارس سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة، 

لعناية: “خدمات التغذية” على العنوان التالي:

 Monique Stovall, San Juan Unified School District, Attn:
 Nutrition Services, 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608;
.(916) 971-7026

نطاق األهلية للسعر املخفض
ُيفعل بدًءا من 1 يونيو 2019 حتى 30 يونيو 2020

تتحدد األهلية بناًء على عدد أفراد األسرة باملنزل وعلى الدخل، فينبغي للدخل إما أن يساوي 
الحدود التالية أو أن يكون أدنى منها.

أسبوعيًا
كل 

أسبوعين
مرتين
كل
شهر

شهريًا سنويًا عدد أفراد
المنزل 

$445 $889 $963 $1,926 $23,10 7 1

$602 $1,204 $1,304 $2,607 $31,284 2

$759 $1,518 $1,645 $3,289 $39,461 3

$917 $1,833 $1,985 $3,970 $47,638 4

$1,074 $2,147 $2,326 $4.652 $55,815 5

$1,231 $2,462 $2,667 $5,333 $63,992 6

$1,388 $2,776 $3,008 $,6 015 $72,169 7

$1.546 $3,091 $3,348 $6,969 $80,346 8

$158 $315 $341 $682 $8,177 بالنسبة لكل فرد إضافي 
باألسرة، أضف:

على نماذج كاليفورنيا الالزمة وللحصول على املساعدة في التقديم، 
Franchise Tax Board على الرقم  اتصلوا بـ”مجلس ضريبة االمتياز” 

.www.ftb.ca.gov 5711-852-800-1 أو عبر موقعهم اإللكتروني 

توجد العديد من الخيارات إلخطار األسر بشأن EITC والتي قد تتضمن 
املقابلة وجًها لوجه أو إلكترونًيا أو املنشورات البريدية أو عبر الهاتف.

الرجاء  املوضوع،  بهذا  تختص  استفسارات  أي  لديكم  كانت  إذا 
3676-829-800 أو من خالل  IRS عبر الهاتف على الرقم  االتصال بـ 
موقعهم اإللكتروني www.irs.gov. كذلك يمكنكم االتصال بـ”مجلس 
ضريبة االمتياز” عبر الهاتف على الرقم 5711-852-800 أو من خالل 

.www.ftb.ca.gov موقعهم اإللكتروني



7172

التقويمدليل المدرسة 
أهم المناسبات المدرسية لعام

عطلة فيدرالية أو على مستوى الوالية
(ليس يوًما دراسًيا)

عطلة مدرسية
أو عطالت محلية

(ليس يوًما دراســًيا) 

إجازة الصيف

2020 – 2019
أغسطس/آب 

M T W T F
١ ٢

٦ ٥ ٩ ٨ ٧
١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ 
٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ 
٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ 

سبتمبر/أيلول 
M T W T F
٢ ٦ ٥ ٤ ٣ 
١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ 
٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ 
٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ 
٣٠ 

أكتوبر/تشرين األول 
M T W T F

٤ ٣ ٢ ١
٧ ١١ ١٠ ٩ ٨ 
١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ 
٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ 
٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ 

نوفمبر/تشرين الثاني 
S M T W T F

١ 
٨٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٥
١٢ ١١ ١٢ ١٥ ١٤ ١٣ 
٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٩ 

٢٧ ٢٩ ٢٨ 

ديسمبر/كانون األول 
M T W T F
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ 
١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ 
٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ 
٢٣ ٢٤ ٢٦ ٢٥ ٢٧
٣٠ ٣١

يناير/كانون الثاني 
M T W T F

٢ ١ ٣
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ 
١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ 
٢٠ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ 
٢٥ ٢٦ ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦

فبراير/شباط 
M T W T F
٧ ٦ ٥ ٤ ٣ 
١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ 
١٩ ١٨ ١٧ ٢٠ ٢١
٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ 

مارس/آذار 
M T W T F
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ 
١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ 
١٦ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ 
٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣
٣١ ٣٠ 

إبريل/نيسان 
M T W T F

٣ ٢ ١ 
٦ ٧ ٩ ٨ ١٠
١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ 
٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ 
٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ 

مايو/أيار 
M T W T F

١ 
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ 
١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ 
٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ 
٢٥ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ 

يونيو/حزيران 
M T W T F
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
٩ ٨ ١٠ ١١ ١٢
١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩
٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦
٢٩ ٣٠

العطالت

أيام دون أنشطة تعليمية

أول أو آخر يوم في الدراسة

٢ سبتمبر/أيلول  – عيد العمال
١١ نوفمبر/تشرين الثاني  – يوم المحاربين القدامى

٢٨ نوفمبر/تشرين الثاني  – عيد الشكر
٢٥ ديسمبر/كانون األول  – عيد الميالد المجيد

١ يناير /كانون الثاني – رأس السنة

٢٠ يناير/كانون الثاني  – يوم مارتن لوثر كينغ
١٧ فبراير/شباط  – يوم الرؤساء

١٨ فبراير/شباط  – عيد ميالد لينكولن (يوم بديل)
٢٥ مايو/أيار  – يوم الذكرى

٤، ٧ أكتوبر/تشرين األول  – إجازة مدرسية
١٢ نوفمبر/تشرين الثاني  – يوم عمل للمعلم

٢٥ - ٢٩ نوفمبر/تشرين الثاني  – عطلة عيد الشكر
٢٣ ديسمبر/كانون األول  – ٣ يناير/كانون الثاني  – عطلة شتوية

٦ يناير/كانون الثاني  – يوم عمل للمعلم
١٧ - ٢١ فبراير/شباط  – عطلة أسبوع الرؤساء

١٦ مارس/آذار  – إجازة مدرسية
٦ – ١٠ أبريل/نيسان  – عطلة الربيع

 التعليم في الطفولة المبكرة / المرحلة
التمهيدية

Marvin Marshall  (916) 971-7375
5309 Kenneth Ave., C 95608

General Davie, Jr.                 (916) 575-2430
1500 Dom Way, S 95864

 مدارس المرحلة االبتدائية
)Elementary Schools(

Arlington Heights K-5 (916) 971-5234 
6401 Trenton Wy., CH 95621

Cambridge Heights K-5 (916) 867-2000
5555 Fleetwood Dr., CH 95621

Cameron Ranch K-5 (916) 575-2302
4333 Hackberry Ln., C 95608

Carmichael K-5 (916) 971-5727
6141 Sutter Ave.,  C 95608
Carriage  K-5 (916) 971-5241

7519 Carriage Dr., CH 95621
Cottage K-5 (916) 575-2306

2221 Morse Ave., S  95825
Cowan Fundamental K-6 (916) 575-2312

3350 Becerra Wy., S  95821
Coyle K-5 (916) 867-2012
6330 Coyle Ave.,  C 95608
Del Dayo K-6 (916) 575-2323

1301 McClaren Dr., C 95608
Del Paso Manor K-6 (916) 575-2330

2700 Maryal Dr., S 95821
Deterding K-6 (916) 575-2338

6000 Stanley Ave., C 95608
Dewey Fundamental  K-6 (916) 867-2020

7025 Falcon Rd., FO  95628
Dyer-Kelly K-5 (916) 566-2150

2236 Edison Ave., S 95821
Edison K-8 (916) 979-8960
2950 Hurley Wy., S 95864  
Gold River Discovery Ctr. K-8 (916) 867-2109

2200 Roaring Camp Dr., GR 95670
Grand Oaks  K-5 (916) 971-5208
7901 Rosswood Dr., CH  95621  
Green Oaks Fund. K-5 (916) 986-2209

7145 Filbert Ave., O 95662
Greer K-5 (916) 566-2157

1300 Bell St., S 95825
Howe K-5 (916) 566-2165

2404 Howe Ave., S  95825
Kingswood K-8 (916) 867-2046

5700 Primrose Dr., CH  95610
LeGette K-6 (916) 867-2054

4623 Kenneth Ave., FO 95628
Lichen K-8 (916) 971-5237
8319 Lichen Dr., CH  95621 
Mariemont K-5 (916) 575-2360

1401 Corta Wy., S  95864
Mariposa  K-5 (916) 971-5212

7940 Mariposa Ave., CH  95610
Mission K-6 Open (916) 575-2362

2925 Mission Ave., C  95608
Northridge K-6 (916) 867-2066

5150 Cocoa Palm Wy., FO  95628
Oakview K-5  (916) 986-2215

7229 Beech Ave., O  95662
Orangevale Open K-8 (916) 867-2067

5630 Illinois Ave., F.O.  95628
Ottomon  K-5 (916) 986-2228

9460 Ottomon Wy., O 95662
Pasadena K-5 (916) 575-2373

4330 Pasadena Av., S  95821
Peck K-5 (916) 867-2071

6230 Rutland Dr., C  95608
Pershing  K-6 (916) 867-2076

9010 Pershing Ave., O  95662
Schweitzer K-5 (916) 867-2094

4350 Glenridge Dr., C  95608
Sierra Oaks K-8  (916) 575-2390

171 Mills Rd., S  95864
Skycrest K-5 (916) 867-2098

5641 Mariposa Ave., CH  95610
Starr King K-8 (916) 971-7320

4848 Cottage Wy., C  95608
Thomas Kelly K-5 (916) 867-2041
6301 Moraga Dr., C  95608 
Trajan K-5 (916) 971-5200

6601 Trajan Dr., O  95662
Twin Lakes K-6 (916) 986-2243

5515 Main Ave., O 95662
Whitney  K-5 (916) 575-2407

4248 Whitney Ave., S  95821
Woodside K-8 (916) 971-5216

8248 Villa Oak Dr., CH  95610

 مدارس المرحلة الوسطى
)Middle Schools(

Arcade Fundamental (916) 971-7300  
3500 Edison Ave., S  95821

Arden (916) 971-7306
1640 Watt Ave., S  95864

Barrett (916) 971-7842
4243 Barrett Rd., C  95608

Carnegie (916) 971-7853
5820 Illinois Ave., O  95662

Churchill (916) 971-7324
4900 Whitney Ave., C  95608

Pasteur Fundamental (916) 971-7891
8935 Elm Ave., O 95662

Sylvan (916) 971-7873
7085  Auburn Blvd., CH  95621

Will Rogers  (916) 971-7889
4924 Dewey Dr., FO  95628

 مدارس المرحلة الثانوية
)High Schools(

Bella Vista (916) 971-5052
8301 Madison Ave., FO 95628

Casa Roble Fundamental (916) 971-5452
9151 Oak Ave., O 95662

Del Campo (916) 971-5664
4925 Dewey Dr., FO 95628

El Camino Fundamental (916) 971-7430
4300 El Camino Ave., S  95821

Encina Preparatory (6-12) (916) 971-7538
1400 Bell St., S 95825

Mesa Verde (916) 971-5288
7501 Carriage Dr., CH 95621

Mira Loma (916) 971-7465
4000 Edison Ave., S 95821

Rio Americano (916) 971-7494
4540 American River Dr., S 95864

San Juan  (916) 971-5112
7551 Greenback Ln., CH 95610

 مركز تعليم بديل
Alternative Learning Center

 La تقع كل البرامج باستثناء المبنى الفرعي التابع لمدرسة
Entrada في: 

10700 Fair Oaks Blvd., F.O. 95628  

El Sereno   (916) 979-5060  
(Independent Study)   

   
La Entrada                 (916) 979-8050 
(Continuation HS)                       
 
Meraki High School (formerly UnSchool) 
(916) 971-5001

المدارس المستقلة

Choices Charter School        (916) 979-8378 
4425 Laurelwood Way, S 95864

كز التعليم الخاص مرا

Laurel Ruff (916) 971-7586
5325 Garfield Ave., S 95841

La Vista (916) 867-2121
4501 Bannister, F.O. 

Ralph Richardson (916) 971-7411
4848 Cottage Wy., C 95608

تعليم الكبار

Sunrise Tech Center             (916) 971-7654
7322 Sunrise Blvd., CH 95610 

Creekside Adult Center        (916) 575-2320
2641 Kent Drive, S 95821

C=Carmichael                       GR=Gold River 
CH=Citrus Heights                O=Orangevale 
FO=Fair Oaks                        S=Sacramento 
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	بلاطلاو سرادلما معد
	زنفيتس تنك
	ماعلا فرشلما بئان
	نوناقلا يف هاروتكد ،كيلميس يت يس� ادنيل
	ماع راشتسم
	ةيبرتلا يف هاروتكد ،نيفلاك اربد
	ماعلا فرشلما دعاسم 
	ةيميلعتلا تامدخلا 
	داماراك كنارف
	ماعلا فرشلما دعاسم 
	لقنلا لئاسوو قفارلماو تايلمعلا
	ريسيم كير
	ماعلا فرشلما دعاسم
	يوناثلا ميلعتلا
	ولابوروأ لوب
	ماعلا فرشلما دعاسم
	ةيرشبلا دراولما
	كيموش ميج
	ماعلا فرشلما دعاسم
	سرادلماو ةلامعلا تاقلاع
	ةماعلا تاقلاعلا يف دامتعا ،نيلأ تنرت
	لوأ ريدم
	ةيعمتجلما تاقلاعلا
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	كيدل ئراوطلا تامولعم ثِّدح
	كيدل ئراوطلا تامولعم ثِّدح
	كيدل ئراوطلا تامولعم ثِّدح


	ةبجو درجم نم رثكأ
	ةبجو درجم نم رثكأ
	ةبجو درجم نم رثكأ


	 دق ةبجولا جذومن لامكتسا نإف ،ةسردلما اهمدقت يتلا ءادغلا تابجو لوانت بلاطلا نم كؤانبأ يوني مل ول ىتح
	 دق ةبجولا جذومن لامكتسا نإف ،ةسردلما اهمدقت يتلا ءادغلا تابجو لوانت بلاطلا نم كؤانبأ يوني مل ول ىتح
	 دق ةبجولا جذومن لامكتسا نإف ،ةسردلما اهمدقت يتلا ءادغلا تابجو لوانت بلاطلا نم كؤانبأ يوني مل ول ىتح
	 عفنلاب جذومنلا لامكتسا دوعي دق امك .بلاطلا معدل دراولماو ليومتلا نم ديزم ىلع لوصحلا يف كتسردم دعاسي
	 مصخو ،تنرتنلإا ىلإ لوصولا رعس ىلع مصخو ،تلافاحلل ركاذت ىلع لوصحلل ليهأتلا لثم كتلئاع ىلع اًضيأ
	.اهريغو ،تايلكلاب قاحتللال مدقتلا موسر ىلع

	 يف تلائاعلا ضعب نم بَلطُيسو ،ةسردلماب نيقحتللما عيمجل ةيناجم تابجو مدقي جمانرب يف سرادلما ضعب كراشت
	 يف تلائاعلا ضعب نم بَلطُيسو ،ةسردلماب نيقحتللما عيمجل ةيناجم تابجو مدقي جمانرب يف سرادلما ضعب كراشت
	 تاصصخم ىلع لوصحلا هرودب نمضيس يذلاو )ةسردلما يف حاتم( ةسردلما ليومت جذومن لامكتسا قطانلما هذه
	 وأ بلطلا لامكتساب نوبلاطم ةيميلعتلا ةدحولما ناوخ ناس ةقطنم تلائاع عيمج نإ .تابجولا جمانرب اهحيتي
	:رعسلا ةضفخم/ةيناجلما تابجولا جمانرب يف ةكراشلما يف ةبغرلا مدع لاح يف جذومنلا ةداعإ

	 .
	 .
	 .
	 .

	:تنرتنلإا ربع كارتشلال
	:تنرتنلإا ربع كارتشلال


	 .
	 .
	 .

	 نم باحسنلاا جذومن لامكتسلا ينورتكللإا عقولما ةرايز وأ 
	 نم باحسنلاا جذومن لامكتسلا ينورتكللإا عقولما ةرايز وأ 
	www.sanjuan.edu/morethanameal
	.ةكراشلما مدع ترتخا لاح يف ةكراشلما


	 .
	 .
	 .

	 قاحتللاا زكرم وأ ،
	 قاحتللاا زكرم وأ ،
	3738 Walnut Avenue in Carmichael
	 ىلإ هجوتلا ىجري ،ةيقرو ةخسن ىلع لوصحلل
	ةسردلما ةرادإ وأ ةسردلماب ايرتيفاك يأ وأ 
	3700 Garfield Avenue
	:يف نئاكلا يس�ردلما




	 ئراوط تامولعم ثيدحت كنكمي .فلم يف ماع لك بلاطلا عيمجب ةصاخلا ةثَّدحُلما ئراوطلا تامولعم كلاتما يغبني
	 ئراوط تامولعم ثيدحت كنكمي .فلم يف ماع لك بلاطلا عيمجب ةصاخلا ةثَّدحُلما ئراوطلا تامولعم كلاتما يغبني
	 ئراوط تامولعم ثيدحت كنكمي .فلم يف ماع لك بلاطلا عيمجب ةصاخلا ةثَّدحُلما ئراوطلا تامولعم كلاتما يغبني
	 ثدحأ ىلع لوصحلل 
	www.sanjuan.edu/emergencycard
	 ةرايزب لضفت .تنرتنلإا ربع 
	2019-2020
	 ماعل بلاطلا
	.تنرتنلإا ربع بلاطلاب ةصاخلا ئراوطلا ةقاطب لامكتسا ةقيرط نع تامولعم

	؟
	؟
	2020
	 - 
	2019
	 ماعل بلاطلاب صاخلا ئراوطلا تامولعم جذومن يف ديدجلا ام

	 ىوس اًيلاح مضي لا ثيحب ،اًديدش اًطيسبت 
	 ىوس اًيلاح مضي لا ثيحب ،اًديدش اًطيسبت 
	2020
	 - 
	2019
	 ماعل بلاطلاب صاخلا ئراوطلا تامولعم جذومن طيسبت مت
	 يف ةثدحُلما )لاصتلاا تاهج( ةهجو بلاطلا نع تامولعمب ةصاخ ةلئسأ ىوس نمضتت لا ،دحاو هجو تاذ ةحفص
	 ىلع ةملاع عضو لاح يف هنأ ىلإ ةراشلإا ردجتو .ةيحصلا تاصوحفلا نع ةلئسلأا نم ةريغص ةعومجمو ،ئراوطلا ةلاح
	 .ةيحصلا تامولعملل لصفنم جذومن لامكتساب اًبلاطم نوكتسف ،ةيحصلا تاصوحفلا نع ةلئسلأاب صاخ عبرم يأ
	 اهلامكتسا نم نكمتت ثيحب ؛ةلومحلما ةزهجلأل ةمءلام رثكأ ،تنرتنلإا ربع ةحاتلما ةيلمعلا لعجل اًيلاح ىعسن نحنو
	 .رخآ لومحم زاهج يأ وأ يحوللا رتويبمكلا وأ لومحلما كفتاه مادختساب

	؟بلاطلا نم يئانبأب صاخلا جذومنلا نم خسن ةدع لامكتسلا ةجاح كانه له
	؟بلاطلا نم يئانبأب صاخلا جذومنلا نم خسن ةدع لامكتسلا ةجاح كانه له

	 تنرتنلإا ربع ةيلمعلا لامكتسا وأ حسملل لباق دحاو يقرو جذومن لامكتسا ىوس ءايصولأا/روملأا ءايلوأ ىلع يغبني لا .لا
	 تنرتنلإا ربع ةيلمعلا لامكتسا وأ حسملل لباق دحاو يقرو جذومن لامكتسا ىوس ءايصولأا/روملأا ءايلوأ ىلع يغبني لا .لا
	.بلاطلا نم مهئانبأ ىلع ةبجاولا يونسلا ثيدحتلا تابلطتم ءافيتسلا ،روملأا ءايلوأ ةباوب قيرط نع

	 ثيدحت )
	 ثيدحت )
	Parent Portal
	( روملأا ءايلوأ ةباوب مادختساب تنرتنلإا ربع ةيلمعلا كل حيتتسف ،بلاط نم رثكأ كيدل ناك اذإ
	 جذامن ميدقت ةقيرط عبتت تنكو بلاط ةدع كيدل ناك اذإ ،نكلو .تقولا سفنب بلاطلا عيمجب ةصاخلا تامولعلما
	 .بلاط لكل لصفنم جذومن ميدقت كيلع يغبنيسف ،حسملل ةلباق ةيقرو

	  .ءايصولأا/روملأا ءايلوأب ةصاخلا لصاوتلا تامولعم ثيدحت
	  .ءايصولأا/روملأا ءايلوأب ةصاخلا لصاوتلا تامولعم ثيدحت

	 هذه ثيدحت نكميو .بلاط لك فلم يف يس�ولا وأ رملأا يلو نع ةثدحم لصاوت تامولعم انيدل رفاوتي نأ اًضيأ مهلما نم
	 هذه ثيدحت نكميو .بلاط لك فلم يف يس�ولا وأ رملأا يلو نع ةثدحم لصاوت تامولعم انيدل رفاوتي نأ اًضيأ مهلما نم
	.كتسردم ةرادإ راطخإ وأ 
	Parent Portal
	 ىلع لوخدلا ليجست للاخ نم ماعلا للاخ ٍتقو يأ يف تامولعلما


	ةبجو درجم نم رثكأ
	ةبجو درجم نم رثكأ
	ةبجو درجم نم رثكأ


	 ديدعلا ىلع رعسلا ةضفخم/ةيناجملا تابجولا جمانرب رثؤي
	 ديدعلا ىلع رعسلا ةضفخم/ةيناجملا تابجولا جمانرب رثؤي
	 ديدعلا ىلع رعسلا ةضفخم/ةيناجملا تابجولا جمانرب رثؤي
	!اهنم ققحت-تلااجملا نم


	Figure
	Figure
	ةسردملا ليومت
	ةسردملا ليومت
	ةسردملا ليومت


	تلافاحلا ركاذت
	تلافاحلا ركاذت
	تلافاحلا ركاذت


	Figure
	Figure
	/تلافاحلا ركاذت ىلع مصخ
	/تلافاحلا ركاذت ىلع مصخ
	/تلافاحلا ركاذت ىلع مصخ
	ةفيفخلا ةيديدحلا ككسلا


	 لوصح نم دكأتلل ليومتلا ةدايز
	 لوصح نم دكأتلل ليومتلا ةدايز
	 لوصح نم دكأتلل ليومتلا ةدايز
	 هيلإ نوجاتحي يذلا معدلا ىلع بلاطلا
	ةسردملا يف


	Figure
	Figure
	Figure
	ةيسردم تابجو
	ةيسردم تابجو
	ةيسردم تابجو


	Figure
	Figure
	 ةيسردملا تابجولا ىلع مصخ
	 ةيسردملا تابجولا ىلع مصخ
	 ةيسردملا تابجولا ىلع مصخ
	ةذيذللاو ةيحصلا


	تنرتنلإاب لاصتلاا
	تنرتنلإاب لاصتلاا
	تنرتنلإاب لاصتلاا


	Figure
	Figure
	 تنرتنلإا فيلاكت ىلع مصخ
	 تنرتنلإا فيلاكت ىلع مصخ
	 تنرتنلإا فيلاكت ىلع مصخ
	يلزنملا


	Figure
	Figure
	Figure
	تارابتخا موسر
	تارابتخا موسر
	تارابتخا موسر
	 
	AP /ACT/ SAT
	 


	تايلكلا ىلإ مدقتلا موسر
	تايلكلا ىلإ مدقتلا موسر
	تايلكلا ىلإ مدقتلا موسر


	 تاصصخملا هذه ضعب قبطُت
	 تاصصخملا هذه ضعب قبطُت
	 تاصصخملا هذه ضعب قبطُت
	 لوصحلل ًلاهؤم نكت مل اذإ ىتح
	 ةضفخم/ةيناجم تابجو ىلع
	.رعسلا


	ةلصلا تاذ موسرلا ىلع مصخ
	ةلصلا تاذ موسرلا ىلع مصخ
	ةلصلا تاذ موسرلا ىلع مصخ
	 
	تايلكلاب قاحتللال مدقتلاب 


	ةيميداكلأا تارابتخلاا موسر ىلع مصخ
	ةيميداكلأا تارابتخلاا موسر ىلع مصخ
	ةيميداكلأا تارابتخلاا موسر ىلع مصخ


	5
	5
	5


	6
	6
	6


	جرختلا تابلطتم
	جرختلا تابلطتم
	جرختلا تابلطتم

	ةيلاتلا تاونسلاو 
	ةيلاتلا تاونسلاو 
	2023
	 ماع ةعفد


	 ةيميلعتلا ةقطنملا يف ةكراشملا
	 ةيميلعتلا ةقطنملا يف ةكراشملا
	 ةيميلعتلا ةقطنملا يف ةكراشملا
	 
	كتسردمو يفو


	 تاعقوتلا انيدل ةقبطُملا جرختلا طورش معدتو .جرختلا دعب ةايحلا عم لماعتلل ةيميلعتلا ةدحتملا ناوخ ناس ةقطنم يجيرخ دادعإ متيس
	 تاعقوتلا انيدل ةقبطُملا جرختلا طورش معدتو .جرختلا دعب ةايحلا عم لماعتلل ةيميلعتلا ةدحتملا ناوخ ناس ةقطنم يجيرخ دادعإ متيس
	 تاعقوتلا انيدل ةقبطُملا جرختلا طورش معدتو .جرختلا دعب ةايحلا عم لماعتلل ةيميلعتلا ةدحتملا ناوخ ناس ةقطنم يجيرخ دادعإ متيس
	.ايجولونكتلا اهكرحت ةيملاع لمع ةئيب عم لماعتلاو ةيلكلاب قاحتللال مهدعت اًصرف بلاطلل رفوت اهنأ امك ،ةديدشلا ةقدلا قيبطت نم ةوجرملا


	Figure
	 وأ كتسردم يف ةكراشملا يف بغرت له
	 وأ كتسردم يف ةكراشملا يف بغرت له
	 وأ كتسردم يف ةكراشملا يف بغرت له
	 يتلا لبسلا نم ديدعلا انيدل رفوتي ؟كتقطنم
	 يف ةمهاسملا ءايصولأاو روملأا ءايلولأ حيتت
	.كتقطنم يف سرادملا


	Figure
	)ةطقن 
	)ةطقن 
	)ةطقن 
	40
	( ةيزيلجنلإا ةغللا


	.اهلداعي ام وأ ةيزيلجنإ ةغل ةرود 1-4 نم نمضتت نأ بجي
	.اهلداعي ام وأ ةيزيلجنإ ةغل ةرود 1-4 نم نمضتت نأ بجي

	)ةطقن 
	)ةطقن 
	)ةطقن 
	35
	( ةيعامتجلاا مولعلا


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	 طاقن 5و ،ةدحتملا تايلاولا خيراتل طاقن 10و ،ملاعلا خيراتل طاقن 10 نمضتت نأ بجي.ةيعامتجلاا تاساردلل ةيرايتخا طاقن 5و ، داصتقلال طاقن 5و ،ةيكيرملأا ةموكحلل
	 طاقن 5و ،ةدحتملا تايلاولا خيراتل طاقن 10و ،ملاعلا خيراتل طاقن 10 نمضتت نأ بجي.ةيعامتجلاا تاساردلل ةيرايتخا طاقن 5و ، داصتقلال طاقن 5و ،ةيكيرملأا ةموكحلل

	Story
	ةسردلما ىوتسم ىلع ةكراشلما
	:كلفط ةسردم يف ةكراشملا كل حيتت يتلا ةيلاتلا صرفلا نع ةسردملا ريدم عم ثدحتلا ىلع ءايصولأاو روملأا ءايلوأ عجشن نحن
	 .
	 .
	 .
	 .

	يس�ردملا عقوملا سلجم

	 .
	 .
	 .

	ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتمل ةيراشتسإ ةنجل

	 .
	 .
	 .

	ةيراشتسلإا روملأا ءايلوأ ةنجل

	 .
	 .
	 .

	بلاطلل ةمعادلا روملأا ءايلوأ يداون/نيملعملاو روملأا ءايلوأ ةمظنم/نيملعملاو روملأا ءايلوأ ةطبار / PTA/PTO

	 .
	 .
	 .

	لصفلا لخاد عّوطتلا


	ةيميلعتلا ةقطنلما ىوتسم ىلع ةكراشلما
	 ةعونتم ةعومجم عمتجتو .ةيدرفلا نيملعتملا تاجايتحاو ةعونتملا ةيعمتجملا تاجايتحلاا مدخت ةمخض ةيميلعت ةقطنم يه ةدحوملا ناوخ ناس  .ةماهلا لئاسملا لوح ،ءاوس ٍدح ىلع ميلعتلا سلجمو لمعلا قيرفل ةروشملا ميدقتو تاعجارم ءارجإ يف ةدعاسملل ماع لك ناجللا نم .www.sanjuan.edu/committees  :ينورتكللإا عقوملا ربع ديزملا ىلع فرعت
	 

	 .
	 .
	 .
	 .

	ماعلا فرشملل عباتلا يراشتسلإا رملأا يلو سلجم

	 .
	 .
	 .

	(Citizens Oversight Committee for Facilities Repair( تآشنملا حلاصإ ىلع ةباقرلل نينطاوملا ةنجل

	 .
	 .
	 .

	صاخلا ميلعتلل ةيراشتسلإا ةنجللا

	 .
	 .
	 .

	ينفلا ميلعتلاو ةينهملا ةريسملل  يراشتسلإا سلجملا

	 .
	 .
	 .

	ةلَّجعُملاو ةمِدقتملا جماربلا ةنجل

	 .
	 .
	 .

	ميلعتلاو ةيبرتلا ةيريدمل ةعباتلا ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتمل ةيراشتسلإا ةنجللا

	 .
	 .
	 .

	(CS&I( ةيهيجوتلا تامدخلاو ريياعملاو يس�اردلا جهنملل بلاطلا تامدخ ةنجل

	 .
	 .
	 .

	تآشنملل ةيراشتسلإا سلجملا ةنجل

	 .
	 .
	 .

	ةيلحملا ةلءاسملاو ةباقرلا ةطخل ةيراشتسلإا روملأا ءايلوأ ةنجل

	 .
	 .
	 .

	 (Head Start) (PC) ةناضحلا ةلحرمب ةقلعتملا سلجملا تاسايس



	Figure
	Figure
	Figure
	)ةطقن 
	)ةطقن 
	)ةطقن 
	30
	( تايضايرلا


	.IM2 ىندلأا دحلا يه 2 لماكتلا تايضاير
	.IM2 ىندلأا دحلا يه 2 لماكتلا تايضاير

	)ةطقن 
	)ةطقن 
	)ةطقن 
	30
	( مولعلا


	Figure
	Figure
	Figure
	 مولعلل طاقن 10 اهيف امب ،ةيلمعملا مولعلل ةطقن 20 نمضتت نأ بجي.ةيتايحلا مولعلل طاقن 10و ،ةيئايزيفلا
	 مولعلل طاقن 10 اهيف امب ،ةيلمعملا مولعلل ةطقن 20 نمضتت نأ بجي.ةيتايحلا مولعلل طاقن 10و ،ةيئايزيفلا

	)ةطقن 
	)ةطقن 
	)ةطقن 
	25
	( ةيضايرلاو ةيحصلا ةيبرتلا


	Figure
	Figure
	Figure
	.ةحصلل طاقن 5و ةيضايرلا ةيبرتلل ةطقن 20 نمضتت نأ بجي
	.ةحصلل طاقن 5و ةيضايرلا ةيبرتلل ةطقن 20 نمضتت نأ بجي

	Figure
	)ةطقن 
	)ةطقن 
	)ةطقن 
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	( ةيملاعلا ةغللا


	Figure
	.A-G ريياعم ةيبلتل ةيملاعلا ةغللا سفنل ةطقن 20 نمضتت نأ بجي
	.A-G ريياعم ةيبلتل ةيملاعلا ةغللا سفنل ةطقن 20 نمضتت نأ بجي

	 يهنملا ينفلا ميلعتلا وأ )نفلا( CTE ةيليثمتلا نونفلاو ةيليكشتلا نونفلا)طاقن 10)
	 يهنملا ينفلا ميلعتلا وأ )نفلا( CTE ةيليثمتلا نونفلاو ةيليكشتلا نونفلا)طاقن 10)
	 


	Figure
	A-G رايعم ةيبلتل VAPA سفنل طاقن 10 نمضتت نأ بجي
	A-G رايعم ةيبلتل VAPA سفنل طاقن 10 نمضتت نأ بجي

	ةيلامجلإا طاقنلا تابلطتم
	ةيلامجلإا طاقنلا تابلطتم
	ةيلامجلإا طاقنلا تابلطتم


	ةطقن 
	ةطقن 
	ةطقن 
	220
	 – يديلقتلا لودجلا

	ةطقن 
	ةطقن 
	280
	 – زَّكرُملا لودجلا


	تامولعملا نم ديزمل
	تامولعملا نم ديزمل
	تامولعملا نم ديزمل


	 ةيساردلا تارودلا زايتجا نيعتي امك .بلاطلا تاجايتحا ىلع ًءانب ةنورملا نويسردملا نوراشتسملا عبتي نأ نكميو .ةيفاضإ طورش ةيدرفلا سرادملا ضرفت نأ زوجيينورتكللإا انعقوم ةرايز ىجرُي ،ةطيسبلا ةيساردلا تارودلا ططخو تايلكلل A-G تابلطتم لوح تامولعملا نم ديزمل .لقلأا ىلع C- ةجردب A-G رايعمب ةصاخلاwww.sanjuan.edu/collegecareerready 
	 ةيساردلا تارودلا زايتجا نيعتي امك .بلاطلا تاجايتحا ىلع ًءانب ةنورملا نويسردملا نوراشتسملا عبتي نأ نكميو .ةيفاضإ طورش ةيدرفلا سرادملا ضرفت نأ زوجيينورتكللإا انعقوم ةرايز ىجرُي ،ةطيسبلا ةيساردلا تارودلا ططخو تايلكلل A-G تابلطتم لوح تامولعملا نم ديزمل .لقلأا ىلع C- ةجردب A-G رايعمب ةصاخلاwww.sanjuan.edu/collegecareerready 
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	 هعقوت نكمي يذلا ام
	 هعقوت نكمي يذلا ام
	 هعقوت نكمي يذلا ام
	 
	ةسردملا يف ئراط ثدح عوقو للاخ


	 عم لصاوت ىلع َقبا
	 عم لصاوت ىلع َقبا
	 عم لصاوت ىلع َقبا
	 
	SAN JUAN UNIFIED


	www.sanjuan.edu
	www.sanjuan.edu
	www.sanjuan.edu
	 
	:
	ينورتكللإا عقولما

	:لماشلا راطخلإا ماظن
	:لماشلا راطخلإا ماظن

	 تاراعشإ لاسرإو ةسردملا يف تادجتسملا رخآب روملأا ءايلوأ غلابلإ ،راطخلإا ماظن ةدحوملا ناوخ ناس سرادم مدختست ملاتسلاا تلايضفت طبض رايخ روملأا ءايلولأ حاتيو .ينورتكلإ ديرب لئاسرو ةيصن لئاسرو ةيتوص تاملاكم ربع.لئاسرلا ضرعو
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ناونع ىلع طغضاو ،portal.sanjuan.edu login ةرايزب مق ،قلقت لا ؟ةعرسب اهتحسم وأ ،ةلاسر كتتاف له .اهعامسل وأ اهتملست يتلا لئاسرلا عيمج ضرعل راطخلإا ماظن

	 .
	 .
	 .

	 نم لئاسرلا ىلإ لوصولا كنكمي ؟ةمهملا لئاسرلا ةيؤر كيلع رذعتي ثيحب اًدج محدزم دراولا ديربلا قودنص له.هلاعأ ةدراولا تاميلعتلا عابتا للاخ نم ينورتكللإا كديرب ىلإ ةرشابم لصت يتلا ةيميلعتلا كتقطنمو كتسردم

	 .
	 .
	 .

	 www.sanjuan.edu/notification ينورتكللإا عقوملا ىلع كلذب مايقلا ةقيرط لوح يهيجوت ويديف دهاش


	:
	:
	لومحلما فتاهلا قيبطت


	:ةسردملا ىنبم يف نيتقيرطلا نيتاه ىدحإ قيبطت زوجي ئراوطلا ةلاح ءانثأ
	:ةسردملا ىنبم يف نيتقيرطلا نيتاه ىدحإ قيبطت زوجي ئراوطلا ةلاح ءانثأ
	:ةسردملا ىنبم يف نيتقيرطلا نيتاه ىدحإ قيبطت زوجي ئراوطلا ةلاح ءانثأ

	 ىوتسم ىلع ًءانب ةينملأا تاوقلا عم قيسنتلاب كلذ دَّدحُي اًبلاغو .)
	 ىوتسم ىلع ًءانب ةينملأا تاوقلا عم قيسنتلاب كلذ دَّدحُي اًبلاغو .)
	Shelter-in-Place
	( عقوملا يف ءاويلإا وأ )
	Lockdown
	( باوبلأا لافقإ 
	.ىنبملا يف نم ةملاس هل ضرعتي يذلا ديدهتلا

	 .
	 .
	 .
	 .

	 ةيروف تاءارجإ ذَّختًتو .ةسردملا يف فويضلاو لمعلا قيرفو بلاطلا ةملاس ةيامح يه ةسردملا لمع قيرفل ىلولأا ةيولولأا نإ
	 ةيروف تاءارجإ ذَّختًتو .ةسردملا يف فويضلاو لمعلا قيرفو بلاطلا ةملاس ةيامح يه ةسردملا لمع قيرفل ىلولأا ةيولولأا نإ
	.ناكملإا ردق عيمجلا ةملاس نم دكأتلل


	 .
	 .
	 .

	 ةيبلت درجمب لماشلا راطخلإا ماظن مادختساب ةلاحلاب ءايصولأاو روملأا ءايلوأ ،ةيميلعتلا ةقطنملا وأ ةسردملا لمع قيرف غِلبُي
	 ةيبلت درجمب لماشلا راطخلإا ماظن مادختساب ةلاحلاب ءايصولأاو روملأا ءايلوأ ،ةيميلعتلا ةقطنملا وأ ةسردملا لمع قيرف غِلبُي
	 لافقإ وأ عقوملا يف ءاويلإا رمتسا لاح يف .ءارجلإا اذه ذاختا لاح يف ةملاسلا ققحت نم دكأتلاو ،ةيروفلا ةملاسلا تاجايتحا
	.مويلا للاخ ءايصولأاو روملأا ءايلوأ جاعزإ نم ًلادب يس�اردلا مويلا ةياهن يف ةلاسرلا لاسرإ زوجي ،ةقيقد 
	15
	 نم لقأ باوبلأا


	 .
	 .
	 .

	 دحلل ءارجلإا اذه ذختُيو .هنم جورخلا وأ ةسردملا ىنبم ىلإ لوخدلاب صخش يلأ حمسُي لا ،عقوملا يف ءاويلإا وأ باوبلأا لافقإ ءانثأ
	 دحلل ءارجلإا اذه ذختُيو .هنم جورخلا وأ ةسردملا ىنبم ىلإ لوخدلاب صخش يلأ حمسُي لا ،عقوملا يف ءاويلإا وأ باوبلأا لافقإ ءانثأ
	 رطخل نيرخلآاو تنأ كضرعي ئراوطلا ةلاح للاخ ةسردملا عقوم ىلإ لوخدلا ةلواحم نإ .بلاطلا ةملاس نم دكأتلاو كابترلاا نم
	.ىذأب ةباصلإا


	 .
	 .
	 .

	 ىلع كلفط بجي مل اذإ ءيس� يأ عقوتت لاف ،ةتماصو ةقلغم ةلومحملا فتاوهلا ءاقبإ ،ةجرحلا ةلاحلا للاخ بلاطلا نم بلطُي
	 ىلع كلفط بجي مل اذإ ءيس� يأ عقوتت لاف ،ةتماصو ةقلغم ةلومحملا فتاوهلا ءاقبإ ،ةجرحلا ةلاحلا للاخ بلاطلا نم بلطُي
	 ةزهجلأا مادختسا بنجتب هريكذت ىجريف ،ةجرحلا ةلاحلا للاخ بلاطلا عم لصاوت يف تنك اذإو .ةيصنلا كلئاسر وأ كتاملاكم
	.ربكأ رطخل هلصف ءلامزو وه هضرعت تناك اذإ ،هيدل


	 .
	 .
	 .

	 كرطختس ،ةسردملاو ةيميلعتلا ةقطنملل ينورتكللإا عقوملا ىلع رشنُت يتلاو راطخلإا ماظن ربع كيلإ لسرُت يتلا لئاسرلا نإ
	 كرطختس ،ةسردملاو ةيميلعتلا ةقطنملل ينورتكللإا عقوملا ىلع رشنُت يتلاو راطخلإا ماظن ربع كيلإ لسرُت يتلا لئاسرلا نإ
	.نامزلاو ناكملاو كنبأ ملاتسا اهللاخ نم نكمي يتلا ةقيرطلاب


	 .
	 .
	 .

	 .فقوملا لح دعب ينورتكللإا عقوملا ىلع رشنُتو ةزجوم ةلاسر لسرُت
	 .فقوملا لح دعب ينورتكللإا عقوملا ىلع رشنُتو ةزجوم ةلاسر لسرُت



	)راذنلإا نم ىوتسم ىلعأ( ؟باوبلأا لافقإ وه ام
	)راذنلإا نم ىوتسم ىلعأ( ؟باوبلأا لافقإ وه ام

	 ،لا مأ اًحلاس لمحي ءاوس ىنبملا لخاد ريطخ بيرغ صخش دوجو ةيلامتحا لثم تلااح وهو مهاد رطخ دوجو ةلاح يف مَّدختسُي
	 ،لا مأ اًحلاس لمحي ءاوس ىنبملا لخاد ريطخ بيرغ صخش دوجو ةيلامتحا لثم تلااح وهو مهاد رطخ دوجو ةلاح يف مَّدختسُي
	 باوبلأا لافقإ رماوأ هجوتسو .فقاوملا نم اهريغو ،ةسردملل رشابملا طيحملا يف ةرطخ ةثداح وأ فينع يمارجإ طاشن دوجو وأ
	.اًبيردت سيلو قلاغإ هنأ ىنبملا يف نم عيمج مهفي ثيحب ةطيسب ةغل مادختساب

	 باوبلأا قلاغإ عم ،ةصصخملا ىرخلأا قطانملاو فوفصلا فرغ لخاد ىلإ هجوتلا نيغلابلاو بلاطلا نم بلطُي ،باوبلأا لافقإ للاخ
	 باوبلأا قلاغإ عم ،ةصصخملا ىرخلأا قطانملاو فوفصلا فرغ لخاد ىلإ هجوتلا نيغلابلاو بلاطلا نم بلطُي ،باوبلأا لافقإ للاخ
	 لمعلا قيرفو بلاطلا ىلع بجيو .حيباصملا ءافطإ ىلإ ةفاضلإاب ،ذفاونلا ىلع ىرخأ ةيطغأ يأ وأ روفلا ىلع رئاتسلاو ذفاونلاو
	 وأ لومحملا فتاهلا ربع ثدحتلا مدع كلذ لمشي( تمصلا مازتلاو ،باوبلأاو ذفاونلا ربع مهتيؤرب حمست لا ةيعضو يف ثوكملا راوزلاو
	.بتاكملا وأ ةلصافلا ناردجلا وأ بتكلا نئازخ لثم زجاوح ءارو ءامتحلاا اًضيأ نكمملا نمو .)همادختسا

	)عفترم راذنإ ىوتسم( ؟عقولما يف ءاويلإا وه ام
	)عفترم راذنإ ىوتسم( ؟عقولما يف ءاويلإا وه ام

	 لثم اهب قلعتي ناكم يف وأ ةرشابم اهلخاد دجاوتت لا اهنكلو ةسردملا نم برقلاب ةملاسلا ىلع ةلمتحم فواخم دوجو ةلاح يف مَّدختسُي
	 لثم اهب قلعتي ناكم يف وأ ةرشابم اهلخاد دجاوتت لا اهنكلو ةسردملا نم برقلاب ةملاسلا ىلع ةلمتحم فواخم دوجو ةلاح يف مَّدختسُي
	 ،ةيساقلا ةيوجلا لاوحلأا وأ ينبملا نم برقلاب ةلمتحملا رطخلا فقاوم نع ريراقت وأ يحلا يف ةطرشلل طاشن وأ ةطرشلل ةعبات ةيحورم
	 قيرفو بلاطلل زوجي لاو .تدجُو نإ ذفاونلا ةيطغأ نم اهريغ وأ رئاتسلا اًضيأ بحسُتو ،اًروف دصوتو ذفاونلاو باوبلأا قلغُت .اهريغو
	 عقوملا يف ءاويلإا رمأ هجويو .فصلا لخاد تاميلعتلا هيجوت رمتسيو .لوخم ينمأ سراح ةقفارمب لاإ ىنبملا لخاد لقنتلا لمعلا
	.اَبيردت سيلو عقوملا يف ءاويلإا ءارجلإ ذيفنت هنأ ىنبملا يف نم عيمج مهفي ثيحب ةطيسب ةغل مادختساب

	www.sanjuan.edu/safety
	www.sanjuan.edu/safety
	 اوروز ،ةملاسلا لوح تامولعملا نم ديزمل


	 ةدحوملا ناوخ ناس قيبطت نلآا حاتم
	 ةدحوملا ناوخ ناس قيبطت نلآا حاتم
	 ةدحوملا ناوخ ناس قيبطت نلآا حاتم
	!لومحملا فتاهلا ىلع


	Figure
	 تابجو ةدصرأ ىلإ ةفاضلإاب ،اهلوادج ثدحأو ةسردملا رابخأ رخآ ىلع لصحا
	 تابجو ةدصرأ ىلإ ةفاضلإاب ،اهلوادج ثدحأو ةسردملا رابخأ رخآ ىلع لصحا
	 تابجو ةدصرأ ىلإ ةفاضلإاب ،اهلوادج ثدحأو ةسردملا رابخأ رخآ ىلع لصحا
	 .دحاو ناكم يف ،تاجردلاو روضحلا نع تاراطخإو ،بلاطلا
	 

	!)
	!)
	App Store
	( تاقيبطتلا رجتم ىلع »
	San Juan Unified
	« نع نلآا ثحبا


	Figure
	Figure
	:يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم
	:يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم
	:يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	.انسرادم نم تادجتسملاو رابخلأا رخآ ىلع علاطلال ةيلاتلا يعامتجلاا لصاوتلا تاونق ىلع (@sanjuanunified) ةدحوملا ناوخ ناس نع ثحبا
	.انسرادم نم تادجتسملاو رابخلأا رخآ ىلع علاطلال ةيلاتلا يعامتجلاا لصاوتلا تاونق ىلع (@sanjuanunified) ةدحوملا ناوخ ناس نع ثحبا
	 قيرط نع كتسردم يف يعامتجلاا لصاوتلا تاونقب ةصاخلا طباورلا ىلع روثعلا نكميو ،يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم ىلع تاحفص سرادملا نم ديدعلا كلمت.ةسردملل ينورتكللإا عقوملا ةرايز
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	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا
	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا
	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا


	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا
	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا
	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا


	ةصاخ جماربةيئادتبلاا ةلحرملل 
	ةصاخ جماربةيئادتبلاا ةلحرملل 
	 


	باستنلاا ةحوتفم ةيئادتبا سرادم
	باستنلاا ةحوتفم ةيئادتبا سرادم

	ةركبملا ةلوفطلا يف ميلعتلا
	ةركبملا ةلوفطلا يف ميلعتلا

	ةيلود ةداهش
	ةيلود ةداهش
	 ةداهش مدقت ةسردم يه  .(PYP( ىلولأا ماوعلأا جمانرب قبطتو )International Baccalaureate( ةيلود نيحتفتم نيركفمو نيثحاب اونوكيل ةسردلماب نيقحتللما بلاطلا لك ىعسي ملعتلا كولسو يلودلا قفلأا جمانربلا عجشي .21لا نرقلا تاراهلم نيلغتسمو ىطختي يذلا ملعتلا ىلع عجشي كلذكو ،رمعلا لاوط مودي ملعتو يباجيلإا اًيسفنو اًيركفو اًيندب- لماكلاب بلاطلا ريوطت ىلع دكؤيو ةيديلقتلا لبسلاwww.sanjuan.edu/ اوروز تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل .اًيقلاخأو.thomaskelly
	Thomas Kelly Elementary School

	Artful Learning لوفترآ بولسأب ملعتلا
	 Leonard Bernstein زكرم هعضو يذلا ”Artful Learning جذومن“ رفاوتي ةسردمب نيقحتللما بلاطلا لكل Center نونفلاو ةيليكشتلا نونفلا مادختسا ىلع جذومنلا اذه ددشي ، عيجشتللو يدقنلا ريكفتلا ةراثلإو ةيساردلا داولما لك فاشكتسلا ةيليثمتلا لوح وأ ام موهفم لوح ةساردلل تادحو نوملعلما ممصي .ملعتلا بح ىلع ينف لمع عم ،بلاطلا ثحب دشري ةيمهأ وذ لؤاست هبحصي يروحم عوضوم لامعلأا نم كلذ ريغ وأ ةينغأ وأ ةيرعش تايبأ وأ ةتوحنم وأ ةينف ةعطق نم جهنملل مهتشياعم ىلإ ةفاضلإاب .ةدحولا رادم ىلع اهيلإ نودوعي يتلا ةينفلا فوفص يف ةكراشلما ةصرف 
	 
	Ottomon Elementary
	School
	 
	Ottomon

	Next Generation Science يلاتلا ليجلا مولع
	 ةسردم ىدل ةسدنهلاو مولعلا ىلع زيكرتلا رفاوتي روظنم نم داولما تلااجم لك بلاطلا سردي . لح ىلعو تاعورشلما للاخ نم ملعتلا ىلعو راكتبلاا ىلع ديدشتلا عم يملع Next Generation“ ، ةسردم قبطت .تلاكشلم ةيناديلما تلاحرلاو اهيدل ديدجلا مولعلا لمعم نم لك لهسيو ،”Science للاخ نم ديزلما ىلع فرعت .يملعلا ثحبلا للاخ نم ملعتلا تاعمجتلاو.www.sanjuan.edu/pasadena
	 
	Pasadena Avenue
	Elementary School
	Pasadena Avenue

	Rapid Learner  ملعتلا عيرس بلاطلا
	 صاخ جمانرب وهو ،.Rapid Learner جمانرب ةيميلعتلا انتقطنم مدقت  ةسردمو  ةسردم ىدل رفاوتم لماكتمو ةيفاضإ تامولعم رفاوتت ةسردمو. .www.sanjuan.edu/rapidlearner ينورتكللإا عقولما ىلع
	Deterding
	Del Paso Manor
	.
	Pershing elementary schools


	 ديق تايلمع لكو ،ةنيعم ءايحأ باستناب ةدودحم ريغ ةيلاتلا سرادلما لقن للاخ نم وأ رحلا قاحتللال ةيونسلا ةعرقلا للاخ نم متت بلاطلا يف ةرغاشلا نكاملأا رفاوتل اًعوضخ ةيميلعتلا ةقطنلما سرادم نيب بلاطلا.بولطلما فصلا
	 ديق تايلمع لكو ،ةنيعم ءايحأ باستناب ةدودحم ريغ ةيلاتلا سرادلما لقن للاخ نم وأ رحلا قاحتللال ةيونسلا ةعرقلا للاخ نم متت بلاطلا يف ةرغاشلا نكاملأا رفاوتل اًعوضخ ةيميلعتلا ةقطنلما سرادم نيب بلاطلا.بولطلما فصلا
	Cambridge Heights Open School, Cowan Fundamental School, Dewey Fundamental School, Green Oaks Fundamental School, Mission Avenue Open School and Orangevale Open K-8 School 
	 جماربلا رمأ يف ثحبلا ىلع رسلأا عجشنو ،هعون نم ديرف زيكرت ةسردم لكل حتف لبق ةسردلما ةرايز للاخ نمو ةسردم لكل ينورتكللإا عقولما للاخ نم.حوتفلما ليجستلا باب

	 ءافولل ةعونتم جماربةركبلما ةلوفطلا يف ميلعتلاب ةصتخلما انترادإ مدقت.سرادلما فلتخم يف لافطلأاو رسلأا تاجايتحاب
	 ءافولل ةعونتم جماربةركبلما ةلوفطلا يف ميلعتلاب ةصتخلما انترادإ مدقت.سرادلما فلتخم يف لافطلأاو رسلأا تاجايتحاب
	راغصلا لافطلأا جمانرب
	 .
	 .
	 .
	 .

	.مهميلعتو راغصلا لافطلأا ةيمنتل تامدخ رفوي

	 .
	 .
	 .

	.ةرسلأا كارشإ نمو ةسردملل دادعتسلاا نم ززعي

	 .
	 .
	 .

	.ماعلا رادم ىلع ةيلزنم تامدخو زكارم ةسمخ


	ةسردلما ةلحرم لبق ام جمارب
	 .
	 .
	 .
	 .

	 يعادبلإا ريكفتلا ماوعأ 5 ىتح اًماع 2,9 نيغلابلا لافطلأا ملعي يملعتم نم مهنوك تلاكشلما لح يف نواعتلاو لاعفلا لصاوتلاو.21ـلا نرقلا
	 


	 .
	 .
	 .

	.ةيسارد ةعاق 54 يف لفط 1400 مدخي

	 .
	 .
	 .

	 ءايلوأ ةيعوتو ةرسلأا كارشإو ةسردملل دادعتسلاا ميلعت نمضتي.روملأا

	 .
	 .
	 .

	.ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلل ةلماش تامدخو لماش صحف


	 وأ 
	 وأ 
	 (916) 979-8760
	 مقرلاب اولصتا ليجستلا نع تامولعم ىلع لوصحلل
	:يف بتكلما اوروز   وأ   
	www.sanjuan.edu/ece
	 اوروز

	 .
	 .
	5309 Kenneth Avenue, Carmichael


	  ةيلاقتنلاا ةيديهمتلا ةلحرلما)Transitional Kindergarten(
	  ةيلاقتنلاا ةيديهمتلا ةلحرلما)Transitional Kindergarten(
	 

	 يهو ،يديهمتلا ةلحرم ةبرجت نلاثمي نيماع نم يس�ارد ماع لوأ يه 2019 ربمتبس 2 نيب ام سماخلا مهماع نومتي نيذلا لافطلأل ةممصم 2 لبق سماخلا مهماع نومتي نيذلا لافطلأا امأ ،2019 ربمسيد 2 و.ةيديلقتلا ةيديهمتلا ةلحرلماب مهقاحلإ بجيف 2019 ربمتبس
	 :ةيلاقتنلاا ةيديهمتلا ةلحرلما ةيلاتلا 14لا سرادلما مدقت.
	 
	Arlington
	 
	Heights, Cameron Ranch, Cottage, Coyle Avenue,
	 
	Del Dayo, Earl LeGette, Howe Avenue, Oakview,
	 
	Pasadena Avenue, Pershing, Skycrest, Thomas
	 
	Edison Language Institute, Thomas Kelly and Twin
	Lakes

	ةيزيلجنلإا /ةينابسلأا –  ةغللا جودزلما ميلعتلا جمانرب)Spanish/English Dual Language Immersion(
	 

	 مدقيو ،Thomas Edison Language دهعم ىدل جمانربلا اذه رفاوتي مدقيو ،نيتغل يف ةقلاطلاب بلاطلل حمسي ميلعتلا يف اًديرف اًجذومن نومدختسيو ىوتسم ىلعأ ىلع نيبردم ةغللا ويئانث نوملعم تاهيجوتلا بلاطلا مدختسي .نيتغللا لاك يف ريياعم ىلع دمتعي يس�ارد ىوتحم ريوطتل ةعونتم تائيبو ةيقيقح فقاوم يف تاراهلماو ةيميداكلأا ةفرعلما هاجتو مهسفنأ هاجت مارتحلااو ةقثلاو تاذلا ريدقت نم ةيباجيإ ةروص ةصرف ةيزيلجنلإا ةغللاب نيثدحتلما بلاطلل جمانربلا مدقي .نيرخلآا ةصرف ةينابسلأا ةغللاب نيثدحتلما بلاطلل مدقيو ةينابسلأا ةغللا ملعتل نكمي امك
	 

	Montessori يروستنوم
	 ، ىدل يروستنم جمانرب رفاوتي ةئيبو يلحم عمتجم قايس يف قاطنلا عساو يميداكأ ميلعت بلاطلل مدقيو بولسأ ىلع مئاقلا ميلعتلا نم فدهلا .ةيانعب نيططخمو نيزفحم .ملعتلاو ريكفتلا يف عادبلإا نم ةايحل لافطلأا دادعإ وه Montessori نولصاحو ىوتسم ىلعأ ىلع نيبردم Montessori بولسأب انوملعم بولسأب سيردتلل تاداهشو اينروفيلاك ةيلاو نم سيردت تادامتعا ىلعwww.sanjuan. اوروز تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل .يروستنوم..edu/cottage
	Cottage Elementary School


	ةيميلعتلا لحارملا تاعومجم
	ةيميلعتلا لحارملا تاعومجم

	 دجوت هنأ لاإ ،سماخلا فصلا ىتح بلاطلا ةيئادتبلاا سرادلما بلغأ مدخت (K-6( سداسلا فصلا ىتحو يديهمتلا نم لحارملل تائيب رفوت سرادم .(K-8( نماثلا فصلا ىتحو  يديهمتلا نم تائيبو
	 دجوت هنأ لاإ ،سماخلا فصلا ىتح بلاطلا ةيئادتبلاا سرادلما بلغأ مدخت (K-6( سداسلا فصلا ىتحو يديهمتلا نم لحارملل تائيب رفوت سرادم .(K-8( نماثلا فصلا ىتحو  يديهمتلا نم تائيبو
	)K-5( سماخلا فصلا ىتح يديهمتلا ةلحرلم سرادم
	Arlington Heights, Cambridge Heights, Cameron Ranch, Carmichael, Carriage, Charles Peck, Cottage, Coyle Avenue, Dyer-Kelly, Grand Oaks, Green Oaks Fundamental, Greer, Howe Avenue, Mariemont, Mariposa Avenue, Oakview, Ottomon, Pasadena Avenue, Schweitzer, Skycrest, Thomas Kelly, Trajan and Whitney Avenue.
	 K-6 سرادم ىدل سداسلا فصلاب قاحتللاا رايتخا بلاطلل نكمي باب حتف ءانثأ ىطسولا ميلعتلا ةلحرلم ةزهجم ةسردم ىدل وأ ،ةبيرق K-8 و.حوتفلما ليجستلا
	 

	)K-6( سداسلا فصلا ىتح يديهمتلا ةلحرلم سرادم
	.
	 
	Cowan Fundamental, Del Dayo, Del Paso Manor,
	 
	Deterding, Dewey Fundamental, Earl LeGette,
	 
	Mission Avenue Open, Northridge, Pershing and Twin
	Lakes

	)K-8( نماثلا فصلا ىتح يديهمتلا ةلحرلم سرادم
	.
	 
	Gold River Discovery Center, Kingswood, Lichen,
	 
	Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King, Thomas
	Edison Language Institute and Woodside


	ةيئادتبلاا ةسردملا تارايخ
	ةيئادتبلاا ةسردملا تارايخ

	 داولما يف اًزاتمم اًيسارد اًجهنم ةدحولما ناوخ ناس سرادم لك مدقت بلاطلا بلاطتو ،)مولعلاو تايضايرلاو خيراتلاو ةيزيلجنلإا ةغللا( ةيساسلأا.ةرسلأا ةكراشمب بحرتو ةيكولسلا انريياعم عابتاب
	 داولما يف اًزاتمم اًيسارد اًجهنم ةدحولما ناوخ ناس سرادم لك مدقت بلاطلا بلاطتو ،)مولعلاو تايضايرلاو خيراتلاو ةيزيلجنلإا ةغللا( ةيساسلأا.ةرسلأا ةكراشمب بحرتو ةيكولسلا انريياعم عابتاب
	 سيردت تايجيتارتسا تروط دق ةسردم لك نإف كلت هباشتلا هجوأ فلاخب نم اهئانبأ رسلأا لجست دقو ،بلاطلا تاجايتحاب ءافولل ةصاخ جماربو مدقتلل تاقولأا لضفأو ،ةرغاش نكامأ اهيف رفاوتت ةسردم يأ ىدل بلاطلا لولأا نوناك /ربمسيد 2 نم اًءدب حوتفلما ليجستلا باب حتف ةرتف للاخ وه.2020 يناثلا نوناك /رياني 17 ىتحو 2019
	 سرادلما يف ةمدقلما ةصاخلا جماربلا ضعب مسقلا اذه يف انجردأ دقو.ةيئادتبلاا

	11
	11
	11


	12
	12
	12


	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا
	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا
	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا


	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا
	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا
	تارايخلاو ةيسردملا جماربلا


	 ةيلود ةداهشInternational Baccalaureate
	 ةيلود ةداهشInternational Baccalaureate
	 


	 مساب اًقباس ةفورعلما(  ةسردم،)
	 مساب اًقباس ةفورعلما(  ةسردم،)
	Meraki High School
	UnSchool

	 قيبطتلاو فغشلا ىلع موقي صصخم ملعت بولسأ جمانربلا اذه مدقي يكارم جمانرب يف .يهنلما دادعتسلااو تايلكلاب قاحتللال يدؤيو يلمعلا تاعورشلماب ملعتلا ةيلمع للاخ هدشري دشرم بلاط لكل نوكياوروز تامولعلما نم ديزملل .رشابلما هيجوتلا نع اًضوع تاطاشنلاو
	 
	.
	www.sanjuan.edu/Meraki
	 

	  ةسردم )نيينبم يف ةنئاك( ةيوناثلا
	 
	La Entrada Continuation High School

	 مهنّكمت ىرخأ تارايخ نع نوثحبي نيذلا رثكأ وأ اًماع 16 رمع يف بلاطلل رقم يف اهب نوبغري يتلا ةريتولاب بلاطلا لمعي ذإ .جرختلا يف مهفده قيقحت نم .نييوبرتلا نيدعاسلماو نيملعلما نم معدلا مهل رفوت ةطلتخم ةيميلعت ةئيب:ةيلاتلا ايازلما ىلع La Entrada لا يف نيبستنلما بلاطلا لصحيو
	 .
	 .
	 .
	 .

	 عوبسلأا مايأ لاوط ةعاسلا رادم ىلع يمقرلا Apex جهنلم لوصولا

	 .
	 .
	 .

	ةرشابم ةيدرف تاميلعت

	 .
	 .
	 .

	ةريغصلا تاعومجملل تاميلعت

	 .
	 .
	 .

	حيحصلا راسلما ىلع ةدوعلل ةصرف

	 .
	 .
	 .

	ملعتلا يف ةيتاذ ةريتو


	 ةيحابصلا فوفصلاب ءاوس عوبسلأا يف مايأ ةسمخ روضحلاب بلاطلا مزتلي.ةيئاسلما وأ
	 ةيلاو يأ نم رداصلا كلذ لداعي مولبد ةجرد ىلع ادارتنا لا وجيرخ لصحي.اينروفيلاك يف
	 ةيوناثلا  ةسردم عقت رخلآاو ، يف لولأا دجوي :نيعقوم يف لصتا تامولعلما نم ديزلم . يف.(916) 979-8050 مقر ىلع
	La Entrada Continuation High School
	Alternative Learning Center
	Encina Preparatory High School

	 ”El Sereno Independent Study Program جمانرب“           )12 ىلإ 10 فصلا نم(
	 

	 اًقفو بلاطلا لمعي ،يتاذلا زيفحتلاب نوعتمتي نيذلا بلاطلل زاتمم ليدب وه نوملعم همدقي يس�خش معد عم ديعاولما يف ةنورمو صاخلا مهعاقيلإ.(916) 971-5060 مقرلاب اولصتا تامولعلما نم ديزملل .نولهؤم
	 )12 ىلإ 6 فصلا( Choices Charter School تارايخ
	(916) 979-8378

	ىطسولا ةلحرملا ةسردم تارايخ
	ىطسولا ةلحرملا ةسردم تارايخ

	 داولما يف اًزاتمم اًيسارد اًجهنم ةدحولما ناوخ ناس سرادم لك مدقت بلاطلا بلاطتو ،)مولعلاو تايضايرلاو خيراتلاو ةيزيلجنلإا ةغللا( ةيساسلأا ةكراشمب بحرت سرادلما لك نأ ىلإ ةفاضلإاب .ةيكولسلا ريياعلما سفن عابتاب ءافولل ةصاخ جماربو سيردت تايجيتارتسا ةسردم لك تروط .ةرسلأا School Accountability( يف تامولعلما نم ديزلما رفاوتت .مهبلاط تاجايتحاب 35256 مسقلا( www.sanjuan.edu/sarc ىدل )Report Cards) (SARC.)”ميلعتلا نوناق“ نم
	 داولما يف اًزاتمم اًيسارد اًجهنم ةدحولما ناوخ ناس سرادم لك مدقت بلاطلا بلاطتو ،)مولعلاو تايضايرلاو خيراتلاو ةيزيلجنلإا ةغللا( ةيساسلأا ةكراشمب بحرت سرادلما لك نأ ىلإ ةفاضلإاب .ةيكولسلا ريياعلما سفن عابتاب ءافولل ةصاخ جماربو سيردت تايجيتارتسا ةسردم لك تروط .ةرسلأا School Accountability( يف تامولعلما نم ديزلما رفاوتت .مهبلاط تاجايتحاب 35256 مسقلا( www.sanjuan.edu/sarc ىدل )Report Cards) (SARC.)”ميلعتلا نوناق“ نم

	AVID
	AVID
	AVID


	 همدقت يذلا )IB MYP( ”ىطسولا ةلحرملل ةيلودلا ةداهشلا جمانرب“ فلأتي :نيجمانرب نم ” ةسردم“ - IB MYP-Diplomat. IB MYP-Amassador و MYP-Ambassador ديدج ”IB MYP ريفس“ جمانرب .”IB MYP يس�امولبد”و ”IB MYP ريفس“ ةشياعم نودوي نيذلا بلاطلل ممصم ،ةمدقتم تاررقم لمشي لاو IB دق نيذلاو )International Baccalaureate( ةيلودلا ةداهشلا ةفسلف حتف دنع جمانربلا رفاوتي ،IB MYPDiplomat جمانربل نيلهؤم نونوكي لا جمانربلا سفن وهف IB MYPDiplomat جمانرب امأ .حوتفلما ليجستلا باب ذنم  ةسردم همدقت يذلا مدقتلما فثكلماةيميلعتلا انتقطنلم ينورت
	 همدقت يذلا )IB MYP( ”ىطسولا ةلحرملل ةيلودلا ةداهشلا جمانرب“ فلأتي :نيجمانرب نم ” ةسردم“ - IB MYP-Diplomat. IB MYP-Amassador و MYP-Ambassador ديدج ”IB MYP ريفس“ جمانرب .”IB MYP يس�امولبد”و ”IB MYP ريفس“ ةشياعم نودوي نيذلا بلاطلل ممصم ،ةمدقتم تاررقم لمشي لاو IB دق نيذلاو )International Baccalaureate( ةيلودلا ةداهشلا ةفسلف حتف دنع جمانربلا رفاوتي ،IB MYPDiplomat جمانربل نيلهؤم نونوكي لا جمانربلا سفن وهف IB MYPDiplomat جمانرب امأ .حوتفلما ليجستلا باب ذنم  ةسردم همدقت يذلا مدقتلما فثكلماةيميلعتلا انتقطنلم ينورت
	Winston Churchill Middle School
	Winston Churchill
	 
	Mira Loma High School


	 نأ ةركف ىلع Via Individual Determination(AVID) جمانرب زكتري امنيب بلاطلا يف ام لضفأ جرخي هنأ تبثأ دقو ،”ةردقلا دلوي دهجلا“.يميداكلأا ليصحتلا ةوجف دسي
	 نأ ةركف ىلع Via Individual Determination(AVID) جمانرب زكتري امنيب بلاطلا يف ام لضفأ جرخي هنأ تبثأ دقو ،”ةردقلا دلوي دهجلا“.يميداكلأا ليصحتلا ةوجف دسي
	 نوبغري نيذلا ىطسولا ةيميداكلأا ةلحرلما بلاط AVID جمانرب فدهتسي.دجب لمعلل دادعتسلاا مهيدل نيذلاو تايلكلا لوخد يف
	 تاراهمو ةيميظنت تاراهم نوبختنلما بلاطلا ملعتي AVID جمانرب للاخ ةصحاف ةلئسأ حرط ىلعو يدقنلا ريكفتلا تاراهم ىلع لمعيو ةساردلا يف يدشرم نمو هئارظن نم ةيميداكلأا ةدعاسلما ىلع لوصحلا ىلعو لمعي .ةيزيفحتلا تاطاشنلاو ءارثلإا تاطاشن يف ةكراشلما ىلعو تايلكلا تايجهنم قيبطتل تايلكلا عم نواعتلاب ملعم وأ ةسردملل بستنم قسنم مهدعت ةقيقد جهانم ىلع بلاطلا بيسنتلو ةسردلما ىوتسم ىلع AVID مدقتلا ةيلمع للاخ بلاطلا داشرلإ نييراشتسا عم لمعي امك ،ةيلكلل.تايلكلاب قاحتللال
	 :ةيلاتلا سرادلما يف K-8 فوفصلا ىوتسم ىلع AVID تايجيتارتسا قَّبطُت.
	 
	Woodside, Thomas Edison Language Institute,
	Kingswood  and Lichen

	 :ىطسولا ةلحرلما سرادم.
	 
	Arden, John Barrett, Andrew
	 
	Carnegie, Winston Churchill, Louis Pasteur, Will
	Rogers, and Sylvan

	 :ةيوناثلا سرادلما جمانرب نم نوبختنلما بلاطلا ةيوناثلا سرادلما لبقت . ىجري تامولعلما نم ٍديزلم .عيبرلا يف مدقتلا باب حتف بقع ،916- مقر ىلع لاصتلاا وأ  ةرايز عقولما ىلع  يقسنمب ةلماك ةمئاق ىلع علاطلاا نكمي ..ينورتكللإا
	 
	Bella Vista, Casa Robles, Del Campo,
	 
	El Camino, Encina, Mesa Verde, Rio Americano,
	San Juan
	AVID
	971-
	www.sanjuan.edu/AVID
	AVID
	7163

	ةليدب جمارب
	 بلاطلا ةدعاسلم ةليدب جماربو سرادم ةدحولما ناوخ ناس سرادم مدقت  .مهميلعت لامكإ يف

	ةيميلعتلا لحارملا تاعومجم
	ةيميلعتلا لحارملا تاعومجم

	 نم يلي ام ميلعتلا نم ىطسولا ةلحرملل ةيميلعتلا ةقطنلما سرادم مدقت:تارايخلا
	 نم يلي ام ميلعتلا نم ىطسولا ةلحرملل ةيميلعتلا ةقطنلما سرادم مدقت:تارايخلا
	8 فصلا ىتحو 6 فصلا نم سرادم
	Arcade, Arden, John Barrett, Andrew Carnegie, 
	Arcade, Arden, John Barrett, Andrew Carnegie, 
	Winston Churchill, Louis Pasteur, Sylvan و Will 
	Rogers
	.

	)K-8( 8 فصلا ىتح يديهمتلا ةلحرلم سرادم
	Orangevale Open, Starr King, Gold River Discovery 
	Orangevale Open, Starr King, Gold River Discovery 
	Center, Kingswood, Lichen, Sierra Oaks, Thomas 
	Edison Language Institute و Woodside
	.

	12 فصلا ىتح 6 فصلا نم سرادم
	 بلاطلل  ةسردم حمست .12 فصلا ىتح 6 فصلا نم اهسفن ةسردلما يف ءاقبلاب
	 
	Encina Preparatory High School


	)CTE( ينهملا ينفلا ميلعتلا
	)CTE( ينهملا ينفلا ميلعتلا

	 ةدع رادم ىلع ةيميلعتلا تاررقلما نم ةلسلس يهنلما ينفلا ميلعتلا لمشي رفوتل ةينهلماو ةينفلا ةفرعلماب ةيساسلأا ةيميداكلأا ةفرعلما جزمت ماوعأ نمضتت .ةيوناثلا  ةلحرلما دعب ام ةينهلما تاريسلماو ميلعتلل ًلايبس بلاطللو California Partnership Academies (CPA) يهنلما ينفلا ميلعتلا جمارب.Regional Occupational Programs (ROP)
	 ةدع رادم ىلع ةيميلعتلا تاررقلما نم ةلسلس يهنلما ينفلا ميلعتلا لمشي رفوتل ةينهلماو ةينفلا ةفرعلماب ةيساسلأا ةيميداكلأا ةفرعلما جزمت ماوعأ نمضتت .ةيوناثلا  ةلحرلما دعب ام ةينهلما تاريسلماو ميلعتلل ًلايبس بلاطللو California Partnership Academies (CPA) يهنلما ينفلا ميلعتلا جمارب.Regional Occupational Programs (ROP)
	 ناوخ ناس سرادم تددح ،هتاكرشو وتنماركس ميلقإ تايلك عم نواعتلاب يلحلما عمتجلماو ةعانصلاو بلاطلا مدختس يتلا نهلماو تاعاطقلا ةدحولما يميداكلأا ميلعتلاو يهنلما ينفلا ميلعتلا  تايميداكلأا جزمت .هجو لمكأ ىلع .يلمعلا بيردتلاو يراشتسلإا هيجوتلاو لامعلأا تاكارش عم لماكتلما ناوخ ناس ةقطنم نمض اينروفيلاك ةيلاوب ةكارش تايميداكأ ثلاث دجوي   :ةدحولما ةيميلعتلا    و  اوروز تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل . 
	 
	Mesa
	Verde’s
	Business Academy, Casa
	El
	Camino’s
	Eagle
	Roble’s Health Science Academy
	Polytechnic
	Institute
	.
	www.sanjuan.edu/cte


	ىطسولا ةلحرملا يف ةمدقتملا ةيميلعتلا تاررقملا
	ىطسولا ةلحرملا يف ةمدقتملا ةيميلعتلا تاررقملا
	ىطسولا ةلحرملا يف ةمدقتملا ةيميلعتلا تاررقملا


	 تاساردلاو مولعلا نم لك يف ةمدقتلما ةيميلعتلا تاررقلما رفاوتت ادعاميف ىطسولا ةلحرلما سرادم لك يف ةيزيلجنلإا ةغللاو ةيعامتجلاا نم يأ يف اًقوفت اونيب نمم )Honors( بلاطلل زوجي . ةسردم دادعتسلاا اهيف تايناكمإ اورهظأ وأ اهب اًمامتها اودبأ وأ ةيميداكلأا تلااجلما ةيعامتجلاا تاساردلاو مولعلا يف ةمدقتلما ةيميلعتلا تاررقلما يقلتل لصف يف ةمدقتلما تاررقلما فوفصب قاحتللاا يرجي .ةيزيلجنلإا ةغللاو.تاررقلما رايتخا ةيلمع ءانثأ عيبرلا
	 تاساردلاو مولعلا نم لك يف ةمدقتلما ةيميلعتلا تاررقلما رفاوتت ادعاميف ىطسولا ةلحرلما سرادم لك يف ةيزيلجنلإا ةغللاو ةيعامتجلاا نم يأ يف اًقوفت اونيب نمم )Honors( بلاطلل زوجي . ةسردم دادعتسلاا اهيف تايناكمإ اورهظأ وأ اهب اًمامتها اودبأ وأ ةيميداكلأا تلااجلما ةيعامتجلاا تاساردلاو مولعلا يف ةمدقتلما ةيميلعتلا تاررقلما يقلتل لصف يف ةمدقتلما تاررقلما فوفصب قاحتللاا يرجي .ةيزيلجنلإا ةغللاو.تاررقلما رايتخا ةيلمع ءانثأ عيبرلا
	Churchill


	13
	13
	13


	14
	14
	14


	قاحتللاا نع تامولعم
	قاحتللاا نع تامولعم
	قاحتللاا نع تامولعم


	قاحتللاا نع تامولعم
	قاحتللاا نع تامولعم
	قاحتللاا نع تامولعم


	 .
	 .
	 .
	 .
	 .

	 لمحت )WATER وأ PG&E وأ SMUD نم( ةيلاحلا قفارلما ةروتافنيحيحصلا ناونعلاو مسلاا

	 .
	 .
	 .

	.قبطني ناك اذإ ،ةكرتشلما ةماقلإاب ةداهش

	 .
	 .
	 .

	:ىلإ ةفاضلإاب

	 .
	 .
	 .

	 ،ميلعتلا نوناق نم 48002 مسقلا حيتي ،رمعلا تابثلإ :رمعلل تابثا:ةيلاتلا تاداهشلا لوبق ةيميلعتلا ةقطنملل
	 .
	 .
	 .
	 .

	ديلاولما لجس نم ةقثوم ةخسن

	 .
	 .
	 .

	دلايلما خيرات ددحي ةعطاقلما لجسم وأ يلحلما لجسلما نم نايب

	 .
	 .
	 .

	ةيدومعلما ةداهش

	 .
	 .
	 .

	رفسلا زاوج

	 .
	 .
	 .

	 مدقي ،مدقت امم يأ ىلع لوصحلا ىلع ةردقلا مدع لاح يف رمع تبثت ةمئلام ىرخأ ةليسو يأ وأ اًرارقإ يس�ولا وأ رملأا يلولفطلا




	 .
	 .
	 .

	 نيصحتلا تابلطتم دقفت ءاجرلا :قحتلي لفط لكل تاحاقللا لجس بيتكلا اذه نم ةيحصلا تامدخلا مسق يف فص ىوتسم لكل.)”ميلعتلا نوناق“ نم 48200 مسقلا(

	 .
	 .
	 .

	 ىتح 6 فصلل ةبسنلاب تاجردلا نايب وأ ةيسردلما  ريرقتلا تاقاطب.12 فصلا

	 .
	 .
	 .

	.ةصاخ ةيميلعت تاجايتحا هيدل بلاطلا ناك اذإ IEP


	 نيذلا ةنضاحلا رسلأل ةبسنلاب وأ ةنضاح رسأ نمض بلاطلل ةبسنلاب نوكلتمي لا دق نيذلاو ةرقتسلما وأ ةمئلالما وأ ةمئادلا ىنكسلل نورقتفي San Juan زكرمب لمعلا مقاط علاطإ مهيلع ،هلاعأ ةجردلما تادنتسلما لك نكمي كلذك ،يروفلا قاحتللااب مهتدعاسم اننكميو مهفقوم ىلع Central ”ةنضاح رسأ نمض نيقهارم“ جمانرب وأ Families in Transition جمانربل نم ديزلما ىلع لوصحلل  (916) 979-8877مقرب اولصتا .ةدعاسلما ميدقت.تامولعلما
	 قاحتللال 2019 لوليأ /ربمتبس 1 لولحب ماوعأ ةسمخ لافطلأا متي نأ بجي نأ امبو ،2019-2020 يس�اردلا ماعلل  )kindergarten( يديهمتلا فصلاب عوضخب يس�ون ،ةسردلما يف لفطلا حجنيل ةيمهلأا غلاب رمأ ةديجلا ةحصلا مسق دقفت ءاجرلا .نانسلأل صحفو يندب صحفل ةسردلما لخدي بلاط لك.ليلدلا اذه نم يحصلا معدلا تامدخ
	 ةلوفطلا يف ميلعتلا جمانرب“ نع تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل  مقرب اولصتا ،ةسردلما لبق ام ةلحرم يف قاحتللاا وأ )ECE( ”ةركبلما.www.sanjuan.edu/ece اوروز  وأ (916) 979-8760
	 


	قاحتللاا تارايخ
	قاحتللاا تارايخ

	حوتفملا ليجستلا
	حوتفملا ليجستلا

	 ةيميلعتلا انتقطنم يف ةسردم لك نع تامولعم ىلع لوصحلا مكنكمي School Accountability Report(يف وأ ةسردم لكل ينورتكللإا عقولما يف زكرم عقيو ،San Juan Central يزكرلما قاحتللاا زكرم ىدل وأ )Cards تامولعلما نم ديزملل .3700 Garfield Ave. Carmichael يف قاحتللااwww.sanjuan.edu/ ةرايز  وأ (916) 726-5826 مقرلاب لاصتلاا مكنكمي.sjcentral
	 ةيميلعتلا انتقطنم يف ةسردم لك نع تامولعم ىلع لوصحلا مكنكمي School Accountability Report(يف وأ ةسردم لكل ينورتكللإا عقولما يف زكرم عقيو ،San Juan Central يزكرلما قاحتللاا زكرم ىدل وأ )Cards تامولعلما نم ديزملل .3700 Garfield Ave. Carmichael يف قاحتللااwww.sanjuan.edu/ ةرايز  وأ (916) 726-5826 مقرلاب لاصتلاا مكنكمي.sjcentral

	 لك ىلع بجي هنإف ،هتماقإ ةسردم فلاخت ةسردم يف بلاط قاحللإ حوتفلما ليجستلا ةعرق يف ةكراشلما ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنمب نيميقلما اهنوراتخي يتلا ةسردملل مهتابلط ميدقت روملأا ءايلولأ نكمي .ةيونسلا نينثلإا نيب ةرتفلا يف 2020-2021 يس�اردلا ماعلل حوتفلما ليجستلا ةعرقل رفاوتت .ًءاسم 5 يف 2020 رياني 17 ةعمجلاو اًحابص 8 يف 2019 ربمسيد 2 ةسردم لك ىدلو ينورتكللإا انعقوم ىلع حوتفلما ليجستلا تابلط جذامن ليجستلا بلط جذومن ميدقت رسلأل نكمي .San Juan Central زكرم يفو يف عقاولا San Juan Central زكرم يف وأ اهنوعبتي يتلا ةسردلم
	 لك ىلع بجي هنإف ،هتماقإ ةسردم فلاخت ةسردم يف بلاط قاحللإ حوتفلما ليجستلا ةعرق يف ةكراشلما ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنمب نيميقلما اهنوراتخي يتلا ةسردملل مهتابلط ميدقت روملأا ءايلولأ نكمي .ةيونسلا نينثلإا نيب ةرتفلا يف 2020-2021 يس�اردلا ماعلل حوتفلما ليجستلا ةعرقل رفاوتت .ًءاسم 5 يف 2020 رياني 17 ةعمجلاو اًحابص 8 يف 2019 ربمسيد 2 ةسردم لك ىدلو ينورتكللإا انعقوم ىلع حوتفلما ليجستلا تابلط جذامن ليجستلا بلط جذومن ميدقت رسلأل نكمي .San Juan Central زكرم يفو يف عقاولا San Juan Central زكرم يف وأ اهنوعبتي يتلا ةسردلم
	 ،حوتفلما ليجستلا باب حتف لبق ةرايزلل ديعاوم سرادلما نم ديدعلا ططخت ليجستلا بجومب مهقاحلإ يرج يذلا بلاطلل زوجي هنأ ةظحلام مهلما نمو مهنكل ،ماع لك ميدقتلا ةداعإ نود ةديدجلا مهتسردم يف ءاقبلا حوتفلما يتلا ةسردلما يف كلذو ةماقلإل اًقفو قاحتللاا يف مهتلاح نع نولختي كلذب.مهيح يف عقت
	 حوتفلما ليجستلا للاخ نم مهتماقإ ةسردم نوريغي نيذلا بلاطلل نكمي ،رغاش ناكم رفاوت اذإ ،لقنلا تاءارجإ للاخ نم مهيح ةسردلم ةدوعلا ناس سرادمب اًيلاح نيقحتللما بلاطلل طقف تنرتنلإا ربع ميدقتلا رفاوتيو ةبلطلا بيسنتل تايولوأ ةدحولما ناوخ ناس سرادم تددح .ةدحولما ناوخ ،تايولولأل اًقفو بيسنتلا تايلمع ءارجإ درجمب ،حوتفلما ليجستلا للاخ نم ىلع بلاطلا عضوي ،ةرفاوتلما ةرغاشلا نكاملأا نيمدقتلما ددع ىطخت اذإيف راظتنلاا مئاوقب لمعلا يهتنيو ،ةسردلما عقولمو فصلل اًقفو راظتنا ةمئاق.يلاتلا يس�اردلا ماعلل حوتفلما ليجستلا ةعرق ءاهت
	 

	 ،ديربلا ربع حوتفلما ليجستلا يف مهتابلط جئاتنب تاراطخإ رسلأا ىقلتت حوتفلما ليجستلا ةموظنم للاخ نم مهبيسنت رجي مل نيذلا بلاطلاو ةبولطلما ةسردلما يف رغاش ناكم رفوت درجمب ،راظتنا ةمئاق ىلع نوعضوي يواستلاب رظنن اننأ ىلإ نئمطتلو ،راظتنلاا ةمئاق نم بلاطلا بيسنت متي ةيقبسأ ىلع ًءانب دامتعلاا تابلطلا ىقلتت لا( ةمدقلما تابلطلا لك رمأ يف.)ميدقتلا
	 اًيلاح نيقحلم اوسيل مهنكل مهتماقإ لحلم اًقفو نيقحللما بلاطلل نكمي يتلا ةسردلماب رحلا قاحتللال بلط ميدقت ةدحولما ناوخ ناس سرادمب.حوتفلما ليجستلا ةعرق ةرتف ءانثأ اهنوراتخي
	 تاءارجإ للاخ نم ةبولطلما ةسردلما يف بلاطلا مكئانبا بيسنت مت اذإ ىلع بجيو ،2020 سرام 6 وه مهقاحللإ دعوم رخآ نوكي ،ةعرقلا وأ سداسلا فصلا مضت ةيئادتبا ةسردم نوداتري نيذلا بلاطلا ىلإ لاقتنلاا نوبلطيو K-8 ةسردم نمض ةيئادتبلاا ةلحرلما يف نوسردي للاخ نم كلذل اوعسي نأ ىطسولا ةلحرملل ةسردم يف سداسلا فصلا ةقطنلما سرادم نيب لاقتنلاا تاءارجإ للاخ نم وأ حوتفلما ليجستلا  .ةيميلعتلا
	 مقرلاب اولصتا حوتفلما ليجستلا نع تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحللىلع انوروز وأ (916) 726-5826
	.www.sanjuan.edu/openenrollment 

	قاحتللاا
	قاحتللاا

	 تايلمع لك يرجت ،ةلاعف ةموظنمب San Juan Centra سرادم رسأ دوزنل كلذك ،”San Juan Central زكرم“ يزكرلما قاحتللال انزكرم يف قاحتللاا دراولما ىلع لوصحلل ىعست يتلا رسلأل دراوم ةطحم قاحتللاا زكرم دَعُي ةقطنلما سرادم نيب لاقتنلاا تابلط ميدقت رسلأل نكمي هيفو ،تامولعلماو ةيميلعتلا ةقطنلما سرادم نيب لاقتنلاا جذامن ىلع لوصحلاو ةيميلعتلا ةيزيلجنلإا ةغلل نيملعتلما بلاطلا عوضخو مهتلئسلأ تاباجإ ىلع لوصحلاو للاغتساو رابتخلال ةرم لولأ ةدحولما ناوخ ناس سرادم نولخدي نيذلا نيمأتلاب نيعتمتلما نم اونوكي مل اذإ زكرلماب ةدوجولما تا
	 تايلمع لك يرجت ،ةلاعف ةموظنمب San Juan Centra سرادم رسأ دوزنل كلذك ،”San Juan Central زكرم“ يزكرلما قاحتللال انزكرم يف قاحتللاا دراولما ىلع لوصحلل ىعست يتلا رسلأل دراوم ةطحم قاحتللاا زكرم دَعُي ةقطنلما سرادم نيب لاقتنلاا تابلط ميدقت رسلأل نكمي هيفو ،تامولعلماو ةيميلعتلا ةقطنلما سرادم نيب لاقتنلاا جذامن ىلع لوصحلاو ةيميلعتلا ةيزيلجنلإا ةغلل نيملعتلما بلاطلا عوضخو مهتلئسلأ تاباجإ ىلع لوصحلاو للاغتساو رابتخلال ةرم لولأ ةدحولما ناوخ ناس سرادم نولخدي نيذلا نيمأتلاب نيعتمتلما نم اونوكي مل اذإ زكرلماب ةدوجولما تا
	 وأ مهيح يف عقت يتلا ةسردلما نم قاحتللاا قاروأ ىلع لوصحلا رسلأل نكمي ،www.sanjuan.edu/enrollment ينورتكللإا انعقوم نم اهتعابط مهنكمي San Juan زكرم يف نحنف ،قاحتللال دعوم ديدحت يرورضلا نم سيلو.راوزلاب بحرن Central
	 رسلأل نكمي ،Early Childhood Education (ECE) جمانربل ةبسنلاب 5309 Kenneth يف عقاولا جمانربلا بتكم نم قاحتللاا قاروأ ىلع لوصحلاwww.sanjuan. ينورتكللإا انعقوم نم هتعابط وأ ،Ave, Carmichael sanjuan.edu/ece. Walk-ins.راوزلاب بحري ECE جمانرب بتكم .edu/ece.are welcome at the ECE office
	قاحتللاا تابلطتم
	 ملام ةسردملل مهلافطأ لاسرإب ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ ةيلاولا نوناق مزلُي :قاحتللال ةيلاتلا تادنتسلما ميدقت بولطم .كلذ فلاخ ىلع نوناقلا صني
	:ةيميلعتلا ةدحولما ناوخ ناس ةقطنم يف ةماقلإل نيتابثا
	 .
	 .
	 .
	 .

	/راجيلإا دقع وأ ةيراقعلا ةبيرضلا ةروتاف/يلاحلا يراقعلا نهرلا.راجئتسلاا



	ةيميلعتلا ةقطنملا سرادم نيب لاقتنلاا
	ةيميلعتلا ةقطنملا سرادم نيب لاقتنلاا
	ةيميلعتلا ةقطنملا سرادم نيب لاقتنلاا


	 ةسردم يف بيسنتلل ةيسيئرلا ةصرفلا يه حوتفلما ليجستلا تاءارجإ يف نوبغريو حوتفلما ليجستلا رسلأا ضعب تاف اذإ هنأ لاإ ،ىرخأ ءافيتسا مهيلع بجوتيسف حوتفلما ليجستلا ةعرق ءاهتنا دعب لاقتنلاا تاءارجإ ىرجُتو ،ةيميلعتلا ةقطنلما سرادم نيب لاقتنلال بلط تانايب تاءارجإ للاغتسا رسلأل يغبني .ةرغاش نكامأ رفاوتل اًقفو بيسنتلا رفوتت لا لقنلا لئاسو نكل ،ةلضفلما ةسردلما رايتخلا حوتفلما ليجستلا.نيلقتنلما بلاطلا وأ حوتفلما ليجستلا بلاطل
	 ةسردم يف بيسنتلل ةيسيئرلا ةصرفلا يه حوتفلما ليجستلا تاءارجإ يف نوبغريو حوتفلما ليجستلا رسلأا ضعب تاف اذإ هنأ لاإ ،ىرخأ ءافيتسا مهيلع بجوتيسف حوتفلما ليجستلا ةعرق ءاهتنا دعب لاقتنلاا تاءارجإ ىرجُتو ،ةيميلعتلا ةقطنلما سرادم نيب لاقتنلال بلط تانايب تاءارجإ للاغتسا رسلأل يغبني .ةرغاش نكامأ رفاوتل اًقفو بيسنتلا رفوتت لا لقنلا لئاسو نكل ،ةلضفلما ةسردلما رايتخلا حوتفلما ليجستلا.نيلقتنلما بلاطلا وأ حوتفلما ليجستلا بلاطل

	ةيميلعتلا قطانملا نيب لاقتنلاا
	ةيميلعتلا قطانملا نيب لاقتنلاا

	 نيلهؤم اوسيل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم قاطن يف شيعت لا يتلا رسلأا قافتا ىلع لوصحلل مدقتلا مهل زوجي نكل ،حوتفلما ليجستلا يف ةكراشملل مهتسردم اهعبتت يتلا ةيميلعتلا ةقطنلما نم ةيميلعتلا قطانلما نيب لاقتنلال تابلطتلم لاثتملاا بلاطلاو رسلأا ىلع بجي ،بلطلا لوبق مت اذإف ،ةيلصلأا.قافتلاا
	 نيلهؤم اوسيل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم قاطن يف شيعت لا يتلا رسلأا قافتا ىلع لوصحلل مدقتلا مهل زوجي نكل ،حوتفلما ليجستلا يف ةكراشملل مهتسردم اهعبتت يتلا ةيميلعتلا ةقطنلما نم ةيميلعتلا قطانلما نيب لاقتنلال تابلطتلم لاثتملاا بلاطلاو رسلأا ىلع بجي ،بلطلا لوبق مت اذإف ،ةيلصلأا.قافتلاا
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	ملعتلا معد تامدخ
	ملعتلا معد تامدخ
	ملعتلا معد تامدخ


	ملعتلا معد تامدخ
	ملعتلا معد تامدخ
	ملعتلا معد تامدخ


	Discovery Club
	Discovery Club

	 و Bridges After School جمانربASSETs جمانرب
	 و Bridges After School جمانربASSETs جمانرب

	American Indian Education جمانرب
	American Indian Education جمانرب

	Foster Youth Services تامدخ
	Foster Youth Services تامدخ

	 يس�ردلما ماودلا دعبو لبق لافطلأل ةياعر ”Discovery Club“ جمانرب مدقي ىيلاقتنلاا يديهمتلا ةلحرم يف بلاطلل كلذو ،ةموعدمو موسرلا ةعوفدم .اًماع 12 نس ىتحو
	 يس�ردلما ماودلا دعبو لبق لافطلأل ةياعر ”Discovery Club“ جمانرب مدقي ىيلاقتنلاا يديهمتلا ةلحرم يف بلاطلل كلذو ،ةموعدمو موسرلا ةعوفدم .اًماع 12 نس ىتحو
	 لفطلا قاحلإ بجي ،”Discovery Club“ جمارب نم نيعم جمانربل مامضنلال ،ةسردلما كلت يف هماظتناو عقولما سفن يف ةدوجولما ةيئادتبلاا ةسردلماب ةدودحم ةفصب )ةضفخلما وأ ةيناجلما( ةموعدلما لافطلأا ةياعر رفاوتتو.ةيلاولا اهترقأ يتلا ةيلهلأا ريياعم نوفوتسي نيذلا ءلاؤهل ةبسنلاب
	 بجاولا ءادأ يف ةدعاسلماو ءارثلإل جمارب ”Discovery Club“ جمانرب مدقي نحن ،اومنيو اوملعتي يك بلاطلل ةياعرلا رفوت ةنمآ ةئيب راطإ يف يس�ردلما لاجم يف نوصخرمو نودمتعم نوملعم نم فلأتي لمع مقاطب نودوزم ،)California Commission on Teacher Credentialing( نم لفطلا ةيمنت ةلماشلا ةيمنتلا عجشتل اًصيصخ ةممصم ددملما ملعتلا تاطاشن نإ ،تافاقثلا ريدقتو تلاكشلما لحو ايجولونكتلاو ةباتكلاو ةءارقلا تاراهلم يف ماقُت يتلا باعللأاو تاضايرلا للاخ نم ةيمنتلا تاجايتحا ىفوتسُتو ةكرحو نينيعلا نيب قاستلااو تلاضعلا ريوطت يف دعاسي امم ،قلط
	”
	”
	Discovery Club
	“ جمارب مدقت يتلا سرادلما

	Mariemont
	Mariemont
	      
	Arlington Heights

	Mariposa
	Mariposa
	      
	Cambridge Heights

	Mission Avenue
	Mission Avenue
	                
	Carmichael

	Northridge
	Northridge
	          
	Cowan

	Oakview Community
	Oakview Community
	               
	Coyle Avenue

	   
	   
	Orangevale Open
	          
	Del Dayo

	Pershing
	Pershing
	                
	Deterding

	Schweitzer
	Schweitzer
	                       
	Dewey

	Sierra Oaks
	Sierra Oaks
	                
	Gold River

	Thomas Kelly
	Thomas Kelly
	          
	Green Oaks

	Trajan
	Trajan
	            
	Howe Avenue

	Twin Lakes
	Twin Lakes
	        
	LeGette

	Woodside K-8
	Woodside K-8
	                      


	 ةلمكم ةيميلعت تامدخ ريفوت وه هنم ضرغلا ،اًيلارديف لومم جمانرب وه اكسلاأ ناكس نم وأ ةيدنهلا لوصلأا نم نيكيرملأا بلاطلل فيلاكت نود:تامدخلا نمضتتو ،جمانربلاب نوقحتلي نيذلا نييلصلأا
	 ةلمكم ةيميلعت تامدخ ريفوت وه هنم ضرغلا ،اًيلارديف لومم جمانرب وه اكسلاأ ناكس نم وأ ةيدنهلا لوصلأا نم نيكيرملأا بلاطلل فيلاكت نود:تامدخلا نمضتتو ،جمانربلاب نوقحتلي نيذلا نييلصلأا
	 .
	 .
	 .
	 .

	 نيذلا بلاطلل ةغللا بادآو تايضايرلاو ةءارقلا يف يدرف داشرإ.يس�اردلا فصلا ىوتسم ريياعم نع مهاوتسم لقي

	 .
	 .
	 .

	.يفاقثلا ءارثلإل جمارب

	 .
	 .
	 .

	 اهمعدتو نييلصلأا نييكيرملأا ناكسلا ةفاقث ردقت تاطاشن.لئابقلا خويشو نييلبقلا ةداقلا نم نيلهؤلما كرشُتو


	 يف اهجوأ غلبت ،ماعلا رادم ىلع ةيفاقثلا تابسانلما نم ديدعلا طَطخُت American“ جمانربب اوقحتلا نيذلا نيجيرخلل )senior celebration) تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل .”Indian/Alaska Native Program American Indian/Alaska Native“ ةرادإب اولصتا تامدخ بلطل وأ.(916) 971-5382 مقرلا ىلع ”Program

	 نيدوجولما بلاطلل تامدخ مدقي ”Foster Youth Services “ انجمانرب ةروشلماو ديؤلما معدلا تامدخلا كلت نمضتتو ،تقؤلما ينبتلا ةياعر نمض طباورو يراشتسلإا هيجوتلاو يميلعتلا مييقتلاو داشرلإاو ةيميداكلأا ”Foster Youth Services “ جمانرب نأ ىلإ ةفاضلإاب ،ةيعمتجلما تامدخلل يهنلما بيردتلاو تامزلأا يف ةروشلما مدقي ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم يف فده نإ .ًلاقتسم ةشيعلما ىلع بيردتلاو ةياصولا نم ررحتلا تامدخو جمانرب نمض قهارم لك عتمت نامض وه ”Foster Youth Services “ جمانرب .عمتجلما يف اًجتنمو ًلاقتسم اًوضع حبصيل ةمزلالا تاراهلماب
	 نيدوجولما بلاطلل تامدخ مدقي ”Foster Youth Services “ انجمانرب ةروشلماو ديؤلما معدلا تامدخلا كلت نمضتتو ،تقؤلما ينبتلا ةياعر نمض طباورو يراشتسلإا هيجوتلاو يميلعتلا مييقتلاو داشرلإاو ةيميداكلأا ”Foster Youth Services “ جمانرب نأ ىلإ ةفاضلإاب ،ةيعمتجلما تامدخلل يهنلما بيردتلاو تامزلأا يف ةروشلما مدقي ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم يف فده نإ .ًلاقتسم ةشيعلما ىلع بيردتلاو ةياصولا نم ررحتلا تامدخو جمانرب نمض قهارم لك عتمت نامض وه ”Foster Youth Services “ جمانرب .عمتجلما يف اًجتنمو ًلاقتسم اًوضع حبصيل ةمزلالا تاراهلماب

	 بجاولا ءادلأ معدلا ASSETs جمانربو Bridges After-School جمانرب مدقي راطإ يف يعامتجلاا سانتئلال ديؤلما هيفرتلاو ءارثلإا نامدقي امك ،يس�ردلما .ةيباجيإو ةنمآ ةئيب
	 بجاولا ءادلأ معدلا ASSETs جمانربو Bridges After-School جمانرب مدقي راطإ يف يعامتجلاا سانتئلال ديؤلما هيفرتلاو ءارثلإا نامدقي امك ،يس�ردلما .ةيباجيإو ةنمآ ةئيب
	 يديهمتلا فص نم بلاط 3000 نم برقي ام اًيلاح ناجمانربلا مدخي حاجن نامعدي امهنأ ثيح ،عقوم 28 يف جمانرب 29 للاخ نم K-12 ىتحو بولسأب ملعتلا للاخ نمو ،يس�ردلما بجاولل هءادأ معد للاخ نم بلاطلا ناديؤلما هيفرتلاو تاراهلما للاخ نم كلذكو ،رتتسلما ملعتلا بولسأو ءارثلإا.اهدارفأ نيكمتو ةرسلأا معد للاخ نم اًضيأو ،يعامتجلاا سانتئلال
	 ASSETs و Bridges يجمانرب يف ماظتناب نوكراشي نيذلا بلاطلا يدبُي ةدوجو مظتنلما يمويلا روضحلا نم ىلعأ تلادعمو ةسردلماب ىوقأ ًلااصتا ةفاضلإاب ،ماهلما كلت ءادأ لامتكاو يس�ردلما بجاولا ماهم ءادأ يف لضفأ ةمدقلما ةملاسلا وه دئاوفلا مهأ دحأو ،تارابتخلاا يف ىلعأ تاجرد زارحلإ نيقهارملل ةرطاخم تايكولسلا ىلعأب طبتري مويلا يف تقو رثكأف ،انراغصل ماودلا دعب ام جمارب نإف كلذل ؛ًءاسم 6 و اًرصع 3 ةعاسلا نيب ام وه براجت رثكأ نوكتل تاعاسلا كلت لوحتل ةيباجيإو ةنمآ ةئيب رفوت يس�ردلما.نسلا راغصل ةدافإ اهرثكأو ةيزجلما ملعتلا
	www.sanjuan.edu/ اوروز تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل ةقطنلما ةرادإ وأ ةيميلقلإا انبتاكم دحأب اولصتا وأ ،bridgesafterschool.(916) 971-5933 مقرلا ىلع ةيميلعتلا
	Bridges After-School
	Bridges After-School
	 جمانرب مدقت يتلا سرادلما
	 
	ASSETs
	 جمانربو 

	(916) 575-2434:  ،ندرآ /ديكرأ ةقطنم.
	 
	Cottage, Del Paso
	 
	Manor, Dyer-Kelly, Greer, Howe, Thomas Edison
	 
	Language Institute, and Whitney elementary schools
	and Encina Preparatory High School

	(916) 575-2386:  ،لكيامراك ةقطنم ةفاضلإاب .
	 
	Cameron Ranch,
	 
	Carmichael, Charles Peck, Deterding, Pasadena
	 
	Avenue, and Thomas Kelly elementary schools
	 
	Starr King K-8, Winston Churchill and Will Rogers
	middle school

	(916) 725-6499:  ،ستياه سارتيس ةقطنم ةفاضلإاب ،
	 
	Carriage, Coyle
	 
	Avenue, Grand Oaks, Mariposa, Northridge, Ottomon
	 
	Kingswood
	and Skycrest elementary schools
	 
	K-8, Lichen K-8, Sylvan Middle School and San Juan
	.
	High School


	 ةيزيلجنلإا يملعتم معدمهتامدخو
	 ةيزيلجنلإا يملعتم معدمهتامدخو
	 


	 ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم ديوزت وه ةدحولما ناوخ ناس سرادم فده كارشإ كلذكو ،)ELD( ةيزيلجنلإا ةغللا ةيمنتل ةدوجلا يلاع هيجوتب ،ةيزيلجنلإا ةغلل ةصصخلماو ةلماكتلما ةيمنتلا يفو يهنلما ريوطتلا يف نييوبرتلا يملعتم نم بلاطلل ةيوغللاو ةيميداكلأا تاجايتحلااب ءافولا مهنكمي ثيحب.ةيزيلجنلإا ةغللا
	 ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم ديوزت وه ةدحولما ناوخ ناس سرادم فده كارشإ كلذكو ،)ELD( ةيزيلجنلإا ةغللا ةيمنتل ةدوجلا يلاع هيجوتب ،ةيزيلجنلإا ةغلل ةصصخلماو ةلماكتلما ةيمنتلا يفو يهنلما ريوطتلا يف نييوبرتلا يملعتم نم بلاطلل ةيوغللاو ةيميداكلأا تاجايتحلااب ءافولا مهنكمي ثيحب.ةيزيلجنلإا ةغللا
	 سكعت نيذلا بلاطلا نإف ،اينروفيلاك ةيلاو يف ةرم لولأ قاحتللاا دنع لزنلما يف اهنوثدحتي ىرخأ ةغل دوجو ”Home Language Survey“ English Language Proficiency Assessment of California نوعضخي English( مهتفصب ةسردلما نولخديس اوناك اذإ ام ديدحتل يأدبلما (ELPAC) عيبر لك يف ،Initially Fluent English Proficient )IFEP( مهنأ مأ )Learner ”ELPAC Summative“ للاخ نم ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم لك مييقت يرجي Reclassified as Fluent English Proficient نوحبصي ىتح يونسلا لصف يف ”ELPAC Summative Assessment“ جئاتن ريراقت عفرُتو ،(RFEP) 
	 

	تايوتسملا ددعتم معد تامدخ ماظن
	 ىدل قَّبطُلما )Multi-Tiered Systemof Supports, MTSS( ماظن دَعُي تاجايتحلال ةيقابتسلاا ةجلاعلما رفوي اًممصُم اًراطإ ،ةدحولما ناوخ ناس اًيعسو .بلاطلا عيمج ىدل ةيكولسلاو ةيعامتجلااو ةيفطاعلاو ةيميداكلأا ةيبلتل ةصصخم تلاخدتو تامدخ مدقن ،بلاط لك حاجن نم دكأتلل فصلا ىتحو يديهمتلا نم لحارلما بلاط ناكمإبو .بلاطلا تاجايتحا نيللحلماو نييعامتجلاا نيصتخلماو نييراشتسلاا عم لصاوتلا )K-8( نماثلا يعامتجلاا معدلا يمدقمو ،ةيسفنلا ةحصلا يس�تخمو نييكولسلا يلوؤسلم نكميو .يميداكلأا لخدتلا يس�صختمو تاضرملماو ،يفطاعلا امك .معدلا 

	ةيهفشلاو ةيريرحتلا ةمجرتلا
	ةيهفشلاو ةيريرحتلا ةمجرتلا

	 ةيهفش ةمجرت وأ ةيريرحت ةمجرت نم ةيدرف تامدخ بلط رسلأل زوجي ،ةيميلعتلا ةقطنلما تارادإ نم يأ ىدل وأ اهنوعبتي يتلا ةسردلما يف ةيريرحتلا ةمجرتلل ةبسانم تامدخ ميدقتل اندهج لك لذبنس نحنو نأشب تلاكشم وأ تاراسفتسا يأ مكتدوار اذإف ،ةيهفشلا ةمجرتلا وأ لاصتلاا مكنكمي ةيهفشلا ةمجرتلا وأ ةيريرحتلا ةمجرتلا تامدخ English Learner & Multicultural Education( انترادإب وأ سرادلماب.(916) 971-5382 مقرلا للاخ نم )Department
	 ةيهفش ةمجرت وأ ةيريرحت ةمجرت نم ةيدرف تامدخ بلط رسلأل زوجي ،ةيميلعتلا ةقطنلما تارادإ نم يأ ىدل وأ اهنوعبتي يتلا ةسردلما يف ةيريرحتلا ةمجرتلل ةبسانم تامدخ ميدقتل اندهج لك لذبنس نحنو نأشب تلاكشم وأ تاراسفتسا يأ مكتدوار اذإف ،ةيهفشلا ةمجرتلا وأ لاصتلاا مكنكمي ةيهفشلا ةمجرتلا وأ ةيريرحتلا ةمجرتلا تامدخ English Learner & Multicultural Education( انترادإب وأ سرادلماب.(916) 971-5382 مقرلا للاخ نم )Department

	 رابتخلاا موسر ةنوعم
	 رابتخلاا موسر ةنوعم
	 رابتخلاا موسر ةنوعم
	 
	Advanced Placement


	 مدقتلا Advanced Placement فوفصب نيقحتللما بلاطلل زوجي Advanced تارابتخا فيلاكت عفدل ةيلام ةنوعم ىلع لوصحلل ىقلتي ةمدقتلما ىوتسلما ديدحت تارابتخا يف حاجنلابو ،Placement .يوناثلا ميلعتلا ةلحرم يف نولازيلا امنيب تايلكلل تاجرد بلاطلا ىلع لوصحلل بلاطلا مكئانبأ اهب قحتللما ةيوناثلا ةسردلماب اولصتا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 48980 مسقلا( تامولعلما نم ديزلما
	 مدقتلا Advanced Placement فوفصب نيقحتللما بلاطلل زوجي Advanced تارابتخا فيلاكت عفدل ةيلام ةنوعم ىلع لوصحلل ىقلتي ةمدقتلما ىوتسلما ديدحت تارابتخا يف حاجنلابو ،Placement .يوناثلا ميلعتلا ةلحرم يف نولازيلا امنيب تايلكلل تاجرد بلاطلا ىلع لوصحلل بلاطلا مكئانبأ اهب قحتللما ةيوناثلا ةسردلماب اولصتا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 48980 مسقلا( تامولعلما نم ديزلما
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	مهتامدخو ةيزيلجنلإا يملعتم معد
	مهتامدخو ةيزيلجنلإا يملعتم معد

	مهتامدخو ةيزيلجنلإا يملعتم معد
	مهتامدخو ةيزيلجنلإا يملعتم معد
	مهتامدخو ةيزيلجنلإا يملعتم معد


	ةيسردملا ةيسفنلا ةروشملا
	ةيسردملا ةيسفنلا ةروشملا

	رابكلا ميلعت
	رابكلا ميلعت

	ينهملا بيردتلا
	ينهملا بيردتلا

	 هنأ ثيح ،مهرسأو بلاطلا ةدعاسلم ةيسردلما ةيسفنلا ةروشلما رفاوتت نييسردم نوراشتسم ىطسولاو ةيوناثلا نيتلحرلما سرادم لك يف رفاوتي ةسردلما وراشتسم لمعي كلذك ،سرادلما كلتب لمعلا مقاط نمض نولمعي لكل تامدخلا رفاوتت امك ،ةيئادتبلاا سرادلما ضعب يف ماظتناب نييسفنلا ىرخأ تامدخ ميدقتل وأ ،رمنتلا عنمو نينوزحلما ةاساولم ةيئادتبلاا سرادلما ىلع فرعتلل نيبردم نويرادلإاو نوملعلما نإف كلذك ،رملأا بلطتي امبسح.مهتدعاسمو بلاطلا نم نيبوركلما
	 هنأ ثيح ،مهرسأو بلاطلا ةدعاسلم ةيسردلما ةيسفنلا ةروشلما رفاوتت نييسردم نوراشتسم ىطسولاو ةيوناثلا نيتلحرلما سرادم لك يف رفاوتي ةسردلما وراشتسم لمعي كلذك ،سرادلما كلتب لمعلا مقاط نمض نولمعي لكل تامدخلا رفاوتت امك ،ةيئادتبلاا سرادلما ضعب يف ماظتناب نييسفنلا ىرخأ تامدخ ميدقتل وأ ،رمنتلا عنمو نينوزحلما ةاساولم ةيئادتبلاا سرادلما ىلع فرعتلل نيبردم نويرادلإاو نوملعلما نإف كلذك ،رملأا بلطتي امبسح.مهتدعاسمو بلاطلا نم نيبوركلما
	ةيسفنلا ةروشملل ضيبلأا تيبلا زكرم
	 عباتلا ”ةيسفنلا ةروشملل ضيبلأا تيبلا زكرم“ هعون نم ديرفلا انزكرم ةضفخنم ةيسفن ةروشمو ةيناجم ةيسفن ةروشم مدقي ةيميلعتلا انتقطنلم مقرلا ىلع اولصتا .مهرسأو ةدحولما ناوخ ناس سرادم بلاطل فيلاكتلا.ةيسفنلا ةروشلما بلطل وأ تامولعلما ىلع لوصحلل (916) 971-7640
	ةياقولا جمارب
	 ىوتسم ىلع بلاطلل دراولماو معدلا )Prevention Programs( مدقت يميداكلأا حاجنلا نيسحتل عقوم لك يف جماربلا فدهتو ،ةيميلعتلا انتقطنم ةيحص ةيشيعم بيلاسأ ذاختا ىلع مهعجشت امنيب ،لكك يس�ردلما خانلماو لاصتلاا ءاجرلا .ىرخلأا تاردخلماو غبتلاو تايلوحكلاو فنعلا نم ةيلاخ كلذك .تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل (916) 979-8623 مقرلا ىلع ،معد تامدخو رمنتلا عنلم تامدخ مدقت ةدحولما ناوخ ناس سرادم نإف.56 مقر ةحفصلا رظنا رمنتلا عنم نع تامولعلما نم ديزملل

	 ةدحولما ناوخ ناس ساردلم ةعباتلا رابكلا ميلعتل ةيساردلا فوفصلا نم ديزملل .ربكأ امف 18 نس نم يلحلما عمتجلما دارفأ لكل ةحوتفم ينورتكللإا عقولما ةرايز ىجرُي ،ةيساردلا فوفصلا لك نع تامولعلما(916) 971-7654. مقرلاب لاصتلاا وأ www.sanjuan.edu/sunrisetc
	 ةدحولما ناوخ ناس ساردلم ةعباتلا رابكلا ميلعتل ةيساردلا فوفصلا نم ديزملل .ربكأ امف 18 نس نم يلحلما عمتجلما دارفأ لكل ةحوتفم ينورتكللإا عقولما ةرايز ىجرُي ،ةيساردلا فوفصلا لك نع تامولعلما(916) 971-7654. مقرلاب لاصتلاا وأ www.sanjuan.edu/sunrisetc

	 ينبي يذلاو ماعلا ميلعتلاو ةلامعلاو ةرادلإا نيب ةكارش وه يهنلما بيردتلا رضاحلا فئاظو لغشل اينروفيلاك ةيلاو اهجاتحت يتلا ةرهالما ةلامعلا عم ةدوقعم ةدحولما ناوخ ناس سرادم عم ةيلاحلا تاكارشلا .لبقتسلماو:ةيلاتلا يهنلما بيردتلا جمارب
	 ينبي يذلاو ماعلا ميلعتلاو ةلامعلاو ةرادلإا نيب ةكارش وه يهنلما بيردتلا رضاحلا فئاظو لغشل اينروفيلاك ةيلاو اهجاتحت يتلا ةرهالما ةلامعلا عم ةدوقعم ةدحولما ناوخ ناس سرادم عم ةيلاحلا تاكارشلا .لبقتسلماو:ةيلاتلا يهنلما بيردتلا جمارب
	 .
	 .
	 .
	 .

	 Fighter Joint Apprenticeship Committee (CFFJAC)“ مدقت تارادإ مهمدختست نيذلا نيفرتحلما ءافطلإا لاجرل يهنم بيردت جمارب لجرك يهنم بردتم درفلا حبصي ثيح ،ةفرتحلما قئارحلا ةحفاكم.اهحلاصل لمعي يتلا ةرادلإا ةرمإ تحت ءافطإ

	 .
	 .
	 .

	 (United Union of Roofers, مدقي :فيقستلا لامع اهاعرت يهنم بيردت جمارب Waterproofers and Allied Workers) بابرلأ ةباقنلل يلحلما ىوتسلما ىلع ةكرتشم ةفصب ةرادلإاو ةلامعلا ةدوجلا نورحتي نيذلا ةرهلما لامعلا عم تادادملإا لاجم يف لمعلا ينابلما فافج ىلع ظفاحت يتلا هايلما لزع مظنو فقسلأا بيكرت يف مهئادأ ءانثأ بيردتلاب مهتفرح نوينهلما نوبردتلما ملعتيو ،ةيكيرملأا ةلصتلما ةينفلا داولما ةسارد للاخ نمو بسانم فارشإ تحت ةمهملل.فقسلأا بيكرت ةنهمب


	 مقرلاب اولصتا ينهملا بيردتلا نع تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل 
	 مقرلاب اولصتا ينهملا بيردتلا نع تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل 
	.
	(916) 971-7654


	يوناثلاو يساسلأا ميلعتلا
	يوناثلاو يساسلأا ميلعتلا

	 تامدخلا نم ةعونتم ةعومجم رابكلل يس�اسلأا ميلعتلا جمارب مدقت ريكفتلاو يهفشلا لصاوتلاو ةباتكلاو ةءارقلا نمضتت يتلاو ةيرهوجلا مولبد رابتخلا دادعلإاو ،”GED“ حيتي .باسحلاو تايضايرلاو يدقنلا تامدخ ىلإ ةفاضلإاب ، HiSet رابتخاو يوناثلا ميلعتلل لداعلما ماعلا ميلعتلا.تارابتخلاا ءارجلإ ةدمتعم
	 تامدخلا نم ةعونتم ةعومجم رابكلل يس�اسلأا ميلعتلا جمارب مدقت ريكفتلاو يهفشلا لصاوتلاو ةباتكلاو ةءارقلا نمضتت يتلاو ةيرهوجلا مولبد رابتخلا دادعلإاو ،”GED“ حيتي .باسحلاو تايضايرلاو يدقنلا تامدخ ىلإ ةفاضلإاب ، HiSet رابتخاو يوناثلا ميلعتلل لداعلما ماعلا ميلعتلا.تارابتخلاا ءارجلإ ةدمتعم
	Creekside و Sunrise Tech Center يف ةيساردلا فوفصلا هذه رفوتت
	.Adult Center

	كولسلاو ةيناث ةغلك ةيزيلجنلإا ةغللا
	كولسلاو ةيناث ةغلك ةيزيلجنلإا ةغللا

	 تاميلعتو )English as a Second Language (ESL(ـل هيجوتلا مَدقُي طسوتلما يلاعلا ىوتسلما ىتحو )beginning( ىوتسم نم كولسلا.ىلعلأا تايوتسلماو
	 تاميلعتو )English as a Second Language (ESL(ـل هيجوتلا مَدقُي طسوتلما يلاعلا ىوتسلما ىتحو )beginning( ىوتسم نم كولسلا.ىلعلأا تايوتسلماو
	 ”,Sunrise Tech Center”ـب يس�يئرلا عقولما يف ةيساردلا فوفصلا مَّدقُت  San يف ةراتخلما سرادلما ضعب يفو ”Creeekside Adult Center“ يفو.ةدحولما Juan

	”نيتغلب ةباتكلاو ةءارقلا عباط“ ةزئاج
	”نيتغلب ةباتكلاو ةءارقلا عباط“ ةزئاج
	Seal of Biliteracy

	 ينهملا ميلعتلا – رابكلا ميلعت Adult Education CareerEducation (AE-CTE)
	 ينهملا ميلعتلا – رابكلا ميلعت Adult Education CareerEducation (AE-CTE)
	 


	روضحلا يف ماظتنلاا نيسحت
	روضحلا يف ماظتنلاا نيسحت

	ءارثلإا تاررقم
	ءارثلإا تاررقم

	 يف ةيئاهنلا ةنسلا بلاط ةيميلعتلا ةدحولما ناوخ ناس سرادم ةقطنم مركت California Seal“ ةزئاج حنمت ثيح ،ةيوغللا مهتازاجنلإ ةيوناثلا سرادلما ىلإ ةفاضلإاب ةيزيلجنلإا ةغللا يف ةءافك مهنم اورهظأ نلم ”of Biliteracy ميركت مسارم يرجتو ،ةمراص ريياعلم مهئافيتسا دنع كلذو ىرخأ ةغل ناقتا اولصتا تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل .ةيوناثلا مهسرادم يف بلاطلا ىلع ”)English Learner & Multicultural Education Department(”ـب.(916) 971-5382 مقرلا
	 يف ةيئاهنلا ةنسلا بلاط ةيميلعتلا ةدحولما ناوخ ناس سرادم ةقطنم مركت California Seal“ ةزئاج حنمت ثيح ،ةيوغللا مهتازاجنلإ ةيوناثلا سرادلما ىلإ ةفاضلإاب ةيزيلجنلإا ةغللا يف ةءافك مهنم اورهظأ نلم ”of Biliteracy ميركت مسارم يرجتو ،ةمراص ريياعلم مهئافيتسا دنع كلذو ىرخأ ةغل ناقتا اولصتا تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل .ةيوناثلا مهسرادم يف بلاطلا ىلع ”)English Learner & Multicultural Education Department(”ـب.(916) 971-5382 مقرلا

	 لك عيجشت وه )Attendance Improvement Program( جمانرب فده ءايلولأ نكميو ،ددحلما دعولما يف اًيموي ةسردملل باهذلا ىلع بلاط يف ماظتنلاا ىلع مهعيجشتب نيحجان اونوكي نأ يف مهئانبأ ةدعاسم روملأا طباور ءاشنإبو ىلعأ يس�ارد ليصحت قيقحتب طبترا يذلا رملأا ،روضحلا حناجلا كولسلا تلادعم ضافخنا عم ،يلحلما عمتجلمابو ةسردلماب ىوقأ.يلاعلا ميلعتلا يف ةكراشلما ةبسن عافترا كلذكو رطخلا كولسلاو
	 لك عيجشت وه )Attendance Improvement Program( جمانرب فده ءايلولأ نكميو ،ددحلما دعولما يف اًيموي ةسردملل باهذلا ىلع بلاط يف ماظتنلاا ىلع مهعيجشتب نيحجان اونوكي نأ يف مهئانبأ ةدعاسم روملأا طباور ءاشنإبو ىلعأ يس�ارد ليصحت قيقحتب طبترا يذلا رملأا ،روضحلا حناجلا كولسلا تلادعم ضافخنا عم ،يلحلما عمتجلمابو ةسردلماب ىوقأ.يلاعلا ميلعتلا يف ةكراشلما ةبسن عافترا كلذكو رطخلا كولسلاو
	 روضحلا ةبسن عفرل سرادلماو رسلأاو بلاطلا عم سيردتلا مقاط لمعي دراومو تامولعم رسلأل رفوي جمانربلا نأ ثيح ،ةكراشلما عيجشتو يمويلا اًقستم اًيسردم اًروضح اوققحي يك ؛مهنيكمتل يدؤي امم ،تلااحإو نيب ةقلاعلا نم نسحيو بلاطلا نم مهئانبلأ يميداكلأا حاجنلا معديو مقرلاب اولصتا تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل .ةسردلماو ةرسلأا.(916) 979-8604
	 


	 نم ةعونتم ةعومجم ”Community Based Education“ جمانرب مدقي فوفصلا كلت معديو ،رابكلا عمتجلما دارفلأ ةيساردلا ءارثلإا فوفص يتلا ةيساردلا فوفصلا ضعب لمشت ،بلاطلا ليجست موسر لماكلاب يفارغوتوفلا ريوصتلاو ىقيسولماو نونفلا ”يعمتجلما ميلعتلا“ جمانرب اهمدقي.باسنلأا ملعو تاجاردلا حلاصإو ةمعطلأاو
	 نم ةعونتم ةعومجم ”Community Based Education“ جمانرب مدقي فوفصلا كلت معديو ،رابكلا عمتجلما دارفلأ ةيساردلا ءارثلإا فوفص يتلا ةيساردلا فوفصلا ضعب لمشت ،بلاطلا ليجست موسر لماكلاب يفارغوتوفلا ريوصتلاو ىقيسولماو نونفلا ”يعمتجلما ميلعتلا“ جمانرب اهمدقي.باسنلأا ملعو تاجاردلا حلاصإو ةمعطلأاو

	 لوصحلل رابكلا دادعإ يف ةدعاسملل ةيساردلا AE-CTE فوفص تممص  نمضتت ،نيعم يهنم راسلم تاساسأ ءاسرلإو نيعم لاجم يف تادامتعا ىلع ميدقت عم ،”يريرس يبط دعاسم”و ”يبتكم دعاسم“ تادامتعلاا فوفص.يبطلا زيمرتلاو ةرتوفلاو يناديلما بيردتلا
	 لوصحلل رابكلا دادعإ يف ةدعاسملل ةيساردلا AE-CTE فوفص تممص  نمضتت ،نيعم يهنم راسلم تاساسأ ءاسرلإو نيعم لاجم يف تادامتعا ىلع ميدقت عم ،”يريرس يبط دعاسم”و ”يبتكم دعاسم“ تادامتعلاا فوفص.يبطلا زيمرتلاو ةرتوفلاو يناديلما بيردتلا
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	ةيميداكلأا ريياعملاو ريراقتلا عفر
	ةيميداكلأا ريياعملاو ريراقتلا عفر

	ةيميداكلأا ريياعملاو ريراقتلا عفر
	ةيميداكلأا ريياعملاو ريراقتلا عفر

	يساردلا جهنملا
	يساردلا جهنملا

	 ءانبلا دوهجلا رفاضتو مارتحلااو نانتملاا لئلادو يلقعلا جوضنلا بيغتلا تارم يس�ردلما ريرقتلا تاقاطب نمضتت كلذك ،يتاذلا طابضنلااو.روضحلا يف رخأتلا مايأ وأ
	 ءانبلا دوهجلا رفاضتو مارتحلااو نانتملاا لئلادو يلقعلا جوضنلا بيغتلا تارم يس�ردلما ريرقتلا تاقاطب نمضتت كلذك ،يتاذلا طابضنلااو.روضحلا يف رخأتلا مايأ وأ
	 ماعلا رادم ىلع تقو يأ يف عامتجا دقع بلط نكمي هنأ نم مغرلا ىلع يس�اردلا لصفلا ةياهن يف ةبلطلا عيمجل عامتجا دقع متي هنأ لاإ ،يس�اردلا لصفلا ةياهن يف تاعامتجلاا دقع اًضيأ نكمي ،)رهشأ ةثلاث لوأ( لولأا ىوتسم ريياعم نع يس�اردلا مهاوتسم ىندتي نيذلا بلاطلل يناثلا يس�اردلا رسلأا عم اهدقع نكمي امك ،نيسحتلل نوجاتحي نمم وأ يس�اردلا فصلا عامتجا مهعم دقعُي مل يذلا ددجلا بلاطلا عم دقعُت كلذكو ،اهبلطت يتلا ىلع رسلأا عجشن اننإف قبس ام ىلإ ةفاضلإاب ،يس�اردلا فيرخلا لصف يف وأ ينورتكللإا ديربلا وأ ةيصخشلا لئاسرلا للاخ نم نيمل

	ةيميلعتلا ةقطنملل ةيميداكلأا ريياعملا
	ةيميلعتلا ةقطنملل ةيميداكلأا ريياعملا

	 نيسحت ىلع بلاطلا ةدعاسم وه ةدحولما ناوخ ناس سرادم يف انفده سفن يف ءاقبتسلال اوضرعتي لا يك تايضايرلاو ةباتكلاو ةءارقلا يف مهتاراهم نكمي ام عرسأب نيرثعتلما بلاطلا ديدحتل نيدهاج ىعسن نحنو ،فصلا للاخ نم فيصلا ةرتف للاخو ةسردلما يف مهل يميداكلأا معدلا ميدقتل عم هنأب مكرشبنو .ةيميلعتلا انتقطنم همدقت يذلا ددملما ملعتلا جمانرب دهج لذبو ةسردلما يف يفاضإ معد ىلع لوصحلا عمو روضحلا يف ماظتنلاا.ةلئاه ةجردب بلاطلا تاراهم نسحتت نأ نكمي ،لزنلما يف ربكأ
	 نيسحت ىلع بلاطلا ةدعاسم وه ةدحولما ناوخ ناس سرادم يف انفده سفن يف ءاقبتسلال اوضرعتي لا يك تايضايرلاو ةباتكلاو ةءارقلا يف مهتاراهم نكمي ام عرسأب نيرثعتلما بلاطلا ديدحتل نيدهاج ىعسن نحنو ،فصلا للاخ نم فيصلا ةرتف للاخو ةسردلما يف مهل يميداكلأا معدلا ميدقتل عم هنأب مكرشبنو .ةيميلعتلا انتقطنم همدقت يذلا ددملما ملعتلا جمانرب دهج لذبو ةسردلما يف يفاضإ معد ىلع لوصحلا عمو روضحلا يف ماظتنلاا.ةلئاه ةجردب بلاطلا تاراهم نسحتت نأ نكمي ،لزنلما يف ربكأ
	 بلاطلا هملعتي نأ عقوتُي ام فصت ةبوتكم تامولعم ميدقت نيملعملل نكمي ىقلتت يس�اردلا ماعلا رادم ىلعو ،يس�ارد فص لك يف هئادأ نم نكمتي نأو حيحصتلل تعضخ يتلا بلاطلا لامعأو ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب رسلأا .بلاطلا ليصحت ىوتسم سكعت يتلاو
	 تدوار اذإ وأ يس�اردلا فصلا ىوتسم ”نود“ بلاطلا لامعأ تناك اذإ ملعمب ءاقتللاا ىلع ةرسلأا عجشن اننإف ،بلاطلا مدقت نأشب فواخم ةرسلأا انتقطنم اهمدقت يتلا تامدخلا ةشقانم نيملعملل نكمي هنأ ثيح ،بلاطلا لزنلما يف اهب اهذيفنت بلاطللو رسلأل نكمي يتلا تاطاشنلاو ةيميلعتلا نواعتلا يف انركبأ املكو ،ةيساسلأا مهتاراهم نيسحت ىلع بلاطلا ةدعاسلم ريدمب اولصتا تامولعلما نم ديزملل .مدقت زارحإ يف بلاطلا عرسأ املك اًعم.ةسردلما

	 هنأب يس�وت ةيلاولا يف ريياعمو رطأ ”اينروفيلاك ةيلاوب ميلعتلا ةرادإ“ روطت ،ةيساردلا داولما تلااجم نم لاجم لك يف ةفرعلما باستكا بلاطلل يغبني وحن بلاطلا مدقت سيقي ةلءاسلماو مييقتلل جمانرب ةيلاولا روطت كلذك داولما نم اهريغو ةدمتعلما بتكلاب ةمئاق ةيلاولا رفوت امك ،ريياعلما قيقحت.ةيساردلا تاعاقلا يف اهمادختسا ضرغب ةدمتعلما ةيساردلا
	 هنأب يس�وت ةيلاولا يف ريياعمو رطأ ”اينروفيلاك ةيلاوب ميلعتلا ةرادإ“ روطت ،ةيساردلا داولما تلااجم نم لاجم لك يف ةفرعلما باستكا بلاطلل يغبني وحن بلاطلا مدقت سيقي ةلءاسلماو مييقتلل جمانرب ةيلاولا روطت كلذك داولما نم اهريغو ةدمتعلما بتكلاب ةمئاق ةيلاولا رفوت امك ،ريياعلما قيقحت.ةيساردلا تاعاقلا يف اهمادختسا ضرغب ةدمتعلما ةيساردلا
	 لمعلا مقاط دارفأ عجاري ةيميلعتلا ةدحولما ناوخ ناس سرادم ةقطنم يف ةيساردلا داولماو ةيلاولا اهترقأ يتلا ةيسردلما بتكلا نينطاولما ناجل ىدحإو يأب ةسردلما ةرادإ سلجلم تايصوت اوردصيو فصلا ةعاقل ةصصخلما ناوخ ناس سرادم يف اهمادختساو اهؤارش مهل يغبني يتلا ةيساردلا داولما تاعامتجا يف ةيئاهنلا تارارقلا ةسردلما ةرادإ سلجم ذختي مث ،ةدحولما.ةينلع
	 بتكلا كلت ءامسأ ةلماش- جهانلما داوم نم اهريغو ةيسردلما بتكلا رفاوتت يفو سرادلما ىدل -ةيميداكلأا ريياعلماو ررقلما فادهأو اهتافيصوتو داولماو نوناق“ نم 49091.14 مسقلا( رسلأا اهعجارتل ةيميلعتلا ةقطنلما ةرادإ نم اونكمتيو بلاطلا هملعتي نأ عقوتُي ام ريياعلما كلت فصتو ،)”ميلعتلا ريياعلما نع تامولعم رفاوتت .ةيسارد ةدام لك يفو يس�ارد فص لك يف هلمع ةقطنلما ةرادإ ىدل وأ ةسردلما ىدل بلاطلا ليصحت مييقت نعو ةيميداكلأا. (916) 971-7364 مقرلا للاخ نم ةيميلعتلا

	 نأشب مهرسأو بلاطلل ريراقت عفرتو ةيميلعتلا انتقطنم عمجت فوس ”اينروفيلاك ةيلاو ريياعم”ـل اًقفو ءادلأا ىلع بلاطلا ةردق نع تامولعم ،هئادأ نم اونكمتي نأ مهل يغبنيامو هتفرعم بلاطلل يغبني ام ةفصاو Assessment تارابتخا يف بلاطلا ءادأ ىلع زكترت تامولعلما كلت نأ ثيح California يف وأ of Student Performance and Progress (CAASPP) تامييقتل ةفاضلإاب ،امهلاك وأ Alternative Performance Assessment رسلأل نكمي .ةيساردلا ةعاقلا يف ىرجُت يتلا تامييقتلاو ةيميلعتلا ةقطنلما تامولعلما نم ديزلما رفاوتت .ةسردلما نم ةيميداكلأا ريياعلما
	 نأشب مهرسأو بلاطلل ريراقت عفرتو ةيميلعتلا انتقطنم عمجت فوس ”اينروفيلاك ةيلاو ريياعم”ـل اًقفو ءادلأا ىلع بلاطلا ةردق نع تامولعم ،هئادأ نم اونكمتي نأ مهل يغبنيامو هتفرعم بلاطلل يغبني ام ةفصاو Assessment تارابتخا يف بلاطلا ءادأ ىلع زكترت تامولعلما كلت نأ ثيح California يف وأ of Student Performance and Progress (CAASPP) تامييقتل ةفاضلإاب ،امهلاك وأ Alternative Performance Assessment رسلأل نكمي .ةيساردلا ةعاقلا يف ىرجُت يتلا تامييقتلاو ةيميلعتلا ةقطنلما تامولعلما نم ديزلما رفاوتت .ةسردلما نم ةيميداكلأا ريياعلما

	فصلا سفن يف ءاقبتسلااو يلاتلا فصلل ءاقترلاا
	فصلا سفن يف ءاقبتسلااو يلاتلا فصلل ءاقترلاا
	فصلا سفن يف ءاقبتسلااو يلاتلا فصلل ءاقترلاا


	 اميف تاءارجإو تاسرامم عضوب ةيميلعتلا قطانلما ةيلاحلا نيناوقلا مزلُت ،يلاتلا فصلل ءاقترلاا مدعب وأ فصلا سفن يف بلاطلا ءاقبتساب صتخي نود تايضايرلاو ةءارقلا يف بلاطلا تاراهم تناك اذإ ام ةلاح يف كلذو نيملعمو بلاط نم  عيمجلا نواعت ةرورضل نيناوقلا يمرتو .فصلا ىوتسم اًناقتإو اًمدقت بلاطلا رهظُي نأ اونمضيل ةسردلماب نيلماعلا مقاطو رسأو بلاطلا نوكي ثيحب ،فص لك يف تايضايرلاو ةباتكلاو ةءارقلا ريياعلم.يلاتلا فصلل لاقتنلال اًدادعتسا اًميلس اًدادعإ نيدعم
	 اميف تاءارجإو تاسرامم عضوب ةيميلعتلا قطانلما ةيلاحلا نيناوقلا مزلُت ،يلاتلا فصلل ءاقترلاا مدعب وأ فصلا سفن يف بلاطلا ءاقبتساب صتخي نود تايضايرلاو ةءارقلا يف بلاطلا تاراهم تناك اذإ ام ةلاح يف كلذو نيملعمو بلاط نم  عيمجلا نواعت ةرورضل نيناوقلا يمرتو .فصلا ىوتسم اًناقتإو اًمدقت بلاطلا رهظُي نأ اونمضيل ةسردلماب نيلماعلا مقاطو رسأو بلاطلا نوكي ثيحب ،فص لك يف تايضايرلاو ةباتكلاو ةءارقلا ريياعلم.يلاتلا فصلل لاقتنلال اًدادعتسا اًميلس اًدادعإ نيدعم
	 ةغللا يف اًدج ةيندتم تاجرد اوزرحأ نيذلا ةيئادتبلاا ةلحرلما بلاط ؛فصلا سفن يف ءاقبسلال نوضرعم تايضايرلا وأ ةغللا بادآ /ةيزيلجنلإا تاراعشإ ةيسردلما ريرقتلا تاقاطبو زرحلما مدقتلا تاهيونت نوكت كلذل بلاطلا ضرعتي دق هنأ ةصاخو ،قلقلا ثعاوبب رسلأا هيبنتل ةركبم بادآ /ةيزيلجنلإا ةغللا يف 2 وأ 1 ةجرد زرحأ اذإ فصلا سفن يف ءاقبتسلال اهتدمتعا يتلا فصلا ىوتسم ريياعمب يفي مل اذإ وأ ،تايضايرلا وأ ةغللا.تايضايرلا وأ ةغللا بادآ /ةيزيلجنلإا ةغللا يف ةيميلعتلا ةقطنلما
	 ءبعلا عقي اهنيح ،فصلا سفن يف ءاقبتسلاا رارق ىلع نعطلا ةرسلأل زوجي ةيصوتلا ضقن هلجلأ يغبني يذلا ببسلا نيبيل نعاطلا فرطلا ىلع.ءاقبتسلااب
	 ،ةسردلما ريدم فرشم يئاهنلا نعطلل عمتسيو ةسردلما ريدم نعطلل عمتسي نم اًموي 30 للاخ ىوتسم لكل نوعطلا ىلع ًءانب تاءارجلإا ذاختا بجيو.اًبوتكم نعطلا ملاتسا

	ىطسولا ةلحرملا ريراقت
	ىطسولا ةلحرملا ريراقت

	 ،ماعلا للاخ تارم ةعبرأ ىطسولا ةلحرلما ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب رَدصُت هزايتجا بلاطلا لواحي يس�ارد ررقم لكل F ىتح A نم ةيدجبأ ةجرد نمضتتو مادختساب بلاطلا كولس ىوتسلم ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب ريشت كلذك ، زمرلاو )satisfactory - لوبقم( S زمرلاو )outstanding - زاتمم( O زمرلا.(unsatisfactory - لوبقم ريغ( U
	 ،ماعلا للاخ تارم ةعبرأ ىطسولا ةلحرلما ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب رَدصُت هزايتجا بلاطلا لواحي يس�ارد ررقم لكل F ىتح A نم ةيدجبأ ةجرد نمضتتو مادختساب بلاطلا كولس ىوتسلم ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب ريشت كلذك ، زمرلاو )satisfactory - لوبقم( S زمرلاو )outstanding - زاتمم( O زمرلا.(unsatisfactory - لوبقم ريغ( U

	 ةيئادتبلاا ةلحرملا ريراقت
	 ةيئادتبلاا ةلحرملا ريراقت

	ةيوناثلا ةلحرملا ريراقت
	ةيوناثلا ةلحرملا ريراقت

	بلاطلا هزرحي يذلا مدقتلا ريراقت
	بلاطلا هزرحي يذلا مدقتلا ريراقت

	 ةثلاث لك ةياهن يف ريرقت ملاتسا عقوتت نأ ةيئادتبلاا ةلحرلما بلاط رسلأ نكمي ريياعلما قفو 4 ىلإ 1 نم سايقم ىلع بلاطلا مييقت ضرعي يذلاو ،رهشأ ةيفاضإ تامولعم ىلع رسلأا لصحت كلذك ،ةيميلعتلا انتقطنلم ةيميداكلأا مدقتلا ريراقت عم ةسردلما ىلإ ةدوعلا ةليل يف بلاطلا نم مهئانبأ مدقت نأشب كلت شقانتو ،بلاطلا نم مهئانبأ يملعمب عامتجلاا ىلإ ةفاضلإاب ،زرحُلما ةلثمأو مييقتلا جئاتن ىلإ ةفاضلإاب ،اهفواخمو رسلأا تلاؤاست تاعامتجلاا ىدل ةوقلا طاقنو ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب كلذكو ،بلاطلا لامعأ نم طابضنلاا تلاكشمو يلزنلما بجاولا شقا
	 ةثلاث لك ةياهن يف ريرقت ملاتسا عقوتت نأ ةيئادتبلاا ةلحرلما بلاط رسلأ نكمي ريياعلما قفو 4 ىلإ 1 نم سايقم ىلع بلاطلا مييقت ضرعي يذلاو ،رهشأ ةيفاضإ تامولعم ىلع رسلأا لصحت كلذك ،ةيميلعتلا انتقطنلم ةيميداكلأا مدقتلا ريراقت عم ةسردلما ىلإ ةدوعلا ةليل يف بلاطلا نم مهئانبأ مدقت نأشب كلت شقانتو ،بلاطلا نم مهئانبأ يملعمب عامتجلاا ىلإ ةفاضلإاب ،زرحُلما ةلثمأو مييقتلا جئاتن ىلإ ةفاضلإاب ،اهفواخمو رسلأا تلاؤاست تاعامتجلاا ىدل ةوقلا طاقنو ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب كلذكو ،بلاطلا لامعأ نم طابضنلاا تلاكشمو يلزنلما بجاولا شقا
	 


	 نع تامولعم يطعُتل ةيوناثلا ةلحرملل ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب تممص يس�اردلا ماعلا فصنل ريرقتلا تاقاطب مدقتو ،بلاطلا هزرحي يذلا مدقتلا امك ،هزايتجا بلاطلا لواحي يس�ارد ررقم لكل F ىتح A نم ةيدجبأ تاجرد كلذك ،اهيلع لصح يتلا تاجردلاو بلاطلل )GPA( يمكارتلا لدعلما جردُت مدقتلا ريراقت رَدصُت .سيردتلا ةعاق يف بلاطلا كولس نوميقي نيملعلما نإف.ةسردلما ةرادإ ىدل رفاوتم لودجل اًقفو بلاطلل زرحلما
	 نع تامولعم يطعُتل ةيوناثلا ةلحرملل ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب تممص يس�اردلا ماعلا فصنل ريرقتلا تاقاطب مدقتو ،بلاطلا هزرحي يذلا مدقتلا امك ،هزايتجا بلاطلا لواحي يس�ارد ررقم لكل F ىتح A نم ةيدجبأ تاجرد كلذك ،اهيلع لصح يتلا تاجردلاو بلاطلل )GPA( يمكارتلا لدعلما جردُت مدقتلا ريراقت رَدصُت .سيردتلا ةعاق يف بلاطلا كولس نوميقي نيملعلما نإف.ةسردلما ةرادإ ىدل رفاوتم لودجل اًقفو بلاطلل زرحلما
	 رهشو رياني رهش يف ديربلا ربع تاجردلا نايب ةيوناثلا ةلحرلما بلاط ىقلتي وحن زرحلما مدقتلاو تاجردلاو ةيساردلا تاررقلما نيبي يذلاو ،وينوي عم قيثو لكشب اونواعتي نأ رسلأاو بلاطلل يغبني .جرختلا تابلطتم لامكإ .جرختلا تابلطتمب ءافولا نامضل ةيوناثلا ةلحرلما ةرتف لاوط نيراشتسلما ”روملأا ءايلوأ ةباوب“ مادختساب تنرتنلإا ربع تاجردلا ةعجارم نكمي اولصتا .www.sanjuan.edu/parentportal للاخ نم )Parent Portal).تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل بلاطلا ةسردمب

	 رسلأا ءاقبلإ ةديدع قرط ةدحولما ناوخ ناس سرادم يف نويوبرتلا مدختسي نمضتي ريراقتلا عفر ماظن نأ ثيح ،بلاطلا نم مهئانبأ مدقتب علاطإ ىلع ةيميداكلأا ريياعلما وحن بلاطلا مدقتب تامييقتو ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب ءايلوأ نيب ةيعامجو ةيدرف تاءاقلل ةفاضلإاب ،زرحلما مدقتلاب تاهيونتو ءايلوأ ةباوب“ للاخ نم زرحلما مدقتلا ةبقارم نكمي كلذك ،نيملعلماو روملأا.www.sanjuan.edu ىلع  )Parent Portal( ”روملأا
	 رسلأا ءاقبلإ ةديدع قرط ةدحولما ناوخ ناس سرادم يف نويوبرتلا مدختسي نمضتي ريراقتلا عفر ماظن نأ ثيح ،بلاطلا نم مهئانبأ مدقتب علاطإ ىلع ةيميداكلأا ريياعلما وحن بلاطلا مدقتب تامييقتو ةيسردلما ريرقتلا تاقاطب ءايلوأ نيب ةيعامجو ةيدرف تاءاقلل ةفاضلإاب ،زرحلما مدقتلاب تاهيونتو ءايلوأ ةباوب“ للاخ نم زرحلما مدقتلا ةبقارم نكمي كلذك ،نيملعلماو روملأا.www.sanjuan.edu ىلع  )Parent Portal( ”روملأا
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	 تامييقت نم ةعونتم ةعومجلم ةراتخم ةيسارد فوفص يف بلاطلا عضخي.يس�اردلا ماعلا رادم ىلع ةيلاولا
	 تامييقت نم ةعونتم ةعومجلم ةراتخم ةيسارد فوفص يف بلاطلا عضخي.يس�اردلا ماعلا رادم ىلع ةيلاولا
	 ،ةفرعملل بلاطلا باستكا نيسحتل جئاتنلا نويرادلإاو نوملعلما مدختسي يف بلاطلا نم مهئانبأ ءادأ ىوتسم مهف يف ةدعاسملل رسلأا اهمدختست امك.ةسردلما
	 نامضلو ،سيردتلا جمانرب نم أزجتي لا ءزج وه بلاطلا ملعت ةجرد مييقت اهيف امب ةيصخشلا ضارغلأل لوصولا عنم زوجي ةميلس جئاتن ىلع لوصحلا حامسلا كلذ نم ىنثتسيو ،تارابتخلال عوضخلا ءانثأ ةينورتكللإا ةزهجلأا.ةيزيهجت ةليسو اهرابتعاب وأ ليدعتك ةينورتكللإا ةزهجلأا مادختساب
	 جمانرب تلااجم نم يأ يف بلاطلا نم مكئانبأ كراشي نأ يف اوبغرت مل اذإ California Assessment of Student Performance and“ رابتخا لبق ةسردلما ةرادلإ اًبوتكم اًبلط اومدقت نأ بجيف Progress“ (CAASPP) بلاطلا نم مكئانبأ نم لكل اوجردتلو ،يس�ارد ماع لك يف رابتخلاا ءدب خيرات ىوتحلما لاجم وأ دوصقلما رابتخلااو يس�اردلا فصلاو دلايلما خيراتو مسلإا.هنم مهئانثتسا يف نوبغرت يذلا
	 English”ـل عوضخلل نوجاتحي نيذلا قاحتللاا وثيدح بلاطلا عضخي رابتخلالLearner Proficiency Assessment for California )ELPAC(“  تاءارجإ مهرسأ لمكتست امنيب ”قاحتللال San Juan Central زكرم“ يف ءدب نم اًموي 30 لوأ للاخ مهسرادم يف رابتخلال نوعضخي وأ ،قاحتللاا ،ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم ةئف نمض بلاطلا فينصت مت اذإ .ةساردلا ةداعلإ ةمزلالا تابلطتلما اوفوتسي ىتح اًيونس مييقتلل اوعضخيسف.”ةيزيلجنلإا ةغللا ناقتإ“ ةئف نمض ىرخأ ةرم مهفينصت
	 ةباوب“ ربع رفوتتو ديربلا ربع رسلأا ىلع ةيلاولا يف مييقتلا جئاتن عزوت ،اًيديرب لزنلما ىلإ لسرت وأ )Parent Portal( ”روملأا ءايلولأ ناوخ ناس ءانثأ رسلألو بلاطللو نيملعملل ةميق تامولعم رفوت جئاتنلا نأ ثيح مييقتلا ةرادإ“ ىدل تامولعلما نم ديزلما رفاوتت .اهدعبو ملعتلا ةيلمع ،(916) 971-7200 مقرلا للاخ نم ةيميلعتلا انتقطنمب ”طيطختلاو ىلع ةيميلعتلا ةقطنلما اهدقعت يتلا تارابتخلاا ديعاوم رفاوتت امك.http://www.sanjuan.edu/testingcalendar طبارلا
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	 ناوخ ناس ةقطنم همدقت ركتبم يميلعت طيطخت جمانرب وه 
	 ناوخ ناس ةقطنم همدقت ركتبم يميلعت طيطخت جمانرب وه 
	 ناوخ ناس ةقطنم همدقت ركتبم يميلعت طيطخت جمانرب وه 
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	 ةريسم باستكاو ءاشنإ ىلع بلاطلا دعاسيو تنرتنلإا ربع مدختسُي
	 ،ةيدرفلا تاعلطتلا قيقحتل اًيعس ؛هعون نم ديرف يلاع ميلعتو ةينهم
	 نم رفوتم هنأ امك ،روملأا ءايلولأو انبلاطل دروملا اذه رفون نأ انرسيو
	 ،”سنايفان“ نع تامولعملا نم ديزملل .ةينورتكللإا بلاطلا ةباوب للاخ
	.ةسردملا راشتسمب اولصتا


	 حبصتل ةحقنم جرختلل تابلطتم ميلعتلا سلجم رقأwww.sanjuan.edu/ اوروز ،2023 ماع ةعفد ىلع ةيراس وأ تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل collegecareerready.7 مقر ةحفصلا رظنا
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	 تابلطتم ءافيتسلا ًلاوخم نوكيل ىلعأ ريدقت وأ لوبقم ريدقت ىلع جيرخلا لصحي نأ بجي **

	نفلا سفن يف لماك ماع ىلإ 
	نفلا سفن يف لماك ماع ىلإ 
	VAPA
	 ةسارد ةدم لصت نأ يغبني **

	.
	.
	Casa Roble Fundamental High School
	 ةسردم يف ةفلتخم تابلطتم قبطت*

	.
	.
	http://www.ucop.edu/agguide/a-g-requirements/
	 ربع ةيرادلإا تابلطتملا نم ققحت **
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	 عم وأ ةيميلعتلا انتقطنم هتددح ام عم نوقفتي لا نيذلا روملأا ءايلوأ وذ درفل بسانمو يناجم يموكح ميلعت نم هتصصخ ام عم وأ اهمييقت فقولما لحل ةيمسر ريغ تاءارجإ بلط يف قحلا مهل ةصاخ تاجايتحا ىعستو ،.)Alternative Dispute Resolution, ADR( ـب اهيلإ راشُي يتلاو رثكأ ىوكش عفر لبق ةركبم ةلحرم يف تاعازنلا لحل تاءارجلإا كلت (Special Education Department( ـب لاصتلاا ءاجرلا .ةيمسر.تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل
	 عم وأ ةيميلعتلا انتقطنم هتددح ام عم نوقفتي لا نيذلا روملأا ءايلوأ وذ درفل بسانمو يناجم يموكح ميلعت نم هتصصخ ام عم وأ اهمييقت فقولما لحل ةيمسر ريغ تاءارجإ بلط يف قحلا مهل ةصاخ تاجايتحا ىعستو ،.)Alternative Dispute Resolution, ADR( ـب اهيلإ راشُي يتلاو رثكأ ىوكش عفر لبق ةركبم ةلحرم يف تاعازنلا لحل تاءارجلإا كلت (Special Education Department( ـب لاصتلاا ءاجرلا .ةيمسر.تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل
	 قحلا مهلف ةيمسر رثكأ لحل ءوجللا ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ لضف اذإ ةيميلعتلا انتقطنم جمانرب ناك اذإ اميف تبلل تاءارجإ  ةسلج بلط يف .بسانم
	 Special Education( يف ةلومشم ةبجاو عامتسا ةسلج بلط تاهيجوت ةلوهسب ةقيثولا كلت ىلع لوصحلا نكمي ،)Parent Handbook يس�اصتخا نم وأ ةسردلما ريدم نم اهبلطب يحلا يف ةسردم يأ نم Special Education Field Office ـب لاصتلاا ربع وأ ،اهيف دراولما ةبجاولا تاءارجلإا بلط لاسرإ مكل يغبني ،(916-971-7525) ميلعتلا ةبعش”ـب ”ةيرادلإا عامتسلاا تاسلج ةرادإ“ ىلإ بوتكلما :يلاتلا ناونعلا ىلع ”صاخلا
	 

	 Special Education Division, Office of Administrative Hearings, 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento,)”ميلعتلا نوناق“ نم 56500 مسقلا( .CA 95833

	 هدلوم ذنم ةصاخ تاجايتحا وذ لفط يلأ جمارب ةيميلعتلا انتقطنم مدقت ”ةعطاقلماب ميلعتلا ةرادإ“ عم دوهجلا قسنن نحنو ،اًماع 22 نس ىتحو نمب ،ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم بلاطلا نع اًثحب ةيلحلما تلااكولا عمو نيرجاهلما بلاطلاو لقنتلا وريثك بلاطلاو ةصاخلا سرادلما بلاط مهيف نيذلا بلاطلاو ةيلاولا ةياصو تحت نيدوجولما بلاطلاو نيدرشلما بلاطلاو فرع اذإف ،ةقاعإ نوناعي مهنأ يف هبتشُي نكلو هيلي الم فص نم نوقتري يغبني ةيئانثتسا تاجايتحا وذ لفط رمأب يلحلما عمتجلما دارفأ نم درف يأمقر ىلع )Special Education( ةرادإب وأ يحلا ةسردمب لاص
	 هدلوم ذنم ةصاخ تاجايتحا وذ لفط يلأ جمارب ةيميلعتلا انتقطنم مدقت ”ةعطاقلماب ميلعتلا ةرادإ“ عم دوهجلا قسنن نحنو ،اًماع 22 نس ىتحو نمب ،ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم بلاطلا نع اًثحب ةيلحلما تلااكولا عمو نيرجاهلما بلاطلاو لقنتلا وريثك بلاطلاو ةصاخلا سرادلما بلاط مهيف نيذلا بلاطلاو ةيلاولا ةياصو تحت نيدوجولما بلاطلاو نيدرشلما بلاطلاو فرع اذإف ،ةقاعإ نوناعي مهنأ يف هبتشُي نكلو هيلي الم فص نم نوقتري يغبني ةيئانثتسا تاجايتحا وذ لفط رمأب يلحلما عمتجلما دارفأ نم درف يأمقر ىلع )Special Education( ةرادإب وأ يحلا ةسردمب لاص
	 

	 ةصاخ تاجايتحا هل بلاطلا اهئانبأ نم يأ نأ يف هبتشت يتلا رسلأل يغبني ميلعتلا نأشب اهب دراولما يس�اصتخا وأ لفطلا ةسردم ريدم اوريشتسي نأ بجي تامدخلا لفطلا ىقلتي نأ لبق نكل ،ةلاحلإا تاءارجإ نأشبو صاخلا فوس ،رملأا يلو ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب لفطلا تاجايتحلا مييقت ءارجإ ميلعتلل ةبسنلاب اوددحيو بلاطلاو ةرسلأا ةسردلماب نيلماعلا مقاط دعاسي ءارجلإ دعوم ديدحتل .تامدخلا وأ مييقتلا وأ ةلاحلإا ةرورض ىدم صاخلا 56301 مسقلا( اهريدمب وأ يحلا ةسردمب دراولما يس�اصتخاب اولصتا مييقت.)”ميلعتلا نوناق“ نم 56321 مسقلاو 56303 ىلإ

	 ميلعتلاب ةصتخلما  ةيلارديفلا نيناوقلاو ةيلاولا نيناوق ثدحأ توطنا ةيميلعتلا ةقطنلما ةيلوؤسمب صتخي اميف ةلئاه تارييغت ىلع صاخلا ةقاعإ نوناعي نيذلا بلاطلل تامدخ ميدقت يف ةيموكحلا سرادملل.ةصاخ سرادمب مهرومأ ءايلوأ مهقحلأ نيذلاو
	 ميلعتلاب ةصتخلما  ةيلارديفلا نيناوقلاو ةيلاولا نيناوق ثدحأ توطنا ةيميلعتلا ةقطنلما ةيلوؤسمب صتخي اميف ةلئاه تارييغت ىلع صاخلا ةقاعإ نوناعي نيذلا بلاطلل تامدخ ميدقت يف ةيموكحلا سرادملل.ةصاخ سرادمب مهرومأ ءايلوأ مهقحلأ نيذلاو
	 ريفوت مزلتست لا ةيلاولا حئاولو ةيلارديفلا ةيميظنتلا حئاوللا نأو ةصاخ ءايلوأ مهقحلأ نيذلا ةقاعلإا يوذ لافطلأل تامدخلا نم ردقلا سفن ،ةيموكح سرادمب نيقحللما ءلاؤهب ًةنراقم ةصاخ سرادمب مهرومأ ةمَزلم تسيل ةيموكحلا سرادملل ةيميلعتلا ةقطنلما نأ ىلإ ةفاضلإاب هب لصتي امو صاخلا ميلعتلا كلذ ًلاماش - ميلعتلا فيلاكت لمحتب وأ ةصاخ ةسردمب قحللما ةقاعلإا وذ لفطلل ةبسنلاب -تامدخ نم (free and ةيميلعتلا ةقطنلما ترفو ةلاح يف ةصاخ ةسسؤمب قحللما هعضو هرمأ ءايلوأ راتخا امنيب ،لفطلل  appropriate education, FAPE).ةصاخ ةسردم يف
	 يف ةيلهلأا ددحتل تلااحلإا لوبق يف ةدحولما ناوخ ناس سرادم رمتست نيذلاو مهتقاعإ يف هبتشُي نيذلا لافطلأل صاخلا ميلعتلا تامدخ يقلت ةسردمب قحللما لفطلا رمأ يلول يغبني كلذل ؛ةصاخ سرادم نوداتري ةعباتلا ةسردلما يف صاخ ميلعت ملعم وأ ةسردم ريدمب لصتي نأ ةصاخ )لزنلما ناونعل اًقفو( اهدايترا لفطلاب ضرتفي يتلا ةيميلعتلا ةقطنملل جمانرب“ ريوطت متي لفطلا ةيلهأ ترقأ اذإف ،ةلاحلإا بابسأ ةشقانلم امو صاخلا ميلعتلا جمانرب مدقي يذلاو ،لفطلل )IEP( ”يدرف ميلعت ميلعت“ ةحاتإ نامضل ،بلاطلا تاجايتحاب ءافولل تامدخ نم هب لصتي.(FAPE( ”بس
	 قاحلإ رملأا ءايلوأ راتخا اذإ ةرفوتم IEP يف ةمدقلما صاخلا ميلعتلا تامدخ ةسردم بلاطلا داتري نأ رملأا يلو راتخا اذإ امأ ،ةيموكح ةسردمب بلاطلا رفوت ةيمدخ ةطخ روطت فوس ةدحولما ناوخ ناس سرادم نإف ،ةصاخ ةيكولس تاراشتسا وأ ةيفيظولا تاطاشنلاب جلاع وأ بطاخت تاراشتسا.قبس ام لك وأ راصبإ تامدخ وأ

	)IEP( يدرفلا ميلعتلا جمانرب
	)IEP( يدرفلا ميلعتلا جمانرب

	صاخلا ميلعتلا ىواكش تاءارجإ
	صاخلا ميلعتلا ىواكش تاءارجإ

	 Individualized Education“ قيرف عامتجا دقعُي ،بلاطلا مييقت بقع ،صاخ ميلعت ىلع لوصحلا يف بلاطلا ةيلهأ ررقتتل  Program (IEP)“ ةعاق يف وأ ةيداعلا سيردتلا ةعاق يف صاخلا ميلعتلا تامدخ مَّدقُت دقو ضعب يفو ،صاخلا ميلعتلل ةسردم يف وأ صاخلا ميلعتلل ةعاق يف وأ دراولما.ةيموكح ريغ ةسسؤم يف بلاطلا بيسنت رملأا مزلتسي دق ةردانلا تلااحلا
	 Individualized Education“ قيرف عامتجا دقعُي ،بلاطلا مييقت بقع ،صاخ ميلعت ىلع لوصحلا يف بلاطلا ةيلهأ ررقتتل  Program (IEP)“ ةعاق يف وأ ةيداعلا سيردتلا ةعاق يف صاخلا ميلعتلا تامدخ مَّدقُت دقو ضعب يفو ،صاخلا ميلعتلل ةسردم يف وأ صاخلا ميلعتلل ةعاق يف وأ دراولما.ةيموكح ريغ ةسسؤم يف بلاطلا بيسنت رملأا مزلتسي دق ةردانلا تلااحلا
	 مهئانبأ بيسنت ريظن يلام ضيوعت ىلع لوصحلل ىعست نأ رسلأل زوجي لا اًراعشإ ةيميلعتلا انتقطنلم اومدقي ملام يموكح ريغ جمانرب يف بلاطلا نم رسلأل زوجي هنأ لاإ ،لقلأا ىلع مايأ 10ب كلذ اومزتعي نأ لبق اًبوتكم لوصحلل يعسلا نود ةيموكح ريغ ةسردم يف بلاطلا نم مهئانبأ بيسنت .كلذ يف هيف نوبغري تقو يأ يف يلام ضيوعت ىلع

	 ةلاكو وأ درف يلأ زوجي هنأ ىلع ةيلاولا نيناوقو ةيلارديفلا نيناوقلا صنت ماعلا فرشلما ىدل ةبوتكم ىوكش عفر ةيموكح ةمظنم وأ ةيموكح دق ةيميلعتلا انتقطنم نأب معزت يموكحلا سيردتلاب صتخلما ةيلاولاب نم هب لصتي امو صاخلاو ميلعتلا مكحت يتلا نيناوقلا عابتا يف تلشف.تامدخ
	 ةلاكو وأ درف يلأ زوجي هنأ ىلع ةيلاولا نيناوقو ةيلارديفلا نيناوقلا صنت ماعلا فرشلما ىدل ةبوتكم ىوكش عفر ةيموكح ةمظنم وأ ةيموكح دق ةيميلعتلا انتقطنم نأب معزت يموكحلا سيردتلاب صتخلما ةيلاولاب نم هب لصتي امو صاخلاو ميلعتلا مكحت يتلا نيناوقلا عابتا يف تلشف.تامدخ
	 صاخلا ميلعتلا جمانرب يف اهئانبأ نم يأ قوقح نأ ةرسلأا تدقتعا اذإ Special Education( ةرادإب لاصتلاا ىلع اهعجشن اننإف ،تكهتنا دق. (916) 971-7525مقرلا ىلع  Department)
	 Department of Education Complaint( ـب لاصتلاا ةرسلأل زوجي كلذك  ىواكشلا لك نوكت نأ بجي .(916) 327-3537 مقرلا ىلع )Division.((CCR( نم 5 لصفلا نم 3080 مسقلا( ةبوتكم
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	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	بلاطلا قوقح
	بلاطلا قوقح

	روصلا يف بلاطلا روهظ
	روصلا يف بلاطلا روهظ
	طئاسولاو 

	ةيحصلا تاهيجوتلا ضراعت
	ةيحصلا تاهيجوتلا ضراعت
	ةيقلاخلأا وأ  ةينيدلا تادقتعملا عم 

	روتسدلا اهيمحي ةلاصلا
	روتسدلا اهيمحي ةلاصلا

	 ،نينطاولما لكل اهلفكي يذلا روتسدلا مهل اهلفكي قوقحب بلاطلا عتمتي.ةيميلعتلا ةقطنلما تاسايسو ةيلاولا نوناق اهلفكي كلذكو
	 ،نينطاولما لكل اهلفكي يذلا روتسدلا مهل اهلفكي قوقحب بلاطلا عتمتي.ةيميلعتلا ةقطنلما تاسايسو ةيلاولا نوناق اهلفكي كلذكو
	:بلاطلا قوقح نمضتت
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ربع ءانبلا مهدقن نع ريبعتلا ىلع بلاطلا عجشن :مهعامس يف قحلا ةيراشتسلإا بلاطلا ناجلو بلاطلا ةموكح لثم ،ةبسانلما تاونقلا تاونق يأو نييرادلإاو نيراشتسلماو نيملعلماو ةيسردلما فحصلاو ةسردلما ماظن ريس قوعت نل تاءارجلإا كلت نأ الماط لصاوتلل ىرخأ ةسايسلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم 48907 مسقلا( ريبك وحن ىلع.((BP( نم 5145.2

	 .
	 .
	 .

	.ةفيظنو ةنمآ ةئيب يف ميلعتلا يقلت يف قحلا

	 .
	 .
	 .

	 هيجوتلا يقلت يف سيردتلا ةعاق تقول لماكلا للاغتسلاا يف قحلا.ملعتللو

	 .
	 .
	 .

	 مقاط دارفأ نم ةمرتحمو ةقستمو ةلداع ةلماعم يقلت يف قحلا.نيرخلآا بلاطلا نمو نيلماعلا

	 .
	 .
	 .

	 بلاط يأ ةلاحإ دنعف ؛ةبوقع يأ ضرف لبق عامتجا دقع يف قحلا ةعقاولا يوريل بلاطلا كلذل ةصرفلا ةحاتإ يغبني ،ءوسي ام هباكترلإ تاسايس“ نم 5144.1 ةسايسلا( ةسردلما تاطلسل هرظن ةهجو نم.)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم



	 اهيمحي يتلا ةلاصلا عنمت تاسايس يأ ةدحولما ناوخ ناس سرادم ىدل سيل صني امفيك ةيموكحلا سرادلما لخاد اهيف ةكراشلما مرحت وأ روتسدلا ةيموكحلا سرادلما لخاد روتسدلا اهيمحي يتلا ةلاصلل يراشتسلإا ليلدلا“ تنرتنلإا ربع هيلع لوصحلا نكمي يذلاو ”ةيوناثلاو ةيئادتبلاا نيتلحرمللwww.ed.gov/policy/gen/guide/religionandschools/ للاخ نم.prayer_guidance.html
	 اهيمحي يتلا ةلاصلا عنمت تاسايس يأ ةدحولما ناوخ ناس سرادم ىدل سيل صني امفيك ةيموكحلا سرادلما لخاد اهيف ةكراشلما مرحت وأ روتسدلا ةيموكحلا سرادلما لخاد روتسدلا اهيمحي يتلا ةلاصلل يراشتسلإا ليلدلا“ تنرتنلإا ربع هيلع لوصحلا نكمي يذلاو ”ةيوناثلاو ةيئادتبلاا نيتلحرمللwww.ed.gov/policy/gen/guide/religionandschools/ للاخ نم.prayer_guidance.html

	 ةنيعم لحارم يف ةيساردلا فوفصلا ضعب يف يميلعتلا جمانربلا نمضتي دق سماخلا فصلا يف ةيسنجلا ةحصلل ةلماش جمارب مدقُتف ،ةيحص تاهيجوت يفو ،8 وأ 7 فصلا يف مولعلا فوفص نم ءزجكو ،ةيئادتبلاا ةلحرلما نم تقولا ىدح ىلع ةسردم لك ررقتو ،ةيوناثلا ةلحرلما يف ةملاسلا فوفص يف ةيهيجوتلا داولما مءاوتت .جماربلا كلت ميدقتل يس�اردلا ماعلا نم بسانلما 51930 مسقلا( ”نيقهارلما ةحصل اينروفيلاك ةيلاو نوناق“ عم جماربلا كلت لاجم يف ةيفيقثتلا تاهيجوتلا ميدقت لبق .)”ميلعتلا نوناق“ نم 51939 ىلإ ”يرشبلا ةعانلما صقن سوريف“ نم ةياقولا وأ ةيسنجل
	 ةنيعم لحارم يف ةيساردلا فوفصلا ضعب يف يميلعتلا جمانربلا نمضتي دق سماخلا فصلا يف ةيسنجلا ةحصلل ةلماش جمارب مدقُتف ،ةيحص تاهيجوت يفو ،8 وأ 7 فصلا يف مولعلا فوفص نم ءزجكو ،ةيئادتبلاا ةلحرلما نم تقولا ىدح ىلع ةسردم لك ررقتو ،ةيوناثلا ةلحرلما يف ةملاسلا فوفص يف ةيهيجوتلا داولما مءاوتت .جماربلا كلت ميدقتل يس�اردلا ماعلا نم بسانلما 51930 مسقلا( ”نيقهارلما ةحصل اينروفيلاك ةيلاو نوناق“ عم جماربلا كلت لاجم يف ةيفيقثتلا تاهيجوتلا ميدقت لبق .)”ميلعتلا نوناق“ نم 51939 ىلإ ”يرشبلا ةعانلما صقن سوريف“ نم ةياقولا وأ ةيسنجل
	 ةرسلأا بلطت ملام تاهيجوتلا كلت يقلت نم لفط يأ ءانثتسا زوجي لا فيقثتلا وأ ةيسنجلا ةحصلا يف لماشلا فيقثتلل اهلفط يقلت مدع اًيباتك ىلإ 51240 مسقلا( .)HIV( ”يرشبلا ةعانلما صقن سوريف“ نم ةياقولا يف ةسايسلاو ،”ميلعتلا نوناق“ نم 51202 و 51939 ىلإ 51930 و 51246)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ 6142.1

	 يتلا روصلا وأ ويديفلا تلايجست مادختسا نم باحسنلاا رسلأل زوجي امب- ةيميلعتلا ةقطنلما نع ةرداصلا داولما يف بلاطلا نم مهئانبأ رهظُت عطاقمو ةيقيوستلا داولماو ةينورتكللإا عقاولماو تاروشنلماو تارشنلا اهيف كلذو ،ىرخأ نكامأ يف اهمادختسا نم وأ -تنرتنلإا ربع رشنُت يتلا ويديفلاwww.sanjuan.( تنرتنلإا ربع رفوتلما باحسنلاا جذومن تانايب ءافيتساب جذومن تانايب ءافيتسا بجيو ،سرادلما تارادإ ىدل وأ )edu/photopolicy اًيراس جذومنلا لظي نأو يس�ارد ماع لك يف ةسردلما ريدم ىدل باحسنلاا.يس�اردلا ماعلا ةياهن ىتح
	 يتلا روصلا وأ ويديفلا تلايجست مادختسا نم باحسنلاا رسلأل زوجي امب- ةيميلعتلا ةقطنلما نع ةرداصلا داولما يف بلاطلا نم مهئانبأ رهظُت عطاقمو ةيقيوستلا داولماو ةينورتكللإا عقاولماو تاروشنلماو تارشنلا اهيف كلذو ،ىرخأ نكامأ يف اهمادختسا نم وأ -تنرتنلإا ربع رشنُت يتلا ويديفلاwww.sanjuan.( تنرتنلإا ربع رفوتلما باحسنلاا جذومن تانايب ءافيتساب جذومن تانايب ءافيتسا بجيو ،سرادلما تارادإ ىدل وأ )edu/photopolicy اًيراس جذومنلا لظي نأو يس�ارد ماع لك يف ةسردلما ريدم ىدل باحسنلاا.يس�اردلا ماعلا ةياهن ىتح
	 نم بلاطلا نم مكئانبأ عنلم ةينوناقلا ةطلسلا ةيميلعتلا ةقطنلما كلمت لا ملاعلإا لئاسو ىلع يلمُت نأ اهنكمي لا امك ،ةيرابخلإا ملاعلإا لئاسول ثدحتلا.هروصت نم
	 مكتابغر نأشب بلاطلا نم مكئانبأ عم ةشقانم ءارجإ ىلع مكعجشن نحن ،لدجلل ةريثم تاعوضوم نأشب مهتفاضتسا ملاعلإا لئاسو تبلط لاح لئاسو نأب ةيارد ىلع انوكي نأ نيرئازللو رسلألو بلاطلل يغبني نكل لثم ةماعلا تايلاعفلا نوروصي دق فارطلأا نم اهريغ وأ ةيرابخلإا ملاعلإا.بلاطلا اهيدؤي يتلا ضورعلا وأ ةيضايرلا تاقباسلما
	 29 مقر ةحفص يف بلاطلا تامولعمب صتخلما مسقلل عوجرلا ءاجرلا.ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل

	نيملعملا تلاهؤمب راطخلإا
	نيملعملا تلاهؤمب راطخلإا

	 يتلا ةيلحلما ميلعتلا تلااكو رطخت نأ بجي ،يس�ارد ماع لك ةيادب يف ”يوناثلاو يئادتبلاا ميلعتلا نوناق نم لولأا لصفلا“ ليومت ىقلتت مهئانبأ يملعلم ةينهلما تلاهؤلما نع تامولعم بلط يف اهقحب رسلأا )Title I) مهتداهش صصخت وأ مهل ةيلاولا دامتعا ةلاح كلذ يف امب بلاطلا نم ةفاضلإاب ،اهنولمحي يتلا ةيملعلا ةجردلا وأ مهجرخت ةداهش وأ ةيملعلا ةرادإ ىدل مهتلاهؤم رفاوتت كلذك ،لمتكلما ريغ مهصصخت نع تامولعلم Title ليومت ىقلتت سرادم نوداتري نيذلا بلاطلا رسأ ىقلتتو ،ةسردلما هيلع قبطني لا ملعم عيباسأ ةعبرأ نم رثكلأ مهلافطلأ سّرد اذإ
	 يتلا ةيلحلما ميلعتلا تلااكو رطخت نأ بجي ،يس�ارد ماع لك ةيادب يف ”يوناثلاو يئادتبلاا ميلعتلا نوناق نم لولأا لصفلا“ ليومت ىقلتت مهئانبأ يملعلم ةينهلما تلاهؤلما نع تامولعم بلط يف اهقحب رسلأا )Title I) مهتداهش صصخت وأ مهل ةيلاولا دامتعا ةلاح كلذ يف امب بلاطلا نم ةفاضلإاب ،اهنولمحي يتلا ةيملعلا ةجردلا وأ مهجرخت ةداهش وأ ةيملعلا ةرادإ ىدل مهتلاهؤم رفاوتت كلذك ،لمتكلما ريغ مهصصخت نع تامولعلم Title ليومت ىقلتت سرادم نوداتري نيذلا بلاطلا رسأ ىقلتتو ،ةسردلما هيلع قبطني لا ملعم عيباسأ ةعبرأ نم رثكلأ مهلافطلأ سّرد اذإ
	 


	ويديفلا عطاقمو ملافلأا
	ويديفلا عطاقمو ملافلأا

	 ةحنمب لوبقلل )GPA( يمكارتلا لدعملا(Cal Grant) اينروفيلاك
	 ةحنمب لوبقلل )GPA( يمكارتلا لدعملا(Cal Grant) اينروفيلاك

	 كلت فلاخب ويديف عطاقم وأ ملافأ يأ ةيساردلا تاعاقلا يف ضرعُت لا.ملعتلا ضارغأ مدخت يتلاو ةدمتعلما
	 كلت فلاخب ويديف عطاقم وأ ملافأ يأ ةيساردلا تاعاقلا يف ضرعُت لا.ملعتلا ضارغأ مدخت يتلاو ةدمتعلما
	 ملافلأا تافينصت عبّتُت ذإ .بلاطلل ةيرمعلا ةلحرلما عم اًضيأ قفاوتت يتلاو اذه نع فارحنا يأ دوجو ةلاح يفو ،روهمجلل مئلالما نسلل ةددحلما.رملأا يلوو فرشلما نم ةقفاوم ىلع لوصحلا نيعتي فينصتلا
	 تاعاقلا يف ةمدختسلما ةعومسلماو ةيئرلما داولما نوملعلما ضرعتسي مث ،ةيميلعتلا ةقطنلما تاسايسل لثتمت يتلا داولما نوراتخيو ،ةيساردلا هدمتعي نأ بجي يذلا ”ويديف عطقم وأ مليف مادختسا جذومن“ نومدقي.داولما كلت مادختسا لبق هنع بوني نم وأ ةسردلما ريدم

	 ءيسملا مادختسلاا نع عانتملاا يف قحلاتاناويحلل
	 ءيسملا مادختسلاا نع عانتملاا يف قحلاتاناويحلل

	 بلاط لكل يمكارتلا لدعلما ميدقت ةرورض مزلتسي نوناق اًرخؤم ردص (California Student Aid Commission) (CSAC) ىلإ اًينورتكلإ 12 فصلا ةيعماجلا Cal Grant ةحنم مهحنَم رمأ يف رظنلل كلذو ؛ربوتكأ 1 لولحب Free Application for Student“ عم ةيساردلا ىطسولا ةلحرلما ةحنم وأ بحسني ملام ،California Dream Act, (CDAA) عم وأ Aide“ (FASA) ،باحسنلاا اًماع 18 نع مهنس ديزي نمم بلاطلل زوجي هنأ ثيح ،بلاطلا مهرومأ ءايلولأ نكميف اًماع 18 نع مهنس لقي نمم بلاطلل ةبسنلاب امأ يف اهتاسايس ةيوناث ةسردم لك قبطتو ،باحسنلاا نيينوناقلا ءايصولأا و
	 بلاط لكل يمكارتلا لدعلما ميدقت ةرورض مزلتسي نوناق اًرخؤم ردص (California Student Aid Commission) (CSAC) ىلإ اًينورتكلإ 12 فصلا ةيعماجلا Cal Grant ةحنم مهحنَم رمأ يف رظنلل كلذو ؛ربوتكأ 1 لولحب Free Application for Student“ عم ةيساردلا ىطسولا ةلحرلما ةحنم وأ بحسني ملام ،California Dream Act, (CDAA) عم وأ Aide“ (FASA) ،باحسنلاا اًماع 18 نع مهنس ديزي نمم بلاطلل زوجي هنأ ثيح ،بلاطلا مهرومأ ءايلولأ نكميف اًماع 18 نع مهنس لقي نمم بلاطلل ةبسنلاب امأ يف اهتاسايس ةيوناث ةسردم لك قبطتو ،باحسنلاا نيينوناقلا ءايصولأا و

	يركسعلا دينجتلا ولوؤسم
	يركسعلا دينجتلا ولوؤسم

	 ءامسأ ىلع لوصحلاب يركسعلا دينجتلا ولوؤسلم يلارديفلا نوناقلا حمسي بلطت نأ رسلأل زوجيو ،مهفتاوه ماقرأو مهنيوانعو ةيوناثلا ةلحرلما بلاط ام ةداع ،ةقبسم ةيباتك ةقفاوم نود تامولعلما كلت نع حاصفلإا مدع (Department ـل اًبوتكم هميدقت نكمي نكل ،قاحتللاا دنع بلطلا اذه مدقي :ةيانعل ،)Family Services/Records Division( ـب of Admissions) PO Box 477, Carmichael, :يلاتلا ناونعلا ىلع Custodian of Records.CA 95609
	 ءامسأ ىلع لوصحلاب يركسعلا دينجتلا ولوؤسلم يلارديفلا نوناقلا حمسي بلطت نأ رسلأل زوجيو ،مهفتاوه ماقرأو مهنيوانعو ةيوناثلا ةلحرلما بلاط ام ةداع ،ةقبسم ةيباتك ةقفاوم نود تامولعلما كلت نع حاصفلإا مدع (Department ـل اًبوتكم هميدقت نكمي نكل ،قاحتللاا دنع بلطلا اذه مدقي :ةيانعل ،)Family Services/Records Division( ـب of Admissions) PO Box 477, Carmichael, :يلاتلا ناونعلا ىلع Custodian of Records.CA 95609

	 رعشي تاطاشن يف ةكراشلما نم بلاطلا ءافعإ زوجي ،رملأا يلو ةقفاومب ًلايدب ًلايبس ملعلما روطيو ،تاناويحلل اًرمدمو اًيذؤم اًمادختسا دعُت دق اهنأ كلذ نكمأ نإ تاربخلا وأ تامولعلما وأ ةفرعلما سفن ليصحتل بلاطلل تاسايس“ نم 5145.8 ةسايسلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم  32255.1 مسقلا(.)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم
	 رعشي تاطاشن يف ةكراشلما نم بلاطلا ءافعإ زوجي ،رملأا يلو ةقفاومب ًلايدب ًلايبس ملعلما روطيو ،تاناويحلل اًرمدمو اًيذؤم اًمادختسا دعُت دق اهنأ كلذ نكمأ نإ تاربخلا وأ تامولعلما وأ ةفرعلما سفن ليصحتل بلاطلل تاسايس“ نم 5145.8 ةسايسلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم  32255.1 مسقلا(.)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم
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	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	تلاجسلا ىلع بلاطلا علاطا قح
	تلاجسلا ىلع بلاطلا علاطا قح

	 سرامت كلذل ؛ةيرادلإا حئاوللاو ةيميلعتلا ةقطنلما تاسايسل اًقفو كلذكو تاجرد نايب ادع اميف ،بلاطلا تلاجس لك فلاتإ ةيميلعتلا ةقطنلما نم ماوعأ ةسمخ ةدلم اهيقبتستو تانيصحتلا تلاجسو ةيوناثلا ةلحرلما.ةيميلعتلا ةقطنلماب بلاطلا قاحتلا ءاهتنا
	 سرامت كلذل ؛ةيرادلإا حئاوللاو ةيميلعتلا ةقطنلما تاسايسل اًقفو كلذكو تاجرد نايب ادع اميف ،بلاطلا تلاجس لك فلاتإ ةيميلعتلا ةقطنلما نم ماوعأ ةسمخ ةدلم اهيقبتستو تانيصحتلا تلاجسو ةيوناثلا ةلحرلما.ةيميلعتلا ةقطنلماب بلاطلا قاحتلا ءاهتنا
	 اميف ةيلارديفلا ةيميظنتلا حئاولل لثتمت لا ةيميلعتلا ةقطنلما نأ ترعش اذإ تاسايسل لاثتملاا ةرادإ“ ىدل ىوكش عفر كنكمي ،ةيصوصخلاب لصتي:يلاتلا ناونعلا ىلع ةيكيرملأا ميلعتلا ةرازوب ”ةرسلأا
	 Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education,.400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-4605
	 و ،”ميلعتلا نوناق“ نم 49408 مسقلاو 49078 ىلإ 49060 مسقلا(((FERPA)

	 .
	 .
	 .
	 .
	 .

	.بسانلما ناقتلإا ىوتسم يف ةيزيلجنلإا ةغللا مهءانبأ ملعتي نأ

	 .
	 .
	 .

	 ىوتسلما سفنب تايضايرلا لثم ةيساردلا داولما مهءانبأ ملعتي نأ.نيرخلآا بلاطلا لك هب عتمتي يذلا يميداكلأا

	 .
	 .
	 .

	 يف هوزرحأ يذلا مدقتلا مييقتل يونس رابتخلا مهءانبأ عضخي نأ.ةيزيلجنلإا ةغللا باستكا

	 .
	 .
	 .

	 لماك حيضوتب اودوزتي نأو يونسلا رابتخلاا حئاتنب اًراطخإ اوقلتي نأ تلازانتل مدقتلا ةصرف اهيف امب مهل ةحاتلما ةيميلعتلا صرفلا لكل.ةيوبلأا تاءانثتسلاا

	 .
	 .
	 .

	 ةيميداكلأا تارابتخلاا يف مهءانبأ ءادأ نأشب تامولعم اوقلتي نأ  (English Learner Advisory Committee, ELAC) يف ةكراشملل يملعتم نم رثكأ وأ 21 مهءانبأ لفط اهب قحتللما ةسردلما تمض لاح.ةيزيلجنلإا ةغللا



	 ةيلاولا نيناوقو ةيلارديفلا نيناوقلا حنمت تلاجسلا ىلع بلاطلا علاطا قح ثيح ،هيلع ءايصولأا وأ هيوذو بلاطلل علاّطلاا قحو ةيصوصخلا يف قحلا ةيصخشل ةدِدحلماو ةيباتكلا تلاجسلا لماك ىلع علاّطلاا قح حنم بجي هنأ وأ بلاطلا رمأ ءايلولأ ةدحولما ناوخ ناس سرادم اهب ظفتحت يتلا اهباحصأ وأ بلاطلا رمأ ءايلولأو اًماع 18 نم لقأ بلاطلا رمع ناك اذإ هيلع ءايصولأل ،ًلااعُم ناكو ربكأ وأ اًماع 18 رمعلا نم غلبي بلاطلا ناك اذإ هيلع ءايصولأل وأ 10 فصلا لمكأ وأ ربكأ وأ اًماع 16 رمعلا نم غلبي بلاط لكل ةفاضلإاب.ةيلكب قحتلم بلاط لكل
	 ةيلاولا نيناوقو ةيلارديفلا نيناوقلا حنمت تلاجسلا ىلع بلاطلا علاطا قح ثيح ،هيلع ءايصولأا وأ هيوذو بلاطلل علاّطلاا قحو ةيصوصخلا يف قحلا ةيصخشل ةدِدحلماو ةيباتكلا تلاجسلا لماك ىلع علاّطلاا قح حنم بجي هنأ وأ بلاطلا رمأ ءايلولأ ةدحولما ناوخ ناس سرادم اهب ظفتحت يتلا اهباحصأ وأ بلاطلا رمأ ءايلولأو اًماع 18 نم لقأ بلاطلا رمع ناك اذإ هيلع ءايصولأل ،ًلااعُم ناكو ربكأ وأ اًماع 18 رمعلا نم غلبي بلاطلا ناك اذإ هيلع ءايصولأل وأ 10 فصلا لمكأ وأ ربكأ وأ اًماع 16 رمعلا نم غلبي بلاط لكل ةفاضلإاب.ةيلكب قحتلم بلاط لكل
	 مهتلاجس ةعجارم نيلهؤلما بلاطلا وأ ءايصولأا وأ روملأا ءايلولأ زوجي دقو تابلطلا ميدقت يغبني هنأ ثيح ،ةسردلما ريدلم بلط ميدقتب ةدرفنم قح حنمُي اهنيح ،بلاطلا تلاجس ىلع علاّطلااب نيلوخلما صاخشلأا اهبتك ميدقتل يلاتلا مويلا خيرات نم لمع مايأ ةسمخ نع ديزي لاام للاخ علاّطلاا نعطلل يعسلا نيلهؤلما بلاطلا وأ ءايصولأا وأ روملأا ءايلولأ زوجيو ،بلطلا صن ىرخأ بابسلأ وأ قيقد ريغ هنأب نودقتعي درفنم لجس يأ نم ءزج يأ يف يتلا ةفيرعتلل اًقفو تلاجسلا نم ةخسن ملست مهنكمي هنأ امك ،نوناقلا اهيلع ةيميلعتلا ةقطنلما تاسايس رفاوتت .ةقر
	 ىلع ًءانب تلاجسلا اهيلإ لسرُت ةديدج ةيميلعت ةقطنلم بلاط لقتني نيح لاقتنلاا دنعو ،ةديدجلا ةيميلعتلا ةقطنلما وأ ةديدجلا ةسردلما بلط بلاطلا وأ يس�ولا وأ رملأا يلو ىقلتي اينروفيلاك ةيلاو عبتت ةيميلعت ةقطنلم اًضيأ هنكميو تلاجسلا ملستت يتلا ةيميلعتلا ةقطنلما نم اًراطخإ لهؤلما اهددحت يتلا ةفيرعتلل اًقفو( اهملستي وأ تلاجسلا كلت نم ةخسن عجاري نأ كلذك ،نيرملأا لاك وأ تلاجسلا كلت ىلع نعطي نأ وأ )ةيميلعتلا ةقطنلما اوناك ًءاوس( ةسردلما يلوؤسلم بلاطلا تلاجس ىلع علاّطلاا قح حنمُي نمم ةدحولما ناوخ ناس سرادم نمض )نيدقاعتم 
	 كلتو ةيلارديفلا ةيراسلا نيناوقلل اًقفو فلتُتو بلاطلا تلاجس ىقبتسُت ،ةيلاولل ةعباتلا

	بلاطلا فلم
	بلاطلا فلم

	 وأ ةسيئر تامظنلم بلاطلا فلم اهيوتحي يتلا تانايبلا نع حصفُي دق ةينملأا تاطلسلا تلااكولو ةيرابخلإا ملاعلإا لئاسولو ةكيرش تامظنم ،تاعماجلاو تايلكللو يركسعلا دينجتلا يلوؤسلمو نيجيرخلا تاطبارلو هفصو بلاطلا مسإ ،اهنع حاصفلإا زوجي يتلا تانايبلا كلت نمضتت دقو يس�اردلا هصصختو هدلايم ناكمو خيراتو هفتاه مقرو هناونعو يس�اردلا نازولأ ةفاضلإاب ،اًيمسر اهب فرتعم تاضايرو تاطاشن يف هتاكراشمو لوخدلا( تاطاشنلا كلت روضح خيراوتو مهلاوطأو ةيضايرلا قرفلا دارفأ ام رخآو اهاقلت يتلا حنلما وأ زئاوجلاو ةيملعلا تاجردلا كلذك ،)باحسنلاا
	 وأ ةسيئر تامظنلم بلاطلا فلم اهيوتحي يتلا تانايبلا نع حصفُي دق ةينملأا تاطلسلا تلااكولو ةيرابخلإا ملاعلإا لئاسولو ةكيرش تامظنم ،تاعماجلاو تايلكللو يركسعلا دينجتلا يلوؤسلمو نيجيرخلا تاطبارلو هفصو بلاطلا مسإ ،اهنع حاصفلإا زوجي يتلا تانايبلا كلت نمضتت دقو يس�اردلا هصصختو هدلايم ناكمو خيراتو هفتاه مقرو هناونعو يس�اردلا نازولأ ةفاضلإاب ،اًيمسر اهب فرتعم تاضايرو تاطاشن يف هتاكراشمو لوخدلا( تاطاشنلا كلت روضح خيراوتو مهلاوطأو ةيضايرلا قرفلا دارفأ ام رخآو اهاقلت يتلا حنلما وأ زئاوجلاو ةيملعلا تاجردلا كلذك ،)باحسنلاا
	Department of Admissions and Family Services/Records Division. Attention: Custodian of Records, PO Box 477, Carmichael, CA 95609.

	”ةروطخلا ةمئاد“ سرادم
	”ةروطخلا ةمئاد“ سرادم

	 يتلاو ةيلاولا اهترقأ ريياعم ىلع ًءانب فينصتلا اذهب تفنُص سرادم يه لوخد عنم تاكاهتناو ةنيعم تافلاخم باكترلا درطلا تلادعم لمشت دض بكَترُت يتلا ةفينعلا ةيئانجلا تافلاخلماو سرادملل ةيرانلا ةحلسلأا ناوخ ناس سرادم نم يأ فنصت مل نكل ،ةسردلما ضرأ ىلع رخآ بلاط نم يأ ناك اذإ هنأ فرعت نأ رسلأل يغبني هنأ لاإ ،فينصتلا اذهب ةدحولما هلقن بلط مهنكمي هنأ ”ةروطخلا ةمئاد“ اهنأب ةفنصم ةسردم داتري مهئانبأ.ةيميلعتلا ةقطنلما نمض ىرخأ ةسردلم
	 يتلاو ةيلاولا اهترقأ ريياعم ىلع ًءانب فينصتلا اذهب تفنُص سرادم يه لوخد عنم تاكاهتناو ةنيعم تافلاخم باكترلا درطلا تلادعم لمشت دض بكَترُت يتلا ةفينعلا ةيئانجلا تافلاخلماو سرادملل ةيرانلا ةحلسلأا ناوخ ناس سرادم نم يأ فنصت مل نكل ،ةسردلما ضرأ ىلع رخآ بلاط نم يأ ناك اذإ هنأ فرعت نأ رسلأل يغبني هنأ لاإ ،فينصتلا اذهب ةدحولما هلقن بلط مهنكمي هنأ ”ةروطخلا ةمئاد“ اهنأب ةفنصم ةسردم داتري مهئانبأ.ةيميلعتلا ةقطنلما نمض ىرخأ ةسردلم

	ىوأم نودب ءانبأ
	ىوأم نودب ءانبأ

	 وأ ءاقدصأ ىدل وأ ةبكرم وأ ميخم وأ لُزُن وأ ىوأم يف شيعت يتلا- رسلأا عتمتت تاروطقملل ةحاس يف وأ ةيداصتقا تابوعص ببسب ةلئاعلا نم دارفأ ىدل وأ مونلل دعم ريغ صاخ وأ ماع ناكم يف وأ ىوتسلما نود ىنكُس يف ةينكسلا ةيامح لئاسو وأ قوقحب -نينضاح ةياعر ىلع مهعيزوت نورظتني ءانبلأا ناك:ءانبلأل قحي )McKinney-Vento Act( ”وتنيف ينيكام نوناق“ بجومب
	 وأ ءاقدصأ ىدل وأ ةبكرم وأ ميخم وأ لُزُن وأ ىوأم يف شيعت يتلا- رسلأا عتمتت تاروطقملل ةحاس يف وأ ةيداصتقا تابوعص ببسب ةلئاعلا نم دارفأ ىدل وأ مونلل دعم ريغ صاخ وأ ماع ناكم يف وأ ىوتسلما نود ىنكُس يف ةينكسلا ةيامح لئاسو وأ قوقحب -نينضاح ةياعر ىلع مهعيزوت نورظتني ءانبلأا ناك:ءانبلأل قحي )McKinney-Vento Act( ”وتنيف ينيكام نوناق“ بجومب
	 .
	 .
	 .
	 .

	 لجس ىتح وأ بسانم قيثوت نود ةسردلماب يروفلا قاحتللاا.تانيصحت

	 .
	 .
	 .

	 ماعلا لاوط )بلاطلا اهداترا ةسردم رخآ( ةيلصلأا ةسردلما يف ءاقبلا.يس�اردلا

	 .
	 .
	 .

	 جراخ ةميقم ةرسلأا تناك اذإ اهنمو ةيلصلأا ةسردلما ىلإ لقن ةليسو.ةسردلما يح

	 .
	 .
	 .

	 لحم تبثي ام وأ تباث ناونع ميدقتل ةجاحلا نود قاحتللاا.ةماقلإا


	 تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل  (916) 971-8794 مقرلاب اولصتا.ىوأم نودب رسلأل ةحاتلما تارايخلا نع

	ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم قوقح
	ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم قوقح

	:اوعقوتي نأ ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم رسلأ نكمي
	:اوعقوتي نأ ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم رسلأ نكمي
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	.نولهؤم نوملعم مهل سردُي نأو ةدوج وذ ميلعت مهءانبأ ىقلتي نأ

	 .
	 .
	 .

	 ةغللا باستكلا جمانربل مهنمضب انيصوأو مهءانبأ انددح دق اننأ.ةيزيلجنلإا

	 .
	 .
	 .

	 اوراتخيل مهل ةرفاوتلما ةيميلعتلا صرفلا لكل اًحيضوت اوقلتي نأ.هرفاوت لاح ةيزيلجنلإا ةغللا باستكلا اًفلتخم اًجمانرب
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	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	)PPRA( ذيملتلا قوقح ةيامح ليدعت
	)PPRA( ذيملتلا قوقح ةيامح ليدعت

	 .
	 .
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	 دايترا ةلصاولم طرشك اًبولطم نوكي ئراط ريغ عسوم يندب صحف يأ تددح دقو ةسردملل عبات ليمع هيرجي وأ ةسردلما هيرجت ةسردلما ةيروفلا ةيامحلا عيقوتل يرورض ريغ ناكو هءارجإ دعوم ةسردلما ادع اميف ،رخآ بلاط ةملاسو ةحص وأ بلاطلا ةملاسو ةحص ىلع وأ )يبناجلا يرقفلا دومعلا سوقت( فنجلاو رصبلاو عمسلا تاصوحف.هضرفي وأ ةيلاولا نوناق هب حمسي يندب صحف يأ


	 ىلع ًءانب يليام صحف نيلهؤلما بلاطللو رسلأل قحي :ةنيعم داوم صحف .ج:ةيميلعتلا ةقطنلما اهمدختست نأ لبق كلذو ،هنومدقي بلط
	 .
	 .
	 .
	 .

	 امب( بلاطلل مدقُت يتلا ةيامحلل ةعضاخلا تامولعلما تاءاصقتسا.)ءاصقتسلااب لصتي اميف ةمدختسلما سيردتلا داوم اهيف

	 .
	 .
	 .

	 نم يلأ بلاطلا نم ةيصخشلا تانايبلا عمجل مدختست يتلا قئاثولا نم اهريغ وأ عيبلا ضارغأ وأ ةيقيوست ضارغأ نم هلاعأ ضارغلأا.عيزوتلا ضارغأ

	 .
	 .
	 .

	.يميلعتلا جهنلما نم ءزجك مدختسُت يتلا سيردتلا داوم


	 عفر تكهتنا دق مهقوقح نأ نورعشي نيلا نيلهؤلما بلاطللو رسلأل زوجي ىلع ةيكيرملأا ميلعتلا ةرازوب ”ةرسلأا تاسايسل لاثتملاا ةرادإ“ ىدل ىوكش:يلاتلا ناونعلا
	Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.

	 بلاطللو رسلأل )Protection of Pupil Rights Amendment, PPRA( حنمي نم اوررحت نيذلا رصُقلا نم وأ ربكأ وأ اًماع 18 نوغلبي نمم( نيلهؤلما تاءاصقتسلال ةيميلعتلا ةقطنلما ءارجإ نأشب ةنيعم اًقوقح )ةياصولا ةيندب تاصوحف دقعو ةيقيوست ضارغلأ اهمادختساو تامولعم عمجو:يف قحلا قوقحلا كلت نمضتتو ،ةنيعم
	 بلاطللو رسلأل )Protection of Pupil Rights Amendment, PPRA( حنمي نم اوررحت نيذلا رصُقلا نم وأ ربكأ وأ اًماع 18 نوغلبي نمم( نيلهؤلما تاءاصقتسلال ةيميلعتلا ةقطنلما ءارجإ نأشب ةنيعم اًقوقح )ةياصولا ةيندب تاصوحف دقعو ةيقيوست ضارغلأ اهمادختساو تامولعم عمجو:يف قحلا قوقحلا كلت نمضتتو ،ةنيعم
	 تانايبلا“ صخي اميف اًيلارديف ةلوملما تاءاصقتسلاا ىلع ةقفاوم .أ بجيف ،ام ءاصقتسا ةيكيرملأا ميلعتلا ةرازو تلوم اذإ :”ةيامحلل ةعضاخلا نأ لبق اًيباتك هرمأ ءايلوأ وأ كلذل لهؤلما بلاطلا ةقفاوم ىلع لوصحلا:ةيلاتلا تافينصتلاب لصتت تامولعم بلاطلا مدقي
	 .
	 .
	 .
	 .

	.ةيسايسلا تاءامتنلاا

	 .
	 .
	 .

	 دارفأ اهيناعي وأ بلاطلا اهيناعي يتلا ةيسفنلا وأ ةيلقعلا تابارطضلاا.هتلئاعو هترسأ

	 .
	 .
	 .

	ةيسنجلا تاهجوتلا وأ يس�نجلا كولسلا

	 .
	 .
	 .

	.نيهلما وأ مِّرجُلما وأ عمتجملل ضهانلما وأ عورشلما ريغ كولسلا

	 .
	 .
	 .

	.بلاطلا ةرسأ دارفلأ ةدقانلا تامييقتلا

	 .
	 .
	 .

	 يتلاو اهل ةهباشلما تاقلاعلا وأ ةيصوصخلاب زيمتت يتلا تاقلاعلا.نيدلا لاجرو ءابطلأاو نيماحلماب تاقلاعلا لثم نوناقلا اهب فرتعي

	 .
	 .
	 .

	 وأ بلاطلاب ةصاخلا ةينيدلا دئاقعلا وأ تاءامتنلاا وأ تاسراملما.هتلئاعو هترسأ

	 .
	 .
	 .

	 ةيلهلأا ةجرد ديدحتل نوناقلا هبلطي يذلا كلذ فلاخب ،لخدلا.جماربلل مامضنلال


	 بلاطلاو رسلأا ىقلتت :ةنيعم تاصوحفو تاءاصقتسا نم باحسنلاا .ب نم باحسنلاا مهل قحيو ةيلاتلا تاطاشنلا نم يأب اًراطخإ كلذل نيلهؤلما:اهيف ةكراشلما
	 .
	 .
	 .
	 .

	 حاصفلإا وأ بلاطلا نم ةيصخشلا تانايبلا عمج نمضتت تاطاشن ىلع اهعيزوت وأ اهعيب ضرغب وأ ةيقيوست ضارغلأ اهمادختسا وأ اهنع .نيرخلآا

	 .
	 .
	 .

	 ةلوملما ةهجلا نع رظنلا ضغب تامولعلما عمج بلطتي ءاصقتسا يأ.هل



	زييمتلا مدع ةسايس
	زييمتلا مدع ةسايس

	.ميلعتلا يف دارفلأا لكل صرفلا ؤفاكت أدبم ريفوتب مِّظنلما ةرادلإا سلجم مزتلي
	.ميلعتلا يف دارفلأا لكل صرفلا ؤفاكت أدبم ريفوتب مِّظنلما ةرادلإا سلجم مزتلي
	 يلعف وه ام ىلع ًءانب زييمتلا نم اهتاطاشنو ةيميلعتلا ةقطنلما جمارب ولخت لوصأ وأ ةيسنج وأ ةللاس وأ ةنايد وأ نول وأ قرع وأ سنج نم رَّوصتم وأ ةلاحلا وأ ةينثلإا ةعومجلما فرعم وأ يقرعلا ءامتنلاا وأ ةرجهلا ةلاح وأ ةيموق ةيبطلا ةلاحلا وأ ةيلقعلا وأ ةيندبلا ةقاعلإا وأ ةيوبلأا ةلاحلا وأ ةيعامتجلاا تانايب وأ عونلا نع ريبعتلا وأ عونلا ةيوه وأ عونلا وأ يس�نجلا هجوتلا وأ نم يأ نودبي نمم ةعومجمب وأ صخشب طبترت يتلا وأ ةيثارولا تانيجلا ثيح ؛اهنم ددع يأ نودبي وأ ةرَوصتم وأ ةيلعف تناك ًءاوس تامسلا كلت تاسراملما ىلع ءاضقلا نم
	 ًءانب اهريدت يتلا ةيميلعتلا ةطشنلأا وأ جماربلا يف ةيميلعتلا ةقطنلما زيمت لا ”ةيلارديفلا ةيميظنتلا حئاوللا“ نم عساتلا لصفلا صنيو .سنجلا ىلع أدبم ةيميلعتلا ةقطنلما عبتت امك .ةقيرطلا هذه ىلع ًءانب زييمتلا مدع ىلع ةيبابشلا تاعومجلماو Boy Scouts ىوتسم ىلع قاحتللاا يف ةاواسلما ىلإ عساتلا لصفلاب ةقلعتلما ةلئسلأا ةلاحإ نكميو .ىرخلأا ةصصخلما ةقطنلما يف ”ةيلارديفلا ةيميظنتلا حئاوللا“ نم عساتلا لصفلا قسنم .ةيندلما قوقحلا بتكم ىلإ وأ ةيميلعتلا
	 نم عساتلا لصفلا قسنم بصنم يف همسا يلاتلا صخشلا نييعت مت عم لماعتلا لجأ نم ،ةيميلعتلا ةقطنلما يف ”ةيلارديفلا ةيميظنتلا حئاوللا“ ،كيلميس يت يس� ادنيل :ةقطنلما يف زييمتلا مدع ةسايسب ةقلعتلما ةلئسلأا Counsel, 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA  :ماعلا راشتسلما.95608, (916) 971-7110,  lsimlick@sanjuan.edu
	 ةقطنلما تاطاشنو جمارب هنع بوني نم وأ ماعلا فرشلما عجاري ،اًيونس وأ درف ةيعرش ريغ ةفصب عنمت دق قئاوع يأ ةلازإ نامضل ةيميلعتلا جماربلا كلت يف ةكراشلما نم هلاعأ ةنيبلما تائفلا نم يأ نم ةعومجم ةلوقعمو ةيروف تاءارجإ هنع بوني نم وأ ماعلا فرشلما ذختي .تاطاشنلاو دعب سلجملل تايصوتلاو جئاتنلاب ريرقت عفري مث ،اهدجي قئاوع يأ ةلازلإ.ةعجارم لك
	 رطخي ،CFR نم 34 لصفلا نم 106.9 مسقلاو 104.8 مسقلاب ًلامع ،ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ وأ بلاطلا- هنع بوني نم وأ ماعلا فرشلما لوبقلل اًبلط نيمدقتلماو نيفظولما تامظنمو نيفظوملل ةفاضلإاب نأشب -نيمدقتملل ةلاحلإا رداصمو فيظوتلل اًبلطو )جماربلاو سرادلماب( ىوكشلا عفر تاءارجإ نأشبو زييمتلا مدع ءازإ ةيميلعتلا ةقطنلما تاسايس تارشنلاو تاهيونتلا يف ًلاومشم راطخلإا اذه نوكيو ،كلذب لصتي اميف.باطقتسلاا داوم نم اهريغو ميدقتلا جذامنو تاجولاتكلاو
	 ةيريونتلا داولماو ةيميلعتلا ةقطنلما اهقبطت يتلا زييمتلا مدع تاسايس رشنُت رثكأ وأ ةئلماب 15 ةبسن تناك اذإف ،اهمهف رسلأل نكمي ةغيصب ةلصلا تاذ ةغللا فلاخب ةدحاو ةيساسأ ةغل نوثدحتي سرادلما ىدحإ بلاط نم نوناق“ نم 48985 مسقلا( .ةغللا كلتل داولما كلت مجرتُت ،ةيزيلجنلإا تايلاولا نوناق“ نم 20 لصفلا نم 6312 و 6211 مسقلا ،”ميلعتلا ةسايسلا ،”ةيلارديفلا ةيميظنتلا حئاوللا“ نم عساتلا لصفلا ،”ةدحتلما)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 0410

	ةقاعلإا ساسأ ىلع زييمتلا مدع
	ةقاعلإا ساسأ ىلع زييمتلا مدع

	ةقاعلإا يوذ نم نويكيرملأا
	ةقاعلإا يوذ نم نويكيرملأا

	 Americans( ـل لماكلا لاثتملاا قيقحتب ةدحولما ناوخ ناس سرادم مزتلت عنمت لا ةيميلعتلا ةقطنلما نأ ثيح ؛)with Disabilities Act, ADA دارفلأا نع اهتاطاشنو اهتامدخو ةيميلعتلا ةقطنلما جمارب تاصصخم ببسب دارفلأا نيب زيمت لاو ،ةقاعلإا ببسب ةقاعإ نوناعي نمم نيلهؤلما اهمدقت يتلا تاطاشنلا وأ تامدخلا وأ جماربلل مامضنلال ةبسنلاب ةقاعلإا وأ جماربلا كلت تاصصخم ىلع لوصحلل ةبسنلاب وأ ةيميلعتلا ةقطنلما دارفأ فيظوت يف وأ فيظوتلا تابلط يف زيمت لا امك ،تاطاشنلا وأ تامدخلا تاطاشن وأ تامدخ وأ جمارب مدقت لا كلذك ،تاقاعإ نم نوناعي ني
	 Americans( ـل لماكلا لاثتملاا قيقحتب ةدحولما ناوخ ناس سرادم مزتلت عنمت لا ةيميلعتلا ةقطنلما نأ ثيح ؛)with Disabilities Act, ADA دارفلأا نع اهتاطاشنو اهتامدخو ةيميلعتلا ةقطنلما جمارب تاصصخم ببسب دارفلأا نيب زيمت لاو ،ةقاعلإا ببسب ةقاعإ نوناعي نمم نيلهؤلما اهمدقت يتلا تاطاشنلا وأ تامدخلا وأ جماربلل مامضنلال ةبسنلاب ةقاعلإا وأ جماربلا كلت تاصصخم ىلع لوصحلل ةبسنلاب وأ ةيميلعتلا ةقطنلما دارفأ فيظوت يف وأ فيظوتلا تابلط يف زيمت لا امك ،تاطاشنلا وأ تامدخلا تاطاشن وأ تامدخ وأ جمارب مدقت لا كلذك ،تاقاعإ نم نوناعي ني
	 ةقطنلما جمارب يف ةلماكلا ةكراشملل ةقاعلإا يوذب ةيميلعتلا ةقطنلما بحرت.ةماعللو رسلألو بلاطلل اهمدقت يتلا اهتاطاشنو اهتامدخو ةيميلعتلا
	 لئاسو كلذ يف امب ،ةقاعلإاب لصتت تابيترت وأ تلايدعتل ةجاح يف متنك اذإ عباتلا )ADA( قسنمب اولصتاف كراشُت يك ةمعاد تامدخ وأ ةدعاسم (916) 971-7036 مقرلا ىلع ”رطاخلما ةرادإ ريدم”ـب وأ ةيميلعتلا ةقطنملل لوقعم دهج لك لذب نم نكمتن يك ،ددحلما ثدحلا نم ةعاس 48 لبق كلذو ،Governement Code نم 54953.2 مسقلا( .مكل تابيترتلا ريفوت ليبس يف.(USC( نم 202 ءزجلا 12132 مسقلاو ،)ADA( نم 42و

	 1973 ماعل )Rehabilitation Act( ”ليهأتلا ةداعإ نوناق“ نم 504 مسقلا Americans(  ”ةقاعلإا يوذ نم نييكيرمأ نوناق“ نم يناثلا لصفلاو اهعيمج 2008 ماع تلايدعتو 1990 ماعل  with Disabilities Act, ADA) ةنوعم ىقلتي جمانرب يأ يف ةقاعلإا يوذ دض زييمتلا رظحت ةيلارديف نيناوق بلاطلا نوكيف ،يلاوتلا ىلع يموكحلا ميلعتلا ةمظنأ يفو ةيلارديف ةيلام مسقلا بجومب )FAPE( ”بسانمو يناجم اًيموكح اًميلعت“ يقلتل ًلاهأ رثكأ وأ دحاو نم اًريثك دحت ةيلقع وأ ةيندب ةقاعإ يناعي صخش وه 504 ءانتعا لثم تاطاشن نمضتت يتلاو( ىمظعلا ةيتايحلا تاطاشنلا ن
	 1973 ماعل )Rehabilitation Act( ”ليهأتلا ةداعإ نوناق“ نم 504 مسقلا Americans(  ”ةقاعلإا يوذ نم نييكيرمأ نوناق“ نم يناثلا لصفلاو اهعيمج 2008 ماع تلايدعتو 1990 ماعل  with Disabilities Act, ADA) ةنوعم ىقلتي جمانرب يأ يف ةقاعلإا يوذ دض زييمتلا رظحت ةيلارديف نيناوق بلاطلا نوكيف ،يلاوتلا ىلع يموكحلا ميلعتلا ةمظنأ يفو ةيلارديف ةيلام مسقلا بجومب )FAPE( ”بسانمو يناجم اًيموكح اًميلعت“ يقلتل ًلاهأ رثكأ وأ دحاو نم اًريثك دحت ةيلقع وأ ةيندب ةقاعإ يناعي صخش وه 504 ءانتعا لثم تاطاشن نمضتت يتلاو( ىمظعلا ةيتايحلا تاطاشنلا ن
	 ،)ADA( ليهأتلا ةداعإ نوناق“ نم 504 مسقلا بجومب اهتامازتلاب ءافولل يف زييمتلا بنجت نع اهتيلوؤسمب ةدحولما ناوخ ناس سرادم فرتعت ثيح ؛بلاطلا صخي اميفو اهب نيلماعلا صخي اميف تاسراملماو تاسايسلا ةقاعإ يناعي صخش يأ دض تاقياضلما كلذ ًلاماش زييمتلاب حمسُي نل هنأ ،انسرادم ماظن يف تاسراملماو جماربلا نم يأ يف نيلوؤسلما نم ةفرعمب نوناق“ نم 504 مسقلا بجومب تايلوؤسم لمحتت ةيميلعتلا ةقطنلماف نم يناثلا لصفلاو 1973 ماعل )Rehabilitation Act( ”ليهأتلا ةداعإ يتلاو 2008 ماع تلايدعتو 1990 ماعل ”ةقاعلإا يوذ نم نييكيرمأ نوناق“ يفو
	 ةيميلعتلا ةقطنلماب نيلماعلا مقاط هذختا يذلا رارقلا عم ةرسلأا قفتت مل اذإ ،جماربلا يف هبيسنت وأ همييقت وأ بلاطلا ةقاعإ ىلع فرعتلاب صتخي اميف عامتسا ةسلج دقع يف قحلا نمضتت يتلاو ةيئارجإ تاطايتحا رفاوتتف تاسايسلا كلتب صتخي اميف تامولعم ىلع لوصحلا نكمي .ةدياحم:يلاتلا ناونعلا ىلع ةيميلعتلا ةقطنلماب ”504 مسقلا قسنم“ نم تاءارجلإاو
	 Section 504 Coordinator, 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA.95608
	.971-7220 (916( مقرلا ىلع لاصتلااب وأ
	 ”ليهأتلا ةداعإ نوناق“ نم 504 مسقلاب ًلامع ةقاعلإل زييمتلا ىواكش عفرل ىلع فرعتلاب لصتت لا يتلاو ،)ADA(و 1973 ماعل )Rehabilitation Act) ةلصفنم ىوكش عفر رسلأل نكمي ،جمانرب يف هبيسنت وأ همييقت وأ لفط ةقاعإ لوصحلا نكمي يتلاو ،”ىواكشلا عفرل ةدحولما تاءارجلإا“ نيمدختسم وأ ةيميلعتلا ةقطنلماب لاثتملاا لوؤسم نم وأ يس�ردلما عقولما ريدم نم اهيلع :يلاتلا ناونعلا يف ةيميلعتلا ةقطنلما ةرادإ ىدل ماعلا راشتسلما
	.3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 971-7110
	 1973 ماعل )Rehabilitation Act( ”ليهأتلا ةداعإ نوناق“ نم 504 مسقلا( ةسايسلا ،2008 ماع تلايدعتو 1990 ماعل ADA نم يناثلا لصفلاو.)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 6164.6
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	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	نييعرشلا ريغ نيرجاهملا نم بلاطلا
	نييعرشلا ريغ نيرجاهملا نم بلاطلا

	 سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم يف هترسأ ميقت لفط يأ نمضي نم ةرسأ يأ مرحُت نلف ؛يموكح يناجم ميلعت ىلع لوصحلا ةدحولما.ةرجهلا نم اهفقوم ببسب ةسردلما
	 سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم يف هترسأ ميقت لفط يأ نمضي نم ةرسأ يأ مرحُت نلف ؛يموكح يناجم ميلعت ىلع لوصحلا ةدحولما.ةرجهلا نم اهفقوم ببسب ةسردلما

	نيدلا ساسأ ىلع زييمتلا مدع
	نيدلا ساسأ ىلع زييمتلا مدع

	 ةيميلعتلا انتقطنم مزتلت ،ةيموكحلا سرادملل ةيميلعت ةقطنم انتفصب ةينيدلا تاطاشنلا يف بلاطلا ةكراشم عجشت لاف ،نيدلا هاجت دايحلاب ةرادلإا سلجم ثحي اذهلو ،ةينيدلا مهبهاذم ميلاعت عابتا نع مهينثت لاو يف ةيساسحلا ةاعارم ىلع ةيميلعتلا ةقطنلماب نيلماعلا مقاط مِّظنلما يف ةكراشلما نم بلاطلا نكمتي ثيحب بلاطلل ةينيدلا تاجايتحلاا ةيبلت مهتسرامم ةيرح يناعت نأ نود يس�اردلا جهنلما جراخ تاطاشنلا يفو ةسردلما.اهل يعاد لا ءابعأ ةينيدلا مهتادقتعلم
	 ةيميلعتلا انتقطنم مزتلت ،ةيموكحلا سرادملل ةيميلعت ةقطنم انتفصب ةينيدلا تاطاشنلا يف بلاطلا ةكراشم عجشت لاف ،نيدلا هاجت دايحلاب ةرادلإا سلجم ثحي اذهلو ،ةينيدلا مهبهاذم ميلاعت عابتا نع مهينثت لاو يف ةيساسحلا ةاعارم ىلع ةيميلعتلا ةقطنلماب نيلماعلا مقاط مِّظنلما يف ةكراشلما نم بلاطلا نكمتي ثيحب بلاطلل ةينيدلا تاجايتحلاا ةيبلت مهتسرامم ةيرح يناعت نأ نود يس�اردلا جهنلما جراخ تاطاشنلا يفو ةسردلما.اهل يعاد لا ءابعأ ةينيدلا مهتادقتعلم
	 ةسدقلما تابسانلما مايأ مهأب ةمئاق هنع بوني نم وأ ماعلا فرشلما رفوي تاطاشنلا طيطخت اًيلمع نكمم دح ىس�قأ ىلإ سرادلما بنجتتو ،اًينيد مهدئاقع مزلتست نيذلا بلاطلل ةبسنلاب امأ ،مايلأا كلت يف ةمهلما ةيسردلما نيلماعلا مقاط نم نيبسانلما دارفلأا راطخإ مهيلعف ةنيعم تابيترت ءارجإ تاطاشن يدشرم وأ ةيضايرلا قرفلا يبردم وأ نيملعلما مهيف نمب ،ةسردلماب ماعلا ةيادب يف كلذو ،نيبسانلما نيلماعلا نم مهريغ وأ يس�اردلا جهنلما جراخ بلاطلا عم نوملعلما نواعتي كلذك ،تابيترتلا كلتل يباتك بلطبو يس�اردلا.يميداكأ باقعل ضرعتي نأ نود بيغتلا

	يسنجلا شرحتلا
	يسنجلا شرحتلا

	تابساحلا مادختسا
	تابساحلا مادختسا

	 شرحتلا نم ةيلاخ ةيميلعت ةئيب ىلع ظافحلاب مِّظنلما ةرادلإا سلجم مزتلي نيفظوم وأ نيرخآ بلاط نع ردصي يذلا بلاطلاب يس�نجلا شرحتلا رظحتو اهاعرت يتلا تاطاشنلا نمض وأ ةسردلما يف كلذ ناك ًءاوس ،مهريغ وأ ةرادلإا سلجم رظحي كلذك ،ةسردلماب لصتت يتلا تاطاشنلا وأ ةسردلما وأ ىوكش عفري نم دض تاءارجإ ذاختا وأ ةيماقتنلاا تافرصتلا مِّظنلما تعفُر يتلا ىوكشلا تاءارجإ يف كراشي وأ اهعفر يف دعاسي وأ اهيف دهشي.ةيرادلإا ةيميظنتلا حئاوللاو تاسايسلا هذهل اًعوضخ
	 شرحتلا نم ةيلاخ ةيميلعت ةئيب ىلع ظافحلاب مِّظنلما ةرادلإا سلجم مزتلي نيفظوم وأ نيرخآ بلاط نع ردصي يذلا بلاطلاب يس�نجلا شرحتلا رظحتو اهاعرت يتلا تاطاشنلا نمض وأ ةسردلما يف كلذ ناك ًءاوس ،مهريغ وأ ةرادلإا سلجم رظحي كلذك ،ةسردلماب لصتت يتلا تاطاشنلا وأ ةسردلما وأ ىوكش عفري نم دض تاءارجإ ذاختا وأ ةيماقتنلاا تافرصتلا مِّظنلما تعفُر يتلا ىوكشلا تاءارجإ يف كراشي وأ اهعفر يف دعاسي وأ اهيف دهشي.ةيرادلإا ةيميظنتلا حئاوللاو تاسايسلا هذهل اًعوضخ
	 نم صخش يأب وأ رخآ بلاطب يس�نجلا شرحتلا يف كرتشي بلاط يأ عضخي عضخيو ،درطلا نمضتيو درطلل لصي دق يبيدأت ءارجلإ ةيميلعتلا انتقطنم لصي دق يبيدأت ءارجلإ هيف كرتشي وأ يس�نجلا شرحتلاب حمسي فظوم يأ.درطلا نمضتيو درطلل
	 اًروف لصتي نأ شرحتلل وأ تاقياضملل ضرعتي هنأب رعشي بلاط يلأ يغبني كلذو ،ةيميلعتلا ةقطنلما حلاصل لمعي رخآ يرادإب وأ هنع بوني نم وأ ريدلماب عفرل ةدحولما تاءارجلإا 1312.3- ةيرادلإا ةحئلالا نم ةخسن ىلع لوصحلل (Administrative Regulation 1312.3-Uniform Complaint ىواكشلا كلت عم قفتي امب شرحتلا ىواكش تانايب ءافيتسا نكميو ،Procedures) لك بسانت قرطب مهبلاط عم تاسايسلا كلت نوملعلما شقاني .تاءارجلإا نم لكش يأ اولمحتي نأ مهيلع سيل هنأ بلاطلل نودكؤيو ةيرمع ةلحرم.يس�نجلا شرحتلا لاكشأ
	 اًروف غلابلإا نيلماعلا مقاط نم وأ بلاطلا نم مِّظنلما ةرادلإا سلجم عقوتي رخآ يرادلإ وأ هنع بوني نلم وأ ةسردلما ريدلم يس�نجلا شرحتلا عئاقو نع اهيف طروتي يس�نج شرحت ةلاح يأ يفو ،ةيميلعتلا ةقطنلما حلاصل لمعي يذلاو ةيميلعتلا ةقطنلما حلاصل لمعي رخآ فظوم يأ وأ ةسردلما ريدم يذلا فظولما غلبي ،ىواكشلا كلت يقلت نع لوؤسلما وه نوكي ام ًةداع فرشلما وأ زييمتلا مدع قسنم ةعقاولا دهشي يذلا وأ بلاطلا ريرقت ىقلتي.هنع بوني نم وأ ماعلا
	 تاءارجإ يف كراشم يأ دض يماقتنلاا كولسلا ةيميلعتلا ةقطنلما رظحت مارتحا عم كلذو ،تايرحتلل اًروف عضخت ىوكش لك نأ ثيح ،ىوكشلا عفر نم عساتلا لصفلا قسنم ددحت دقو ،ةينعلما فارطلأا لك ةيصوصخ راشتسلما نوكيل ةيميلعتلا ةقطنلما ىدل ”ةيلارديفلا ةيميظنتلا حئاوللا“:ةيميلعتلا ةقطنملل ماعلا
	District’s General Counsel, 3738 Walnut Ave., Carmichael,
	.CA 95608, (916) 971-7110
	.)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 5145.7 ةسايسلا(

	 تاطاشنلا ريغل اهيف تنرتنلإاب لاصتلااو ةسردلما تابساح مادختسا دعُي دعاوقلا نوعبتي لا نيذلا بلاطلا نإف كلذل ؛تازايتملاا نم ةبولطلما نيح .تابساحلا مادختسا تازايتما اورسخي دقو بيدأتلل اوعضخي دق:يلي ام ىلع نوقفاوي مهنإف ةسردلما تابساح بلاطلا مدختسي
	 تاطاشنلا ريغل اهيف تنرتنلإاب لاصتلااو ةسردلما تابساح مادختسا دعُي دعاوقلا نوعبتي لا نيذلا بلاطلا نإف كلذل ؛تازايتملاا نم ةبولطلما نيح .تابساحلا مادختسا تازايتما اورسخي دقو بيدأتلل اوعضخي دق:يلي ام ىلع نوقفاوي مهنإف ةسردلما تابساح بلاطلا مدختسي
	 .
	 .
	 .
	 .

	.ةسردلماب نيلماعلا مقاطو نيملعلما تاهيجوت

	 .
	 .
	 .

	.اهعبتت يتلا ةيميلعتلا ةقطنلماو ةسردلما دعاوق

	 .
	 .
	 .

	.اهنوجلي تابساح ةكبش يأ دعاوق


	 مهل مارتحلاا ءادبإو نيرخلآا نيمدختسلما ةاعارم ىلع بلاطلا قفاوي كلذك:ةيلاتلا دعاوقلا عابتا ىلعو
	 .
	 .
	 .
	 .

	 لصتت ةيثحبو ةيميلعت ضارغلأ ةسردلما تابساح مادختسا.طقف ةسردلماب

	 .
	 .
	 .

	 وأ ةيصخش ضارغلأ اهتاكبشو ةسردلما تابساح مادختسا مدع.ةيراجت

	 .
	 .
	 .

	 عورشم نمض نكي ملام( قئاثو وأ يبوساح جمانرب يأ رييغت مدع كل حمست ةحيرص تاحيرصت تيقلت دق نكت ملام وأ يعامج.)رييغتلا وأ ريرحتلاب

	 .
	 .
	 .

	 وأ اهمادختسا وأ اهيلع علاطلإا وأ اهعيزوت وأ تامولعم جاتنإ مدع:يتلاو ،اهنيزخت
	 .
	 .
	 .
	 .

	.ةسردلما دعاوق وأ ةيميلعتلا انتقطنم وأ نوناقلا اهرظحي

	 .
	 .
	 .

	.رشنلاو عبطلا قوقح كهتنت






	ةغللا ساسأ ىلع زييمتلا مدع
	ةغللا ساسأ ىلع زييمتلا مدع

	 انتقطنم جمارب يف لوبقلا مامأ اًقئاع ةيزيلجنلإا ةغللا تاراهم فعض نوكي نل نم تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلا نكميو ،اهيف ةكراشلماو ةيميلعتلا ةيسورلا وأ ةينابسلأا امهادحإ نيتغل نونقتي نمم نيلماعلا مقاط دارفأ ةغللا ةيمنت قسنمب لاصتلااب كلذو ،ةيسرافلا وأ ةيبرعلا وأ ةيناركولأا وأ.(916) 971-5382 مقرلا ىلع ةيميلعتلا انتقطنمب ةيزيلجنلإا
	 انتقطنم جمارب يف لوبقلا مامأ اًقئاع ةيزيلجنلإا ةغللا تاراهم فعض نوكي نل نم تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلا نكميو ،اهيف ةكراشلماو ةيميلعتلا ةيسورلا وأ ةينابسلأا امهادحإ نيتغل نونقتي نمم نيلماعلا مقاط دارفأ ةغللا ةيمنت قسنمب لاصتلااب كلذو ،ةيسرافلا وأ ةيبرعلا وأ ةيناركولأا وأ.(916) 971-5382 مقرلا ىلع ةيميلعتلا انتقطنمب ةيزيلجنلإا
	 ةيلارديفلا حئاوللاو نيناوقلا صوصخب تاراسفتسلاا هيجوت اًضيأ نكمي قوقحلا ةرادإ“ ىلإ ةيميلعتلا انتقطنم لاثتماب وأ زييمتلا مدعب صتخي اميف:يلاتلا ناونعلا ىلع ”ةيكيرملأا ميلعتلا ةارزوب ةيندلما
	U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights
	United Nations Plaza 50
	San Francisco, CA 94102
	 ميقت لفط يأ نمضي.486-5570 (415( سكاف ،486-5555 (415( فتاه ىلع لوصحلا ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم يف هترسأ نم اهفقوم ببسب ةسردلما نم ةرسأ يأ مرحُت نلف ؛يموكح يناجم ميلعت.ةرجهلا

	ةقاعلإا ببسب تاقياضملا
	ةقاعلإا ببسب تاقياضملا

	 ةداعإ نوناق“ نم 504 مسقلا هرظحي فرصت وه ةقاعلإا ببسب تاقياضلما نوناق“ نم يناثلا لصفلاو 1973 ماعل )Rehabilitation Act( ”ليهأتلا (Americans with Disabilities Act, ADA( ”ةقاعلإا يوذ نم نييكيرمأ.2008 ماع تلايدعتو 1990 ماعل
	 ةداعإ نوناق“ نم 504 مسقلا هرظحي فرصت وه ةقاعلإا ببسب تاقياضلما نوناق“ نم يناثلا لصفلاو 1973 ماعل )Rehabilitation Act( ”ليهأتلا (Americans with Disabilities Act, ADA( ”ةقاعلإا يوذ نم نييكيرمأ.2008 ماع تلايدعتو 1990 ماعل
	 وأ باقللأاب ذبانتو ةيظفل تافرصت ةقاعلإا ببسب تاقياضلما نمضتت دق نوكي ةقاعلإاب نيباصلما هاجت يندب كولس وأ ةيباتك وأ ةيريوصت تاحيرصت ةيداعم ةئيب دِجوُي اًكولس نوكي وأ ،ءيس�م وأ بهرم وأ نيهم وأ ذؤم وأ ددهم وأ تاصصخملل مهيقلت يف وأ تاصصخلما يف بلاطلا تاكراشم يف لخدتلابكولسلا اذه .ةيميلعتلا ةقطنلما جمارب نمض ةرفاوتلما صرفلا وأ تامدخلا
	 نيلماعلا مقاط دارفأو بلاطلا عضخي .انم حماست ىقلي نلو عورشم ريغ ،يبيدأت ءارجلإ ةقاعلإا ببسب تاقياضم دعُت لاعفلأ مهباكترا حضتا نيذلا لاصتلاا  ةقاعلإا ببسب تاقياضم عوقوب ملع اهيدل يتلا رسلأل يغبنيو.ةسردلما ريدمب
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	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	ةناضحلا رماوأو ةمكحملا رماوأ
	ةناضحلا رماوأو ةمكحملا رماوأ

	 لا ةسردلما تابساح ىلع ىرجُت يتلا لامعلأا نأ ةقيقح كاردإ مهلما نم ةيميلعتلا ةقطنلما تابساح مادختساف ؛ةيامحلا وأ ةيصوصخلاب عتمتت تاعقوت يأ ئِس�نُي لا اهيف تنرتنلإاب لاصتلااو اهل ةعباتلا بساحلا تاكبشو ةدحولما ناوخ ناس سرادم ظفتحت ،هيلعو ؛ةيصوصخلا ىلع لوصحلاب يأ يف اهنيزخت وأ اهملاتسا وأ اهلاسرإ متي تامولعم يأ يف ثحبلا يف قحلاب لامعأ ررضت نع اًيمسر ةلوؤسم ريغ ةيميلعتلا انتقطنم .تناك ةغيص وأ روملأا ءايلولأ قحي .اهنادقف نع وأ ةيبوساح تافلم يف ةنزخلما بلاطلا .تامولعلما ىلإ لوصولا ةيناكمإ ترفوت اذإ مهئانبأ تافلم ص
	 لا ةسردلما تابساح ىلع ىرجُت يتلا لامعلأا نأ ةقيقح كاردإ مهلما نم ةيميلعتلا ةقطنلما تابساح مادختساف ؛ةيامحلا وأ ةيصوصخلاب عتمتت تاعقوت يأ ئِس�نُي لا اهيف تنرتنلإاب لاصتلااو اهل ةعباتلا بساحلا تاكبشو ةدحولما ناوخ ناس سرادم ظفتحت ،هيلعو ؛ةيصوصخلا ىلع لوصحلاب يأ يف اهنيزخت وأ اهملاتسا وأ اهلاسرإ متي تامولعم يأ يف ثحبلا يف قحلاب لامعأ ررضت نع اًيمسر ةلوؤسم ريغ ةيميلعتلا انتقطنم .تناك ةغيص وأ روملأا ءايلولأ قحي .اهنادقف نع وأ ةيبوساح تافلم يف ةنزخلما بلاطلا .تامولعلما ىلإ لوصولا ةيناكمإ ترفوت اذإ مهئانبأ تافلم ص

	 نم 5145.2 ةحئلالاو ”)BP( و ”ميلعتلا نوناق“ نم 35183.5 مسقلا( )”)AR)
	 نم 5145.2 ةحئلالاو ”)BP( و ”ميلعتلا نوناق“ نم 35183.5 مسقلا( )”)AR)
	 ناس بلاطل يزلا  Encina Preparatory 6-12 High School ةسردم رفوت تاذ ةفيظنلا ةيذحلأاو سبلالماب عربتلاب بَّحرُيو .مهتلائاعو ةدحولما ناوخ ،Bell Stree 1400 :يف نئاكلا سبلالما نزخم رفوتي ذإ ،فيفخلا لامعتسلاا لك نم سيمخ موي لك حوتفم وهو ،ةيضايرلا ةلاصلا تارايس فقوم راوجب ،تاراسفتسا دوجو ةلاح يف .ًءاسم2 ىتح ًءاسم12 ةعاسلا نم ًءدب عوبسأ.916-971-5891 مقرلاب لاصتلاا ىجرُي
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	.ةيرس وأ ةصاخ تافلم ىلع يدعتلاب اهيلع لوصحلا مت

	 .
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	 ةيلوؤسملل ام صخش وأ ةيميلعتلا انتقطنم ضرعُت دق.)ةيريهشتلا تامولعلما لثم( ةينوناقلا

	 .
	 .
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	.ةحيرص ةيسنج وأ ةيحابإ وأ ةحضاف نوكت

	 .
	 .
	 .

	 تاكبشلا وأ جماربلا وأ ةمظنلأا ررضت وأ لطع وأ رخأت يف ببستت.تادعلما وأ

	 .
	 .
	 .

	.ةسردلما ضرأ قاطن يف وأ لمعلا ناكم يف ةروظحم نوكت


	 عقوم ىلع ةماعللو بلاطلل تنرتنلإا ةملاسل دراوم ةيميلعتلا انتقطنم رفوتwww.sanjuan.edu/ طبارلا للاخ نم ينورتكللإا ةيميلعتلا انتقطنم ،تنرتنلإا ىلع بسانلما كولسلا نع تامولعم دجوت امك ،cybersafety فرغ يفو يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم ىلع نيرخآ دارفأ عم لعافتلا هيف امب.هيلع درلاو ينورتكللإا رمنتلاب ةيعوتلا نعو ،تاثداحلما

	 ةنمآ ملعت ةئيب ميدقتل رسلأا عم نواعتلاب ةدحولما ناوخ ناس سرادم مزتلت وه ةسردلماب بلاطلا قحلُي يذلا يس�ولا وأ رملأا يلو نأ ضرتفُي .ةمعادو ةهافر نع ًلاوؤسم نوكيو بلاطلا ةناضحب عتمتي يذلا يس�ولا وأ رملأا يلو ءايصولأا لك نأ وأ بلاطلا ّيدلاو لاك نأ ةسردلما ولؤسم ضرتفَيو ،بلاطلا ملاتسا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع نمضتت ةيواستم قوقحب نوعتمتي هيلع ىلع علاّطلاا وأ ةسردلما نم بلاطلا بطش وأ يس�ردلما ماودلا دعب بلاطلا ملام ،ةسردلما ةرايز وأ ةيسردلما تاطاشنلا يف ةكراشلما وأ بلاطلا تلاجس نع ردصي نيح .كلذ فلاخ ىلع صني ةمكحل
	 ةنمآ ملعت ةئيب ميدقتل رسلأا عم نواعتلاب ةدحولما ناوخ ناس سرادم مزتلت وه ةسردلماب بلاطلا قحلُي يذلا يس�ولا وأ رملأا يلو نأ ضرتفُي .ةمعادو ةهافر نع ًلاوؤسم نوكيو بلاطلا ةناضحب عتمتي يذلا يس�ولا وأ رملأا يلو ءايصولأا لك نأ وأ بلاطلا ّيدلاو لاك نأ ةسردلما ولؤسم ضرتفَيو ،بلاطلا ملاتسا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع نمضتت ةيواستم قوقحب نوعتمتي هيلع ىلع علاّطلاا وأ ةسردلما نم بلاطلا بطش وأ يس�ردلما ماودلا دعب بلاطلا ملام ،ةسردلما ةرايز وأ ةيسردلما تاطاشنلا يف ةكراشلما وأ بلاطلا تلاجس نع ردصي نيح .كلذ فلاخ ىلع صني ةمكحل
	 لصتت بلاطلل لوصولا ديقي ةمكحم رمأ كاهتنلا ةلواحم عوقو دنع لعجت نلو ةيلحلما نملأا تاطلس يلوؤسمبو نضاحلا رملأا يلوب ةسردلما رملأا ءايلوأ ثحنو ،امهلاك وأ نيفرطلا دحأ ةقفاوم دعب لاإ اًحاتم بلاطلا.مهئانبأ ميلعت معدل اًيوس نواعتلا ىلع

	ةيمسرلا ةيلاملا ةيلوؤسملا
	ةيمسرلا ةيلاملا ةيلوؤسملا

	يزلا
	يزلا

	 اًيمسرو اًيلام نولوؤسمو اًيونعم نولوؤسم ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ نوكي نمضتي يذلاو دمعتلما كولسلا ءوس نم رصقلا مهءانبأ هبكتري امع.بيرختلا
	 اًيمسرو اًيلام نولوؤسمو اًيونعم نولوؤسم ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ نوكي نمضتي يذلاو دمعتلما كولسلا ءوس نم رصقلا مهءانبأ هبكتري امع.بيرختلا
	 دقو امهلاك وأ درطلا وأ فقولل مهطروتب فرُع نيذلا بلاطلا ضرعتي دق .ةيئانج مهت مهيلإ هجوُت
	 بلاطلا تاجرد بجحت دق ةيميلعتلا انتقطنم نإف ،قبسام ىلإ ةفاضلإاب نكمتي مل اذإ امأ ،رارضلأا نع ضيوعتلا متي نأ ىلإ هتاجرد نايبو هتداهشو لامعأ ءادأ لامتكا ىتح ةسردلما اهبجحتف دادسلا نم هيوذو بلاطلا.ةيدقنلا رارضلأا لباقم دادسلا نع اًضوع ةيعوطت
	 ةيميلعتلا ةقطنلما مامأ اًيمسر نولوؤسم ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ نوكي ةبلاطلما دنع اهتداعإ رجت ملو رصاقلا بلاطلل ةراعُم نوكت تاكلتمم يأ نع.اهتداعإب

	 زرجور ليو ىطسولا ةلحرلما سرادم ىدلف ،اهيف يزلا دعاوق ةسردم لك رقت رسلأل زوجي .دحوم يس�ردم يز ةيئادتبلاا يليك رياد ةسردمو روتسابو ةشقانلم وأ دحولما يس�ردلما يزلا يف ةنوعلما ةشقانلم ةسردلما ريدمب لاصتلاا اهتعضو يتلا يزلا دعاوقل ةماعلا ةسايسلاب مازتللاا بلاطلا ىلعو ،هلئادب.ةسردلما
	 زرجور ليو ىطسولا ةلحرلما سرادم ىدلف ،اهيف يزلا دعاوق ةسردم لك رقت رسلأل زوجي .دحوم يس�ردم يز ةيئادتبلاا يليك رياد ةسردمو روتسابو ةشقانلم وأ دحولما يس�ردلما يزلا يف ةنوعلما ةشقانلم ةسردلما ريدمب لاصتلاا اهتعضو يتلا يزلا دعاوقل ةماعلا ةسايسلاب مازتللاا بلاطلا ىلعو ،هلئادب.ةسردلما
	 اننإف هيلعو ؛ةسردلما ةئيبل ةبسانم سبلام ءادترا بلاطلا لك نم عقوتُي ةئيبلا عم ضراعتت رعش ناولأ وأ رعش تاحيرست وأ سبلام يأ لبقن لا يلأ ةعضاخ نوكت لاأ ةطيرش ،ظوحلم وحن ىلع اهلطعت وأ ةيميلعتلا سلجم تاسايس وأ نيناوق تناك ًءاوس ،ريبعتلا ةيرح نع ةيعرم صوصن ضارغلأاو ّيلُحلاو سبلالما رظحُي امك ،ةيرادإ ةيميظنت حئاول وأ ةرادلإا وأ ةيضايرلا بئاقحلا وأ رصخلا بئاقح وأ رهظ بئاقح نم( ةيصخشلا تاءاحيإ تاذ وأ ةلذتبم روص وأ ةغل ضرعت يتلاو )خلإ... وأ هايلما تاجاجز عورشلما ريغ ىوتحملل جورت وأ ةيريهشت وأ ةحضاف وأ ةيرصنع وأ ةيسنج
	 لمشت يتلاو ،سمشلا نم يقت سبلام ءادتراب بلاطلل ةسردم لك حمست ءانثأ ةفوشكلما قطانلما يف مادختسلال تاعبقلا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع سبلالما عاونأ ددحت يتلا دعاوقلا يس�ردم عقوم لك رقي دقو ،يس�اردلا مويلا قطانلما يف اهئادتراب بلاطلل اًحومسم نوكيس يتلا سمشلا نم ةيقاولا.”ةبسانم ريغ“ نوكت دق يتلا تاعبقلاو سبلالما عاونأ ددحيو ةفوشكلما
	 


	تنرتنلإاب لاصتلاا
	تنرتنلإاب لاصتلاا

	 ،سيردتلا ضارغلأ تنرتنلإاب لاصتلاا ةدحولما ناوخ ناس سرادم رفوت ينورتكللإا ديربلل لوصولا ةصرف تنرتنلإاب لاصتلاا دنع بلاطلل رفوتت دقو تاعماجلا تابتكمو شاقنلا تاعومجمو ةحوتفلما ةيبوساحلا جماربلاو.كلذ ريغو ،ثاحبلأا دهاعم نم رابخأو تامولعمو سرغنوكلا ةبتكمو
	 ،سيردتلا ضارغلأ تنرتنلإاب لاصتلاا ةدحولما ناوخ ناس سرادم رفوت ينورتكللإا ديربلل لوصولا ةصرف تنرتنلإاب لاصتلاا دنع بلاطلل رفوتت دقو تاعماجلا تابتكمو شاقنلا تاعومجمو ةحوتفلما ةيبوساحلا جماربلاو.كلذ ريغو ،ثاحبلأا دهاعم نم رابخأو تامولعمو سرغنوكلا ةبتكمو
	 ،نسلا راغصل ةبسانم ريغ ربتعُت دق تنرتنلإا ىلع تامولعلما ضعب نأ لاإ تامولعلم بلاطلا لوصو ىلع ةرطيسلا يف ةدحولما ناوخ ناس سرادم ةردقو تنرتنلإاب بلاطلا مكئانبأ لصتي نأ يف اوبغرت مل اذإف ،ةدودحم ةبسانم ريغ.اهنوداتري ةسردم يأ ريدلم يباتك بلط ميدقتب مكيلع
	 مادختسلا ةبسانلما تاطاشنلا صخي اميف اهتاعقوت ةشقانم ىلع رسلأا ثحن ءارش نم نكمتي دق بساحلا تامدخل بلاطلا مادختساب هنإف ،تنرتنلإا ناوخ ناس سرادمف ،اًيمسر اهنع لوؤسلما وه هرمأ يلو نوكي تامدخو علس نع وأ تنرتنلإل بلاطلا مادختسا نع اًيمسر وأ اًيونعم ةلوؤسم ريغ ةدحولما ةلوؤسم ريغ اهنأ امك ،ةيميلعتلا انتقطنم دعاوق كهتنت ةقيرطب هب مهلاصتا نم ةاقلتلما تامولعلما ةقد نع لاو تنرتنلإاب لاصتلاا ةصرف رفوت مدع نع.تنرتنلإا للاخ

	روضحلا يف ماظتنلاا
	روضحلا يف ماظتنلاا

	 كلذل ،ةسردلما يف بلاطلا حاجن يف اًدج مهم لماع روضحلا يف ماظتنلاا وأ ماع 18 ىلإ 6 نس نيب لافطلأا رومأ ءايلوأ اينروفيلاك ةيلاو نوناق مزلُي ةلوبقلما بيغتلا ريياعمب اوفي ملام ،ةسردملل مهلاسرإب مهيلع ءايصولأا اذهب نوفي لا نيذلا ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ عضخي دق ،هيلعو ؛اًنوناق.ةيئاضقلا ةقحلاملل مازتللاا
	 كلذل ،ةسردلما يف بلاطلا حاجن يف اًدج مهم لماع روضحلا يف ماظتنلاا وأ ماع 18 ىلإ 6 نس نيب لافطلأا رومأ ءايلوأ اينروفيلاك ةيلاو نوناق مزلُي ةلوبقلما بيغتلا ريياعمب اوفي ملام ،ةسردملل مهلاسرإب مهيلع ءايصولأا اذهب نوفي لا نيذلا ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ عضخي دق ،هيلعو ؛اًنوناق.ةيئاضقلا ةقحلاملل مازتللاا
	 لكل روضحلا تاءارجإو تاسايس ةدحولما ناوخ ناس سرادم تدحوبلاطلا تاف اذإ ،اهباعيتسا ريسيتل كلذو ،ةيساردلا لحارلما فوفص ام رظنلا ضغب بيغتم مئاد ربتعُي يس�اردلا ماعلا نم رثكأ وأ ةئلماب 10  ةلئسأ مكتدوار اذإ .لوبقم ريغ وأ لوبقم رذعل بيغتلا تارم تناك اذإ ملعمب اولصتا ةدعاسملل متجتحا وأ يس�ردلما روضحلا يف ماظتنلاا نع Attendance جمانرب”ـب اولصتا وأ ،ةسردلما ريدمب وأ بلاطلا مكنبا نم ديزلما ىلع لوصحلل  (916) 979-8604 مقرلا ىلع ”Improvement.)”ميلعتلا نوناق“ نم 48200 مسقلاو 48200 مسقلا( .تامولعلما
	 


	ئراوطلا تانايب
	ئراوطلا تانايب

	 ةدعاسلم مهتافلم يف تانايب بلاطلا نم مكئانبأ ةسردم ىدل نوكي نأ دبلا دقو ،ئراوطلا تلااح يف نيبسانلما صاخشلأاب لاصتلاا يف نيلماعلا مقاط ةقاطب تانايب ميدقتل تنرتنلإا ربع ةموظنم ةيميلعتلا ةقطنلما تمدق امب لماكلاب تاقاطبلا تانايب ءافيتسا رسلأا ىلع بجي هنأ ثيح ،ئراوطلا تلااح يف اهب لاصتلال فتاوهلا ماقرأو ةلصلا تاذ ةيحصلا تانايبلا اهيف ةقاطبلا تانايب ءافيتسلا ”روملأا ءايلوأ ةباوب“ ىلإ لوخدلا ءاجرلا .ئراوطلا.ةينورتكللإا
	 ةدعاسلم مهتافلم يف تانايب بلاطلا نم مكئانبأ ةسردم ىدل نوكي نأ دبلا دقو ،ئراوطلا تلااح يف نيبسانلما صاخشلأاب لاصتلاا يف نيلماعلا مقاط ةقاطب تانايب ميدقتل تنرتنلإا ربع ةموظنم ةيميلعتلا ةقطنلما تمدق امب لماكلاب تاقاطبلا تانايب ءافيتسا رسلأا ىلع بجي هنأ ثيح ،ئراوطلا تلااح يف اهب لاصتلال فتاوهلا ماقرأو ةلصلا تاذ ةيحصلا تانايبلا اهيف ةقاطبلا تانايب ءافيتسلا ”روملأا ءايلوأ ةباوب“ ىلإ لوخدلا ءاجرلا .ئراوطلا.ةينورتكللإا
	ينورتكللإا عقولما ىلع تامولعلما نم ديزم ىلع روثعلا نكمي
	.www.sanjuan.edu/emergencycard 
	 تانايب ءانثتساب ،ةيرسب ئراوطلا تاقاطب يف ةدوجولما تانايبلا لماعُت مقر وأ ناونعلا يف رييغت يأ نأشب اًروف ةسردلما راطخإ ءاجرلا ،بلاطلا فلم مسقلا( .ةقاطبلا يف جردم صخش يلأ يس�اردلا ماعلا للاخ عقي فتاهلا)”ميلعتلا نوناق“ نم 49408
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	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	اًنوناق هب حومسملا بيغتلا
	اًنوناق هب حومسملا بيغتلا

	 قفرم يف اًميقم ةياعرلا ىقلتي وأ ىفشتسم يف زجتحم ةتقؤم ةيسفن وأ ةيلقع وأ هجلاعم نم ةطخ ىقلتي نأ هنكميف ،ةيلاولا تايفشتسم ءانثتساب ،يحص زجتحم ةتقؤم ةيسفن وأ ةيلقع وأ ةيندب ةقاعإ يناعي يذلا بلاطلاو .يس�فنلا تايفشتسم ءانثتساب ،يحص قفرم يف اًميقم ةياعرلا ىقلتي وأ ىفشتسم يف اهيف عقي يتلا ةيميلعتلا ةقطنلما نم ةيدرف تاهيجوت ىقلتي نأ هنكميف ،ةيلاولا تامدخلل بلاطلا جايتحاب ةسردلما راطخإ نع ةلوؤسم ةرسلأا .يجلاعلا قفرلما لئادبلا نع تامولعم ىلع لوصحلل ةيميلعتلا انتقطنمب اولصتا .ةيميلعتلا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 48208 ىلإ 4
	 قفرم يف اًميقم ةياعرلا ىقلتي وأ ىفشتسم يف زجتحم ةتقؤم ةيسفن وأ ةيلقع وأ هجلاعم نم ةطخ ىقلتي نأ هنكميف ،ةيلاولا تايفشتسم ءانثتساب ،يحص زجتحم ةتقؤم ةيسفن وأ ةيلقع وأ ةيندب ةقاعإ يناعي يذلا بلاطلاو .يس�فنلا تايفشتسم ءانثتساب ،يحص قفرم يف اًميقم ةياعرلا ىقلتي وأ ىفشتسم يف اهيف عقي يتلا ةيميلعتلا ةقطنلما نم ةيدرف تاهيجوت ىقلتي نأ هنكميف ،ةيلاولا تامدخلل بلاطلا جايتحاب ةسردلما راطخإ نع ةلوؤسم ةرسلأا .يجلاعلا قفرلما لئادبلا نع تامولعم ىلع لوصحلل ةيميلعتلا انتقطنمب اولصتا .ةيميلعتلا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 48208 ىلإ 4

	 هنأ لاإ ،بلاطلا مهءانبأ بيغت املك ةسردلما رطخت نأ رسلأل مهلما نم:بابسلأا هذهل لاإ ”ًلاوبقم“ بيغتلا رذع ربتعُي لا ةيلاولا نوناق بجومب
	 هنأ لاإ ،بلاطلا مهءانبأ بيغت املك ةسردلما رطخت نأ رسلأل مهلما نم:بابسلأا هذهل لاإ ”ًلاوبقم“ بيغتلا رذع ربتعُي لا ةيلاولا نوناق بجومب
	)”ميلعتلا نوناق“ نم 48205 مسقلا(
	 .
	 .
	 .
	 .

	.بلاطلا ضرلم اًرظن

	 .
	 .
	 .

	 ةحص لوؤسم تاميلعت بجومب يحصلا رجحلل بلاطلا عوضخل اًرظن.ةنيدملل وأ ةعطاقملل عبات

	 .
	 .
	 .

	 تامدخ وأ نانسلأاب ةيانعلا تامدخ وأ ةيبط تامدخ يقلت ضرغب.يرقفلا دومعلا موقم وأ تاراظنلا يئاصخأ

	 .
	 .
	 .

	 زواجتي لا ثيحب ،ىلولأا ةجردلا نم هئابرقأ دحأ ةزانج روضح ضرغب اذإ مايأ ةثلاثو اينروفيلاك ةيلاو يف ءازعلا ميقأ اذإ اًدحاو اًموي بايغلا.اهجراخ ميقأ

	 .
	 .
	 .

	.نوناقلا صني امك ،نيفلحلما ةئيهب قلعتت ضارغلأ

	 .
	 .
	 .

	 ءانثأ بيبط عم دعوم هروضح ةرورضل وأ ضرمب لفط ةباصلإ اًرظن.لفطلا كلذل نضاحلا رملأا يلو وه بلاطلا نوكيو ،يس�اردلا مويلا

	 .
	 .
	 .

	 لوثلما رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع نمضتت بابسلأ بيغتلل ةبسنلاب فاكتعا وأ ةينيد رئاعش ةماقإ وأ ةزانج روضح وأ ةمكحلما مامأ ةموظنلما نع يميلعت رمتؤم روضح وأ فيظوت رمتؤم روضح وأ ينيد اًبيغت دعُي لا ،حبرلل ةفداه ريغ ةمظنم هميقت ةيئاضقلا وأ ةيعيرشتلا اًيباتك بيغتلا بلط يس�ولا وأ رملأا يلو مدق اذإ لاإ لوبقم رذعل ةدحولما ريياعملل اًعوضخ هنع بوني لثمم وأ ةسردلما ريدم هدمتعاو روضح نأ ىلع نوناقلا صني امك ، مِّظنلما ةرادلإا سلجم اهعضو يتلا.يس�ارد ماع فصن لكل تاعاس ةعبرأ ىلع ديزي لا ةينيدلا تافاكتعلاا

	 .
	 .
	 .

	 ةرئاد سلجم يف ًاوضع هتفصب هرودب مايقلا ضرغب :تاباختنلاا.تاباختنلاا ءانثأ ةيباختنا

	 .
	 .
	 .

	 بيرقلا اذه ناكو ،ىلولأا ةجردلا نم بيرق عم تقولا ةيضمت ضرغب يف ددحلما وحنلا ىلع- ةيماظنلا تاوقلل عبات طشنو لماع وضع وأ برح ةقطنم يف هرشنل ةمدخلل هءاعدتسا متو 49701 مسقلا بيغتلا .كانه نم هوتل داع وأ هنم ةزاجإ يف ناك وأ لاتقلل معاد عقوم فرشلما اهددحي ةينمز ةرتفل اًحونمم نوكي عطقلما اذهل اًقفو حونملما.ةيميلعتلا ةقطنملل ماعلا

	 .
	 .
	 .

	 اًنطاوم حبصيل سينجتلا مسارم بلاطلا روضح ضارغلأ.اًيكيرمأ


	 هلاعأ ةروكذلما ةلوبقلما بابسلأل ةسردلما نع بيغتلما بلاطلل حمسُي وحن ىلع اهميدقت نكمي يتلا تارابتخلااو ةيسردلما ماهلما لك لامكتساب هطاقن ىقلتي بلاطلا نأ ثيح ،بيغتلا ةرتف ءانثأ هتتاف يتلاو لوقعم .ةلوقعم ةينمز ةرتف للاخ ةيضرُم ةروصب اهلامكتسا بقع لماكلاب ماهلماو تارابتخلاا بلاطلا هنع بيغت يس�ارد ررقم لك ملعم ددحُي تتاف يتلا ةيسردلما ماهلماو تارابتخلال ةيواسم نوكت يتلاو ةيسردلما تارابتخلاا هذه نوكت نأ اًيرورض سيل نكلو ،هبيغت ءانثأ بلاطلا نم 48205 مسقلاو 46010 مسقلا( .هتتاف يتلا كلتل ةقباطم ماهلماو.)”ميلعتلا نو

	نمزم ضرمب ةباصلإا جذومن
	نمزم ضرمب ةباصلإا جذومن

	 مكل زوجي ،نمزم ضرمب ةباصلإاب صخشم بلاطلا مكئانبأ نم يأ ناك اذإ جذومنلا بلطتيو ،بيغتلاب هل حامسلل بيبطلا نم حيرصت ىلع لوصحلا ةرايز مزلتست نل يتلا ضارعلأا درسو صيخشتلا ديكأت جلاعلما بيبطلا نم.لزنلما يف هئاقبو ةسردلما نع بلاطلا بيغت مزلتست اهنكل ،ةدايعلل
	 مكل زوجي ،نمزم ضرمب ةباصلإاب صخشم بلاطلا مكئانبأ نم يأ ناك اذإ جذومنلا بلطتيو ،بيغتلاب هل حامسلل بيبطلا نم حيرصت ىلع لوصحلا ةرايز مزلتست نل يتلا ضارعلأا درسو صيخشتلا ديكأت جلاعلما بيبطلا نم.لزنلما يف هئاقبو ةسردلما نع بلاطلا بيغت مزلتست اهنكل ،ةدايعلل
	 حيرصتلا اذهب ةركذم يس�ولا وأ رملأا يلو لسري ةسردملل بلاطلا دوعي نيح كلت بيغتلا تارم ربتعُتو ،بيبطلا اهيلع فرعت يتلا ضارعلأا اهيف اًدراس ماعلا ةياهنب هب لمعلا يهتنيو بلاطلا ةسردم ىدل جذومنلا رفاوتي .ةَتبثُم تاراسفتسلال .ماع لك ديدج جذومن ىلع لوصحلا بجي هنأ ثيح ،يس�اردلا.عقولماب روضحلا لوؤسمب وأ ةسردلما ةضرممب لاصتلاا ءاجرلا

	ةساردلا نم برهتلا
	ةساردلا نم برهتلا

	 لوبقم رذع نود ةسردلما نع بيغتي بلاط يأ ةساردلا نم اًبرهتم نوكي رثكلأ بيغتي وأ رخأتي وأ دحاو يس�ارد ماع للاخ ةيئزج وأ ةلماك مايأ ةثلاثل ةفلتخم تارم ةثلاثل لوبقم رذع نود يس�اردلا مويلا للاخ ةقيقد 30 نم بلاطلا ءلاؤه نوكي اذهب ،قبس ام لك وأ ضعب وأ دحاولا يس�اردلا ماعلا يف ةقحلاملل اوضرعتي دقو نوناقلل نيفلاخم مهيلع ءايصولأا وأ مهرومأ ءايلوأو.تابوقعلا نم اهريغلو ةيئاضقلا
	 لوبقم رذع نود ةسردلما نع بيغتي بلاط يأ ةساردلا نم اًبرهتم نوكي رثكلأ بيغتي وأ رخأتي وأ دحاو يس�ارد ماع للاخ ةيئزج وأ ةلماك مايأ ةثلاثل ةفلتخم تارم ةثلاثل لوبقم رذع نود يس�اردلا مويلا للاخ ةقيقد 30 نم بلاطلا ءلاؤه نوكي اذهب ،قبس ام لك وأ ضعب وأ دحاولا يس�اردلا ماعلا يف ةقحلاملل اوضرعتي دقو نوناقلل نيفلاخم مهيلع ءايصولأا وأ مهرومأ ءايلوأو.تابوقعلا نم اهريغلو ةيئاضقلا
	 ام ًةداعو ،اهريخأت وأ ةدايقلا تازايتما فقول بلاطلا ءلاؤه ضرعتي دق رسخي دق امك ،ةساردلا نم برهتلا يداتعم بلاطلا لمع حيراصت ىغلُت يواسي ام اهعومجم غلبي ”عاطقنا“ تارتف مهيدل نيذلا ةريخلأا ةنسلا بلاط ةلكشم روضحلا يف ماظتنلاا دعُي نيح .جرختلا مسارم تازايتما مايأ ةتس نم مهئانبأ ةقفارم ىلع ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ عجشي ةيلاولا نوناق نإف 48260 مسقلا( .مهعم ةيساردلا فوفصلا روضح ىلعو ةسردملل بلاطلا)”تابكرلما نوناق“ نم 13202.7 مسقلاو ،”ميلعتلا نوناق“ نم 48273 و

	بيغتلا نع غلابلإا
	بيغتلا نع غلابلإا

	 روضحلا مقرب لاصتلاا رسلأل يغبني ،رخأتيس وأ بيغتيس بلاطلا ناك اذإ بلاطلا هيف بيغتيس موي لك يف كلذو ،يس�ردلما مويلا ءدب لبق يس�ردلما يلو اهعقو ةيباتك ةركذم بلج هل يغبني بلاطلا دوعي نيحو ،رخأتيس وأ ءامسأو لماكلاب بلاطلا مسإو راطخلإا خيرات نمضتت يتلاو يس�ولا وأ رملأا مسلإ ةفاضلإاب ،بيغتلا ببسو بيغتلا مايأ خيراوتو فصلاو  نيملعلما مل يذلا بايغلا لجسُي .بلاطلاب هتقلاعو ةسردلما رطخُي يذلا صخشلا.ةساردلا نم برهت هنأب ةيسردم مايأ ةسمخ للاخ رربُي
	 روضحلا مقرب لاصتلاا رسلأل يغبني ،رخأتيس وأ بيغتيس بلاطلا ناك اذإ بلاطلا هيف بيغتيس موي لك يف كلذو ،يس�ردلما مويلا ءدب لبق يس�ردلما يلو اهعقو ةيباتك ةركذم بلج هل يغبني بلاطلا دوعي نيحو ،رخأتيس وأ ءامسأو لماكلاب بلاطلا مسإو راطخلإا خيرات نمضتت يتلاو يس�ولا وأ رملأا مسلإ ةفاضلإاب ،بيغتلا ببسو بيغتلا مايأ خيراوتو فصلاو  نيملعلما مل يذلا بايغلا لجسُي .بلاطلاب هتقلاعو ةسردلما رطخُي يذلا صخشلا.ةساردلا نم برهت هنأب ةيسردم مايأ ةسمخ للاخ رربُي

	ةلقتسملا ةساردلا
	ةلقتسملا ةساردلا

	 لوبقم رذع نود رثكأ وأ مايأ ةسمخل ةسردلما نع بيغتيس بلاطلا ناك اذإ تابيترت ةشقانلم مايأ ةسمخب اهلبق ةسردلما ريدمب لاصتلاا ةرسلأل زوجي تارابتعا نأ لاإ تابلطلا بلغلأ سرادلما ةباجتسا مغرب .ةلقتسلما ةساردلا لقت ةدمب راطخلإا لاسرإ اهنيب نم ،بلطلل ةسردلما ضفرل يدؤت دق ةنيعم قلعتت فواخم وأ ةيكولس وأ ةيميداكأ فواخم وأ اًمدقم مايأ ةسمخ نع ةبولطلما دراولما يف صقن وأ تارابتخلال عوضخلا يف ضراعت وأ روضحلاب.ةمدخلا ميدقتل
	 لوبقم رذع نود رثكأ وأ مايأ ةسمخل ةسردلما نع بيغتيس بلاطلا ناك اذإ تابيترت ةشقانلم مايأ ةسمخب اهلبق ةسردلما ريدمب لاصتلاا ةرسلأل زوجي تارابتعا نأ لاإ تابلطلا بلغلأ سرادلما ةباجتسا مغرب .ةلقتسلما ةساردلا لقت ةدمب راطخلإا لاسرإ اهنيب نم ،بلطلل ةسردلما ضفرل يدؤت دق ةنيعم قلعتت فواخم وأ ةيكولس وأ ةيميداكأ فواخم وأ اًمدقم مايأ ةسمخ نع ةبولطلما دراولما يف صقن وأ تارابتخلال عوضخلا يف ضراعت وأ روضحلاب.ةمدخلا ميدقتل

	ضرملاب ةباصلإا تابثإ
	ضرملاب ةباصلإا تابثإ

	 ةسمخ وه ةداتعلما ةلوفطلا ضارملأ ةيلاولا ىوتسم ىلع بيغتلا لدعم يس�و وأ رمأ يلو لكل ةدحولما ناوخ ناس سرادم حمست كلذ عمو ،مايأ ميدقت نود دحاولا ماعلا يف ةيلاتتم مايأ 10 ىتح روضحلا نع راذتعلااب .ةسردلماب فظوم نم وأ بطلا يهنتمم دحأ نم ضرلماب ةباصلإاب تابثإ.)”ميلعتلا نوناق“ نم 46011 مسقلا(
	 ةسمخ وه ةداتعلما ةلوفطلا ضارملأ ةيلاولا ىوتسم ىلع بيغتلا لدعم يس�و وأ رمأ يلو لكل ةدحولما ناوخ ناس سرادم حمست كلذ عمو ،مايأ ميدقت نود دحاولا ماعلا يف ةيلاتتم مايأ 10 ىتح روضحلا نع راذتعلااب .ةسردلماب فظوم نم وأ بطلا يهنتمم دحأ نم ضرلماب ةباصلإاب تابثإ.)”ميلعتلا نوناق“ نم 46011 مسقلا(
	 مهعسي لا هنأ ىتح ضرلما نم نوناعي نولازيلا نيذلا بلاطلا ىلع بجي نم ضرلماب ةباصلإا تبثي ام بلج مايأ ةسمخ رورم دعب ةسردلما روضح بلاطلا نم مكءانبأ ناك اذإو ،ةسردملل مهتدوع ىدل بطلا يهنتمم دحأ وأ ،ةنمزم وأ ةرطخ ةلاحب مهتباصلإ اًرظن بيبط ةياعرل ماظتناب نوعضخي ،مايأ ةسمخلا ةرتف ءاهتنا لبق لزنلما يف ءاقبلاب هرمأ دق بطلا يهنتمم دحأ نلأ.اًروف ليلدلا ميدقت بجيف
	 لوبقلما بايغلا دح نم مصتخُت لاو ةَتبثُم اهنأ ىلع كلت بيغتلا تارم لجسُت.مايأ 10 غلبي يذلاو رملأا يلول حونملماو

	 ىلع نيرداقلا ريغ بلاطلل تارايخةسردملا روضح يف ماظتنلاا
	 ىلع نيرداقلا ريغ بلاطلل تارايخةسردملا روضح يف ماظتنلاا

	 يف ماظتنلاا ىلع نيرداقلا ريغ بلاطلل يلزنلما سيردتلا ةمدخ ميدقت زوجي ةرتفل لاضع ضرلم مهضرعتل وأ ةديدش ةباصإب مهتباصلإ ةسردلما روضح بلاطلل ةبسنلاب .بلاطلا ةلاح بيبط تبثي نأ بجيو ،رثكأ وأ عيباسأ ةثلاث بيبط نم حيرصت جذومن ميدقت مهيلع بجي ،ةيلقع اًضارمأ نوناعي نيذلاةيندب ةقاعإ يناعي بلاطل ةبسنلاب امأ .يس�فنلا مهجلاعم نم جلاع ةطخو
	 يف ماظتنلاا ىلع نيرداقلا ريغ بلاطلل يلزنلما سيردتلا ةمدخ ميدقت زوجي ةرتفل لاضع ضرلم مهضرعتل وأ ةديدش ةباصإب مهتباصلإ ةسردلما روضح بلاطلل ةبسنلاب .بلاطلا ةلاح بيبط تبثي نأ بجيو ،رثكأ وأ عيباسأ ةثلاث بيبط نم حيرصت جذومن ميدقت مهيلع بجي ،ةيلقع اًضارمأ نوناعي نيذلاةيندب ةقاعإ يناعي بلاطل ةبسنلاب امأ .يس�فنلا مهجلاعم نم جلاع ةطخو
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	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	تايلوؤسملاو قوقحلا
	تايلوؤسملاو قوقحلا

	بلاطلا تاينتقم
	بلاطلا تاينتقم

	 ماظتنلاا ةعجارم سلجم عامتسا ةسلجةسردملا روضح يف
	 ماظتنلاا ةعجارم سلجم عامتسا ةسلجةسردملا روضح يف

	ةساردلا نم برهتلاب راطخلإابيغتلا طرفبو
	ةساردلا نم برهتلاب راطخلإابيغتلا طرفبو
	 


	تاظحلام
	تاظحلام

	 ةيصخشلا تاينتقلما نادقف يطغي اًنيمأت ةيميلعتلا ةقطنلما مدقت لا نيذلا بلاطلاف كلذل ؛اهل ضرعتت دق يتلا تايفلتلا يطغي وأ بلاطلل مهتيلوؤسم ىلع اهنوبلجي ةيصخش تاينتقم ةسردلما ىلإ مهعم نوبلجي نادقفل ةيرابتعا وأ ةينوناق ةيلوؤسم يأ لمحتن لا نحنو ،ةيصخشلا.ةيصخش تاينتقم يأ فلت وأ
	 ةيصخشلا تاينتقلما نادقف يطغي اًنيمأت ةيميلعتلا ةقطنلما مدقت لا نيذلا بلاطلاف كلذل ؛اهل ضرعتت دق يتلا تايفلتلا يطغي وأ بلاطلل مهتيلوؤسم ىلع اهنوبلجي ةيصخش تاينتقم ةسردلما ىلإ مهعم نوبلجي نادقفل ةيرابتعا وأ ةينوناق ةيلوؤسم يأ لمحتن لا نحنو ،ةيصخشلا.ةيصخش تاينتقم يأ فلت وأ

	 سلاجم”ـل ”اينروفيلاك ةيلاوب ميلعتلا نوناق“ نم 48263 مسقلا حرصي نمضتت يتلا تلااحلل ةباجتسلاا ”ةسردلما روضح يف ماظتنلاا ةعجارم دايتعا“ وأ ”روضحلا يف ماظتنلاا مدع“ وأ ”ةساردلا نم برهتلا دايتعا“ مضتل ةدح رثكأ لخدت لبس ذيفنت رملأا مزلتسي دق .”شيوشتلا وأ درمتلا probation(  وأ  )School Attendance Review Board, SARB( ـل ةلاحلإا اًيباتك اًراطخإ هيلع ءايصولأا وأ رصاقلا رمأ ءايلوأ ىقلتي .department) Attendance( ـب اولصتا .)”ميلعتلا نوناق“ نم 48325 ىلإ 48320  مسقلا(  (916) 979-8604 مقرلا ىلع SARB ـب وأ )Improvement Pr
	 سلاجم”ـل ”اينروفيلاك ةيلاوب ميلعتلا نوناق“ نم 48263 مسقلا حرصي نمضتت يتلا تلااحلل ةباجتسلاا ”ةسردلما روضح يف ماظتنلاا ةعجارم دايتعا“ وأ ”روضحلا يف ماظتنلاا مدع“ وأ ”ةساردلا نم برهتلا دايتعا“ مضتل ةدح رثكأ لخدت لبس ذيفنت رملأا مزلتسي دق .”شيوشتلا وأ درمتلا probation(  وأ  )School Attendance Review Board, SARB( ـل ةلاحلإا اًيباتك اًراطخإ هيلع ءايصولأا وأ رصاقلا رمأ ءايلوأ ىقلتي .department) Attendance( ـب اولصتا .)”ميلعتلا نوناق“ نم 48325 ىلإ 48320  مسقلا(  (916) 979-8604 مقرلا ىلع SARB ـب وأ )Improvement Pr

	 ثلاث بلاطلا نم مهءانبلأ ةسردلما تلجس اذإ اًباطخ رسلأا ىقلتت نم برهتلل رخأتلا نم تارم ثلاث وأ لوبقم رذع نود بيغتلا نم تارم.امهلاك وأ ةساردلا
	 ثلاث بلاطلا نم مهءانبلأ ةسردلما تلجس اذإ اًباطخ رسلأا ىقلتت نم برهتلل رخأتلا نم تارم ثلاث وأ لوبقم رذع نود بيغتلا نم تارم.امهلاك وأ ةساردلا
	 ةيفاضإ تارم ثلاث بلاطلل ةسردلما تلجس اذإ ٍناث باطخ لسري نود بايغ مايأ ةتس عومجلما نوكيل لوبقم رذع نود بيغتلا نم تارم ثلاث تلجست اذإ ثلاث باطخ رسلأا ىقلتت كلذك ،لوبقم رذع نم برهتلل رخأتلا نم تارم ثلاث وأ لوبقم رذع نود بيغتلا نم ىرخأ فوس .لوبقم رذع نود بيغتلا نم مايأ ةعست عومجلما نوكيل ةساردلا ىلع ةدحاو ةرلم ”برهتلا دايتعا عامتجا“ دقعل ةقداص دوهج لذبُت ةعجارلم بلاطلا عمو ةرسلأا عم )فتاهلا ربع وأ هجول اًهجو امإ( لقلأا ةجلاعلم تاعامتجلاا كلت للاغتساب روملأا ءايلوأ حصنن .بلاطلا عضو صني امك- لوبقم رذع نود رخأتلا

	شيتفتلا تايلمع
	شيتفتلا تايلمع

	 تاطلس يرجت دق ،مهتهافرو مهتملاسو بلاطلا ةحص ىلع اًظافح حمسي امبسح ،شيتفت تايلمع ةينملأا تاطلسلا ولوؤسمو ةسردلما ةفاضلإاب ،تقو يأ يف شيتفتلل ةسردلما نئازخ عضخت دقف ،نوناقلا تاطلسلا يلوؤسم وأ ةيميلعتلا ةقطنلماب ةنملآا سرادلما يلوؤسم نأ يف ةردخلما ريقاقعلا فاشتكلا ةبردم اًبلاك نومدختسي دق ةينملأا رداصي دق كلذك ،ىرخلأا عقاولماو رهظلا بئاقحو تابكرلماو نئازخلا.ةسردلما ضرأ ىلع اهدجاوتب حومسم ريغ رصانع يأ ةسردلما ولوؤسم
	 تاطلس يرجت دق ،مهتهافرو مهتملاسو بلاطلا ةحص ىلع اًظافح حمسي امبسح ،شيتفت تايلمع ةينملأا تاطلسلا ولوؤسمو ةسردلما ةفاضلإاب ،تقو يأ يف شيتفتلل ةسردلما نئازخ عضخت دقف ،نوناقلا تاطلسلا يلوؤسم وأ ةيميلعتلا ةقطنلماب ةنملآا سرادلما يلوؤسم نأ يف ةردخلما ريقاقعلا فاشتكلا ةبردم اًبلاك نومدختسي دق ةينملأا رداصي دق كلذك ،ىرخلأا عقاولماو رهظلا بئاقحو تابكرلماو نئازخلا.ةسردلما ضرأ ىلع اهدجاوتب حومسم ريغ رصانع يأ ةسردلما ولوؤسم

	 :ةسردملا نم بلاطلا لصف
	 :ةسردملا نم بلاطلا لصف
	ةبقاعتملا بيغتلا مايأ

	 هبقاعتلما هبيغت مايأ تمكارت اذإ ةسردلما نم لصفلل بلاطلا ضرعتي دق نولوؤسلما لسري دقو ،ةرسلأا نم لاصتا دورو نود اًموي 15 حبصتل مل ةبقاعتم بايغ مايأ 10 ليجست دنع اًيديرب اًباطخ ةسردلماب نويرادلإا ةرسلأاب لاصتلاا اهللاخ ةسردلما تلواح وأ ةسردلماب اهللاخ ةرسلأا لصتت.ةباجإ قلتت ملو
	 هبقاعتلما هبيغت مايأ تمكارت اذإ ةسردلما نم لصفلل بلاطلا ضرعتي دق نولوؤسلما لسري دقو ،ةرسلأا نم لاصتا دورو نود اًموي 15 حبصتل مل ةبقاعتم بايغ مايأ 10 ليجست دنع اًيديرب اًباطخ ةسردلماب نويرادلإا ةرسلأاب لاصتلاا اهللاخ ةسردلما تلواح وأ ةسردلماب اهللاخ ةرسلأا لصتت.ةباجإ قلتت ملو

	ةسردملا تاكلتمم نم اهريغو بتكلا
	ةسردملا تاكلتمم نم اهريغو بتكلا

	 بلاطلا ةهافرو روضحلا يف ماظتنلاا باطخ )Child Welfare and AttendanceLetter, CWA1  و CWA2(
	 بلاطلا ةهافرو روضحلا يف ماظتنلاا باطخ )Child Welfare and AttendanceLetter, CWA1  و CWA2(

	 اًكلم لظت بلاطلل تيطعأ يتلا تادعلما وأ داولما نم اهريغو بتكلا تادعلماو داولما كلت لك ىلع ظافحلا نم دبلاو ،ةدحولما ناوخ ناسل مَزلُي ،هيلعو ؛ةديج ةلاح يف اهتداعإو صرحب اهعم لماعتلاو ةفيظن وأ فلتلل ضرعتت رصانع يأ رييغت وأ ميمرت فيلاكت عفدب بلاطلا.ىرخلأا تابوقعلل ةفاضلإاب كلذو ،عايضلا
	 اًكلم لظت بلاطلل تيطعأ يتلا تادعلما وأ داولما نم اهريغو بتكلا تادعلماو داولما كلت لك ىلع ظافحلا نم دبلاو ،ةدحولما ناوخ ناسل مَزلُي ،هيلعو ؛ةديج ةلاح يف اهتداعإو صرحب اهعم لماعتلاو ةفيظن وأ فلتلل ضرعتت رصانع يأ رييغت وأ ميمرت فيلاكت عفدب بلاطلا.ىرخلأا تابوقعلل ةفاضلإاب كلذو ،عايضلا

	ةقطنملاب ماعلا يعدملل ةلاحإ
	ةقطنملاب ماعلا يعدملل ةلاحإ

	 مدع يف رخآ صخش يأ وأ يس�ولا وأ رملأا يلول يعوطلا رارمتسلاا ةلاح يف تامدخلا وأ ”يس�ردلما روضحلا ةعجارم سلجم“ تاهيجوتل ةباجتسلاا ةقطنملل هتاميلعت ”يس�ردلما روضحلا ةعجارم سلجم“ ردصي ،ةمدقلما وأ رملأا يلو قحب ةبسانلما ةمكحلما مامأ ةيئانج ىوكش عفرتل ةيميلعتلا 272 مسقلا كاهتناب ماهتلاا هيجوت ىلع يوطنت رخآ صخش وأ يس�ولا ”اينروفيلاك ةيلاوب تابوقعلا نوناق“ نم ”رصاق حونج يف ةمهاسلما“ ةيئاضقلا ةقحلاملل ةبسانلما تاطلسلا يلوت نم ةيميلعتلا ةقطنلما دكأتتلو اولاحُي دقف ربكأ وأ اًماع 12 نوغلبي نيذلا بلاطلل ةبسنلاب امأ ،مهت
	 مدع يف رخآ صخش يأ وأ يس�ولا وأ رملأا يلول يعوطلا رارمتسلاا ةلاح يف تامدخلا وأ ”يس�ردلما روضحلا ةعجارم سلجم“ تاهيجوتل ةباجتسلاا ةقطنملل هتاميلعت ”يس�ردلما روضحلا ةعجارم سلجم“ ردصي ،ةمدقلما وأ رملأا يلو قحب ةبسانلما ةمكحلما مامأ ةيئانج ىوكش عفرتل ةيميلعتلا 272 مسقلا كاهتناب ماهتلاا هيجوت ىلع يوطنت رخآ صخش وأ يس�ولا ”اينروفيلاك ةيلاوب تابوقعلا نوناق“ نم ”رصاق حونج يف ةمهاسلما“ ةيئاضقلا ةقحلاملل ةبسانلما تاطلسلا يلوت نم ةيميلعتلا ةقطنلما دكأتتلو اولاحُي دقف ربكأ وأ اًماع 12 نوغلبي نيذلا بلاطلل ةبسنلاب امأ ،مهت

	 وأ رملأا يلول هجوم ةيميلعتلا ةقطنلما سلجم نم اًيريذحت اًباطخ رسلأا ىقلتت CWA1 باطخلا أشنيو ،ةديدع تارم ضرلماب بيصأ دق مهنبا نأب يس�ولل كلت نيب نم يهو ،مايأ ةسمخ ىلإ ةتَبثُلما ةيضرلما مايلأا ددع لصي امنيح يلو نم ةتَبثُلما ةيضرلما مايلأا كلت ددع لصو اذإف ،روملأا ءايلولأ ةحونملما ةباصلإا تابثإب ةرسلأا اًبلاطم CWA2 باطخ ةرسلأا ىقلتت مايأ 10 ىلإ رملأا بلاطلا نم ضرلما غلبي نأ دعب موي يلأ بطلا يهنتمم نم يأ نم ضرلماب ببسب بايغ تارم يأ لجسُت اذهل ؛ةسردملل باهذلا نم هعنمي اًغلبم فظوم نم وأ بطلا يهنتمم دحأ نم تابثإ م
	 وأ رملأا يلول هجوم ةيميلعتلا ةقطنلما سلجم نم اًيريذحت اًباطخ رسلأا ىقلتت CWA1 باطخلا أشنيو ،ةديدع تارم ضرلماب بيصأ دق مهنبا نأب يس�ولل كلت نيب نم يهو ،مايأ ةسمخ ىلإ ةتَبثُلما ةيضرلما مايلأا ددع لصي امنيح يلو نم ةتَبثُلما ةيضرلما مايلأا كلت ددع لصو اذإف ،روملأا ءايلولأ ةحونملما ةباصلإا تابثإب ةرسلأا اًبلاطم CWA2 باطخ ةرسلأا ىقلتت مايأ 10 ىلإ رملأا بلاطلا نم ضرلما غلبي نأ دعب موي يلأ بطلا يهنتمم نم يأ نم ضرلماب ببسب بايغ تارم يأ لجسُت اذهل ؛ةسردملل باهذلا نم هعنمي اًغلبم فظوم نم وأ بطلا يهنتمم دحأ نم تابثإ م
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	بيدأتلاو تايكولسلا
	بيدأتلاو تايكولسلا

	بيدأتلاو تايكولسلا
	بيدأتلاو تايكولسلا

	ةيساردلا ةعاقلا يف شيوشتلا
	ةيساردلا ةعاقلا يف شيوشتلا

	ةحرتقملا ةيلزنملا تلاخدتلا
	ةحرتقملا ةيلزنملا تلاخدتلا

	 نأ بجيف ،ةنمآ ملعت ةئيبل جورتو بلاطلا قوقح ةسردلما دعاوق يمحت .سيردتلا يف اًرارحأ نوملعلما نوكي نأ بجي امك ،ملعتلا يف اًرح بلاطلا نوكي ءانثأو يس�اردلا مويلا ءانثأ ةسردلما مامأ مهتايكولس نع نولوؤسم بلاطلا تاطاشنلا ىلإو ةسردلما ىلإ مهقيرط يف كلذكو ،ةيسردلما تاطاشنلا اًبولطم نوكي دق .تقو يأ يف ةسردلما ضرأ ىلعو ،اهنم مهقيرط يفو ةيسردلما يف ةكراشملل ةنيعم ةنَطاوم ريياعم وأ ةيميداكأ ريياعمب ءافولا بلاطلا نم .يس�اردلا جهنلما جراخ نوكت يتلا تاطاشنلا
	 نأ بجيف ،ةنمآ ملعت ةئيبل جورتو بلاطلا قوقح ةسردلما دعاوق يمحت .سيردتلا يف اًرارحأ نوملعلما نوكي نأ بجي امك ،ملعتلا يف اًرح بلاطلا نوكي ءانثأو يس�اردلا مويلا ءانثأ ةسردلما مامأ مهتايكولس نع نولوؤسم بلاطلا تاطاشنلا ىلإو ةسردلما ىلإ مهقيرط يف كلذكو ،ةيسردلما تاطاشنلا اًبولطم نوكي دق .تقو يأ يف ةسردلما ضرأ ىلعو ،اهنم مهقيرط يفو ةيسردلما يف ةكراشملل ةنيعم ةنَطاوم ريياعم وأ ةيميداكأ ريياعمب ءافولا بلاطلا نم .يس�اردلا جهنلما جراخ نوكت يتلا تاطاشنلا
	:بلاطلا نم عقَوتُي
	 .
	 .
	 .
	 .

	.ةسردلما دعاوق عابتا

	 .
	 .
	 .

	.ةسردلما تاطلسو نيملعلما تاهيجوت عابتا

	 .
	 .
	 .

	.ةيساردلا ةعاقلا لخاد بلاطلا نم مهريغلو نيملعملل مارتحلاا ءادبإ

	 .
	 .
	 .

	.نواعتلاو ةساردلل اًدعتسم فصلل روضحلا

	 .
	 .
	 .

	.صصحلا ءانثأ بلاطك هيلإ ةلكولما ماهلما ىلع زيكرتلا

	 .
	 .
	 .

	.ملعم لك اهيلمي امفيك ةيساردلا تاعاقلا دعاوقل لاثتملاا

	 .
	 .
	 .

	 .تاجاردلا بوكر دنع تاذوخ ءادترا


	:بلاطلل زوجي لا ،ةماع ةفصب
	 .
	 .
	 .
	 .

	.ةرطخ ضارغأ وأ ةحلسأ يأ ةزايح

	 .
	 .
	 .

	 نم اهريغ وأ تايلوحك وأ غبت وأ اهل تاودأ وأ ةردخم ريقاقع ةزايح وأ اهعيب وأ اهنم يأ مادختسا وأ ةباقرلل ةعضاخلا وأ ةرطخلا داولما.ريغلا عم اهتكراشم

	 .
	 .
	 .

	.هفيوخت وأ هيلع رمنتلا وأ هتقياضم وأ هديدهت وأ هءاذيإ وأ ريغلا لاتق

	 .
	 .
	 .

	.اهيلع ءلايتسلاا وأ ريغلا تاينتقم فلاتإ

	 .
	 .
	 .

	 وأ ريغلا ردق نم طحي وأ نيهم وأ ءيذب وأ نيشم وحن ىلع فرصتلا رصنع يأ لمح وأ ءادترا وأ ةسردلما دعاوق وأ نيناوقلا كاهتنلا جوري.تافصاولما كلتب فصتي

	 .
	 .
	 .

	.ةسردلما تاطلس يدحت

	 .
	 .
	 .

	.نذإ نودب ةسردلما ضرأ ةرداغم

	 .
	 .
	 .

	.يس�ردلما طاشنلا وأ يس�اردلا فصلا ىلع شيوشتلا

	 .
	 .
	 .

	.قئاثولا ريوزت وأ شغلا

	 .
	 .
	 .

	.ةرماقملل طاشن يأ يف ةكراشلما

	 .
	 .
	 .

	 طاشنلا ىلع شوشي امم ةينورتكللإا لاصتلاا ةزهجأ مادختسا.يس�ردلما

	 .
	 .
	 .

	.يس�اردلا فصلا ىلع رخأتلاو ةسردلما نم برهتلا



	 بولطلما يس�اردلا راسلما نوعَبتَيو ةيميظنتلا حئاولل بلاطلا لك لثتمي نم ناك نإو ىتح بلاط يأ عضخي دق .ةسردلما يملعم تاهيجوت نوعِبّتيو لاعفلأا باكترا ىدل درطلا وأ فقولا وأ بيدأتلل ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ يس�ردلما طاشنلاب لصتت يتلاو ”اينروفيلاك ةيلاوب ميلعتلا نوناق“ يف ةجردلما ىلع كلذ ًلاماش ،ىرخأ ةيميلعت ةقطنم يأ نمض وأ يس�ردلما روضحلا وأ ءانثأ ،ةسردلما ضرأ ىلع دجاوتلا ءانثأ :يلي امم يأ رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع كلذ ناك ًءاوس ءادغلا ةرتف ءانثأ ،اهنم ةدوعلاو ةسردملل باهذلا قيرط وأ ةسردلما هاعرت طاشنل باهذلا ءانثأ 
	 بولطلما يس�اردلا راسلما نوعَبتَيو ةيميظنتلا حئاولل بلاطلا لك لثتمي نم ناك نإو ىتح بلاط يأ عضخي دق .ةسردلما يملعم تاهيجوت نوعِبّتيو لاعفلأا باكترا ىدل درطلا وأ فقولا وأ بيدأتلل ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ يس�ردلما طاشنلاب لصتت يتلاو ”اينروفيلاك ةيلاوب ميلعتلا نوناق“ يف ةجردلما ىلع كلذ ًلاماش ،ىرخأ ةيميلعت ةقطنم يأ نمض وأ يس�ردلما روضحلا وأ ءانثأ ،ةسردلما ضرأ ىلع دجاوتلا ءانثأ :يلي امم يأ رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع كلذ ناك ًءاوس ءادغلا ةرتف ءانثأ ،اهنم ةدوعلاو ةسردملل باهذلا قيرط وأ ةسردلما هاعرت طاشنل باهذلا ءانثأ 
	 وأ ةيميلعتلا ةقطنلما وأ ةسردلما دعاوق كاهتنلا فقولل بلاطلا ضرعتي دق ليطعتب نوددهي اوناك وأ نيرخلآا ةحص وأ ةملاس ىلع اًرطخ نولثمي اوناك اذإ فقولا ءانثأ ،مايأ ةسمخ ىلإ موي نم فقولا دتمي نأ نكمي .ةسردلما جمارب امب ةداتعلما ةيساردلا تاطاشنلا وأ فوفصلا يف ةكراشلما بلاطلل زوجي لا ةرسأ نم ملعلما مزلتسي دق .ليدب جمانرب ىلإ لكوي دق نكل ،جرختلا اهيف.ريدلماب ءاقتللااو يس�ردلما مويلا نم ءزج روضح فوقولما بلاطلا
	 عابتاب فقولا ىلع نعطلا يف قحلاب هترسأ وأ فوقولما بلاطلا عتمتي حنست ،فقو ىلع نعطلا يف ةرسلأا تبغر اذإف .ةيميلعتلا ةقطنلما تاءارجإ نعطلا مدقتل فقولا نم لولأا مويلا نم ًءدب ةيسردم مايأ 10 ةرسلأل ،رارقلا نع ةيضار ةرسلأا نكت مل اذإ .ةسردلما ريدلم ًلاوأ هميدقت بجي يذلا suspension( ”فقولا ىلع نعطلا جذومن“ ءافيتسا ةرسلأل نكمي اهنيح مقرلا ىلإ سكافلاب هلاسرإ مث ،ةسردلما ىدل رفاوتلما )appeal form:يلاتلا ناونعلا ىلع ”ةيميلعتلا ةقطنلما ةرادإ”ـل هميلست وأ(916) 979-8053 
	 

	.District Office at 3738 Walnut Ave., Car-michael, California 95608
	 تلاخدتلا“ يفظوم عجاري ،هتانايب تيفوتسا دقو جذومنلا يقلت دنع ءانثأ بلاطلا رمتسي ،فقولا ىلع مدقلما نعطلا ”بلاطلا ةعجارمو ،ةسردلما ةرادإ هب هتبقاع يذلا يلصلأا فقولا ذيفنت يف نعطلا تاءارجإ لوصولا دنع ةرسلأاب لاصتلاا يرجي .ةيئاهنلا تابيترتلل اًراظتنا كلذو 48908 مسقلا( .لجسلما لزنلما ناونعل يديرب باطخ لسرُي كلذكو رارقل نوناق“ نم 1415 مسقلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم 56026 و 48911.1و ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 5144.1 ةسايسلاو ”ةدحتلما تايلاولا.)”ةدحولما ناوخ

	 رمأ يف اورظناف ،بلاطلل اًيميلعت اًسرد لزنلماب فقولا ةرتف اولعجا ًءاجر :ةيلاتلا تايجيتارتسلاا قيبطت
	 رمأ يف اورظناف ،بلاطلل اًيميلعت اًسرد لزنلماب فقولا ةرتف اولعجا ًءاجر :ةيلاتلا تايجيتارتسلاا قيبطت
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ةرتف ءانثأ بلاطلا توفتس يتلا ةيسردلما ماهلماو تابجاولا اوبلطت نأ )لامعلأا كلت عيمجتل نيموي وأ اًموي نوملعلما قرغتسي دق( فقولا.هتتاف يتلا ةيسردلما ماهملل بلاطلا لامكتسا نم اودكأتو

	 .
	 .
	 .

	.فقولا مايأ لاوط نيغلابلا دحأ نم فارشإ ريفوت

	 .
	 .
	 .

	 باعللأاو تنرتنلإاو فتاهلاو زافلتلا مادختسا ىلع دويق عضو.ءاقدصلأا عم لصاوتلاو ةينورتكللإا

	 .
	 .
	 .

	 نأ اهللاخ نم نكمي ناك ىرخأ لبس يف ريكفتلا ىلع بلاطلا ةدعاسم.فقولما عم لماعتي

	 .
	 .
	 .

	 يف نيلغشنم نونوكي نيح ةطرو يأ يف بلاطلا عوقو حجرلما ريغ نم.ةيباجيإ تاطاشن

	 .
	 .
	 .

	 بادلآا وأ تاضايرلا( هيف هكارشإو بلاطلل قوري ءيس� ىلع فرعتلا.)خلإ... وأ اماردلا نونف وأ لابشلأا وأ بابشلا تاعومجم وأ

	 .
	 .
	 .

	 اوروز ،بلاطلا ةدعاسلم يلحلما عمتجلما دراومب لاصتلاا ةسردلما يراشتسم دحأ اوريشتسا وأ www.211Sacramento.org.اهب نييرادلإا دحأ وأ


	 ةجاحب متنك اذإف ،اهرركي لاأو هئاطخأ نم بلاطلا ملعتي نأ وه فدهلا  جمانرب بتكمب وأ ةسردلما ريدمب اولصتا يفاضإ معدل وأ ةيفاضإ راكفلأ.(916) 971¬7929 مقرلا ىلع )Family and Community Engagement)

	 ًلاوأ ملعلما نواعتي ،ةيساردلا ةعاقلا ىلع شيوشتلا يف بلاطلا ببستي نيح ىلع شيوشتلا يف بلاطلا رمتسا اذإف ،كولسلا كلذ ليدعتل بلاطلا عم وأ بسانلما بيدأتلا يقلتل ةسردلما تاطلسل بلاطلا لاحُي ،ملعتلا ةيلمع اهنم اًعقوتم نوكي يتلا رسلأا ةسردلما رطخُتو ،ةيحيحصتلا ريبادتلا ذاختلا دق ةسردلما دعاوق بلاطلا كولس كهتنا اذإف .كولسلا حيحصت يف ةدعاسلما:لثم ،تايصوتلا ضعبب ةسردلما يس�وت
	 ًلاوأ ملعلما نواعتي ،ةيساردلا ةعاقلا ىلع شيوشتلا يف بلاطلا ببستي نيح ىلع شيوشتلا يف بلاطلا رمتسا اذإف ،كولسلا كلذ ليدعتل بلاطلا عم وأ بسانلما بيدأتلا يقلتل ةسردلما تاطلسل بلاطلا لاحُي ،ملعتلا ةيلمع اهنم اًعقوتم نوكي يتلا رسلأا ةسردلما رطخُتو ،ةيحيحصتلا ريبادتلا ذاختلا دق ةسردلما دعاوق بلاطلا كولس كهتنا اذإف .كولسلا حيحصت يف ةدعاسلما:لثم ،تايصوتلا ضعبب ةسردلما يس�وت
	 .
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	.ةيسفنلا ةروشلما
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	 .

	.يرسأ عامتجا

	 .
	 .
	 .

	.رخآ جمانرب وأ ىرخأ ةسردم يف بيسنتلل مييقت

	 .
	 .
	 .

	.نسحتلا طورش درسي بوتكم دقع

	 .
	 .
	 .

	.ةينمأ تاطلس ةلاكو وأ ةيعمتجم ةلاكو ىلإ ةلاحإ

	 .
	 .
	 .

	:بيدأتلا نمضتي دق
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ةحارلا تارتف ةنمضتم ،ةيسردلما تاطاشنلا يف ةكراشلما دييقت جراخ نوكت يتلا تاطاشنلاو تاضايرلاو ةيناديلما تلاحرلاو.جرختلا ىلإ ةفاضلإاب ،يس�اردلا جهنلما

	 .
	 .
	 .

	 بلاطلا رضحُي ثيح( تبسلا ةسردم وأ ةيسردم ةبوقع.)اهمامتلإ ةيسردلما ماهلماو تابجاولا

	 .
	 .
	 .

	.رخآ يس�ردم جمانربل هليكوتو فصلا نم فرصلا

	 .
	 .
	 .

	.فقولا

	 .
	 .
	 .

	.درطلا

	 .
	 .
	 .

	.رخآ جمانرب وأ ىرخأ ةسردلم لقنلا






	فقولا
	فقولا

	 فرشلما ررقي ملام هدرطب ىس�وي وأ فقولا وأ بيدأتلل بلاط يأ عضخي لا دق بلاطلا نأ بلاطلا اهب قحتللما ةسردلما ريدم وأ هنع بوني نم وأ ماعلا ضرفُي لا .”اينروفيلاك ةيلاوب ميلعتلا نوناق“ صوصن نم يأ وأ ضعب كهتنا يف ىرخلأا ميوقتلا لبس لشفت نيح لاإ فارشلإل عضاخلا فقولا وأ فقولا.ميلسلا كولسلا قيقحت
	 فرشلما ررقي ملام هدرطب ىس�وي وأ فقولا وأ بيدأتلل بلاط يأ عضخي لا دق بلاطلا نأ بلاطلا اهب قحتللما ةسردلما ريدم وأ هنع بوني نم وأ ماعلا ضرفُي لا .”اينروفيلاك ةيلاوب ميلعتلا نوناق“ صوصن نم يأ وأ ضعب كهتنا يف ىرخلأا ميوقتلا لبس لشفت نيح لاإ فارشلإل عضاخلا فقولا وأ فقولا.ميلسلا كولسلا قيقحت
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	بيدأتلاو تايكولسلا
	بيدأتلاو تايكولسلا

	بيدأتلاو تايكولسلا
	بيدأتلاو تايكولسلا

	 لا يتلا ريقاقعلاو ةيبطلا ةفصولا ريقاقعاهمزلتست
	 لا يتلا ريقاقعلاو ةيبطلا ةفصولا ريقاقعاهمزلتست

	ةيساردلا فوفصلل رملأا ءايلوأ روضح
	ةيساردلا فوفصلل رملأا ءايلوأ روضح

	درطلا
	درطلا

	بلاطلا كولسل ةيراشتسلإا دعاوقلا
	بلاطلا كولسل ةيراشتسلإا دعاوقلا
	بلاطلا كولسل ةيراشتسلإا دعاوقلا
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	 طاشن يأ وأ ناوخ ناس سرادم نم يأ دايترا بلاطلل زوجي لا هنأ كلذ ينعي ىس�وي .ىرخأ ةيميلعت جماربل نودورطلما بلاطلا لكويو ،هميقت يس�ردم ضارغأ وأ حلاس ةزايح لثم ةروطخلا ةغلاب تافلاخلما باكترا دنع درطلاب داولم ريفوت دنع وأ رخآ صخشل ةيندب ةباصإ يف ببستلا دنع وأ ةرطخ وأ زازتبا وأ هاركلإاب ةقرس باكترا دنع وأ اهعيب وأ ةباقرلل ةعضاخ ةردخم.برضلاب ءادتعا وأ يس�نج ءادتعا
	 طاشن يأ وأ ناوخ ناس سرادم نم يأ دايترا بلاطلل زوجي لا هنأ كلذ ينعي ىس�وي .ىرخأ ةيميلعت جماربل نودورطلما بلاطلا لكويو ،هميقت يس�ردم ضارغأ وأ حلاس ةزايح لثم ةروطخلا ةغلاب تافلاخلما باكترا دنع درطلاب داولم ريفوت دنع وأ رخآ صخشل ةيندب ةباصإ يف ببستلا دنع وأ ةرطخ وأ زازتبا وأ هاركلإاب ةقرس باكترا دنع وأ اهعيب وأ ةباقرلل ةعضاخ ةردخم.برضلاب ءادتعا وأ يس�نج ءادتعا
	 ذختي ،اهل ليدب وأ ةيرادإ عامتسا ةسلج بلاطلل دقعُت ،درطلاب يس�وأ اذإ لكوي دق درطلا تاءارجإ ءانثأ ،بلاطلا درطب يئاهنلا رارقلا ميلعتلا سلجم .اًيسردم اًموي 40 ىتح ةسردلما نع دعبُي وأ رخآ يس�ردم جمانربب بلاطلا.)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 5144.1 ةسايسلا(

	 لاذتبلااو ةءاذبلا هدايتعلا وأ نيشم لعف هباكترلا بلاط ةسردلما فقوت نيح ضعب وأ ةسردلما تاطلس هيدحتل وأ ةيسردلما تاطاشنلا ىلع هشيوشتل وأ يتلا ةيساردلا فوفصلل بلاطلا ةرسأ دارفأ روضح بلطت دق قبسام لك وأ.)”ميلعتلا نوناق“ نم 48900.1 مسقلا( اهروضح نع بلاطلا فقوأ
	 لاذتبلااو ةءاذبلا هدايتعلا وأ نيشم لعف هباكترلا بلاط ةسردلما فقوت نيح ضعب وأ ةسردلما تاطلس هيدحتل وأ ةيسردلما تاطاشنلا ىلع هشيوشتل وأ يتلا ةيساردلا فوفصلل بلاطلا ةرسأ دارفأ روضح بلطت دق قبسام لك وأ.)”ميلعتلا نوناق“ نم 48900.1 مسقلا( اهروضح نع بلاطلا فقوأ

	 بلط ىلع ًءانب بلاطلل ةيودلأا لوانُي نأ كلذب لوخم يس�ردم فظولم زوجي ريقاقع كلذكو عون يأ نم تلامكلما اًتاب اًعنم عنمُي كلذ ءانثتسابو ،ةرسلأا نم ّلاأ بلاطلل يغبنيو ،ةيبط ةفصو مزلتست لا يتلا ريقاقعلاو ةيبطلا ةفصولا مهتزايح نيبتي نيذلا بلاطلا عضخي ،هيلعو ؛ةسردملل داولما كلت اورضحي.بيدأتلل داولما كلتل
	 بلط ىلع ًءانب بلاطلل ةيودلأا لوانُي نأ كلذب لوخم يس�ردم فظولم زوجي ريقاقع كلذكو عون يأ نم تلامكلما اًتاب اًعنم عنمُي كلذ ءانثتسابو ،ةرسلأا نم ّلاأ بلاطلل يغبنيو ،ةيبط ةفصو مزلتست لا يتلا ريقاقعلاو ةيبطلا ةفصولا مهتزايح نيبتي نيذلا بلاطلا عضخي ،هيلعو ؛ةسردملل داولما كلت اورضحي.بيدأتلل داولما كلتل
	 تلامكم وأ بوبح يأ لوانت مدع نأشب بلاطلا عم ثدحتلا ىلع رسلأا ثحن وأ مهيلع ءايصولأا وأ مهرومأ ءايلوأ وأ مهؤابطأ مهل اهمدقي ملام ريقاقع وأ سانلا ضعب ضرعتي دق هنأ ركذلاب ريدجلاو ،كلذب لوخم يس�ردم لوؤسم ،ريقاقعلا وأ تلامكلما دحأ هاجت يبلس لعف درل مهتايح نم ام ةلحرم يف دحاو راقع نم رثكأ صخشلا لوانت اذإ ةيبلسلا لعفلا دودر أشنت دق كلذك.ةبولطلما ةعرجلاب وأ تاميلعتلل اًقبط راقعلا لوانتي مل اذإ وأ ،مويلا للاخ

	 ساسأ ىلع عئاقولا مييقتل بلاطلا كولسل ةيراشتسلإا دعاوقلا تممص جذومن ىلع ينبلما بلاطلل ةيرمعلا ةلحرملل بسانلما بيدأتلا رفوتلو يدرف.بيدأتلل ّيمدقت
	 ساسأ ىلع عئاقولا مييقتل بلاطلا كولسل ةيراشتسلإا دعاوقلا تممص جذومن ىلع ينبلما بلاطلل ةيرمعلا ةلحرملل بسانلما بيدأتلا رفوتلو يدرف.بيدأتلل ّيمدقت
	 لاإ بلاطلا فقو مدعل ةدحولما ناوخ ناس سرادم يف نيدهاج ىعسن هنأ لاإ ،ميلسلا كولسلا قيقحت يف ىرخلأا ميوقتلا لبس لك لشفت نيح كولس ططخم يف ةروكذلما بابسلأا نم يلأ فقولل بلاطلا ضرعتي دق فرشلما وأ ةسردلما ريدم ررق اذإ ةرم لولأ ةفلاخلما باكترا دنع بلاطلا زوجي كلذك ،رطخ يف ببستي بلاطلا دوجو نأ ةيميلعتلا ةقطنملل ماعلا ميدقتب نولوخي نيح يس�خشلا مهريدقتل ءوجللا يس�ردلما عقولما ييرادلإ 48900 مسقلا( امهلاك وأ درطلا وأ فقولا نم ًلادب ميوقتلل ىرخأ لبس نم 1415 مسقلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم 48911.1 و 48900.5(a) و.)”ةدحتلما تايل
	 


	ملعملا راطخإ
	ملعملا راطخإ

	 وأ فقولل ضرعت بلاط يأ نع نيملعلما راطخإب ةسردلما ويرادإ مزتلي غبتلا مادختسا فلاخب ببس يلأ ةيضالما ةثلاثلا تاونسلا للاخ درطلا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 49079 مسقلا(
	 وأ فقولل ضرعت بلاط يأ نع نيملعلما راطخإب ةسردلما ويرادإ مزتلي غبتلا مادختسا فلاخب ببس يلأ ةيضالما ةثلاثلا تاونسلا للاخ درطلا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 49079 مسقلا(
	 


	شيتفتلا تايلمع
	شيتفتلا تايلمع

	ةرطخلا ضارغلأا وأ ةحلسلأا
	ةرطخلا ضارغلأا وأ ةحلسلأا

	 ةسردلما تاطلس يرجت دق ،مهتهافرو مهتملاسو بلاطلا ةحص ىلع اًظافح دقف ،نوناقلا حمسي امبسح ،شيتفت تايلمع ةينملأا تاطلسلا ولوؤسمو سرادلما يلوؤسم نأ ةفاضلإاب ،تقو يأ يف شيتفتلل ةسردلما نئازخ عضخت نومدختسي دق ةينملأا تاطلسلا يلوؤسم وأ ةيميلعتلا ةقطنلماب ةنملآا رهظلا بئاقحو تابكرلماو نئازخلا يف ةردخلما ريقاقعلا فاشتكلا ةبردم اًبلاك حومسم ريغ رصانع يأ ةسردلما ولوؤسم رداصي دق كلذك ،ىرخلأا عقاولماو.ةسردلما ضرأ ىلع اهدجاوتب
	 ةسردلما تاطلس يرجت دق ،مهتهافرو مهتملاسو بلاطلا ةحص ىلع اًظافح دقف ،نوناقلا حمسي امبسح ،شيتفت تايلمع ةينملأا تاطلسلا ولوؤسمو سرادلما يلوؤسم نأ ةفاضلإاب ،تقو يأ يف شيتفتلل ةسردلما نئازخ عضخت نومدختسي دق ةينملأا تاطلسلا يلوؤسم وأ ةيميلعتلا ةقطنلماب ةنملآا رهظلا بئاقحو تابكرلماو نئازخلا يف ةردخلما ريقاقعلا فاشتكلا ةبردم اًبلاك حومسم ريغ رصانع يأ ةسردلما ولوؤسم رداصي دق كلذك ،ىرخلأا عقاولماو.ةسردلما ضرأ ىلع اهدجاوتب

	 ضارغأ وأ نيكاكس وأ ةيران ةحلسأ نوزوحي نيذلا بلاطلا درطب ىس�وي درط ةيلاولا نوناق مزلتسي امك ،ةرطخلا ضارغلأا نم اهريغ وأ ةرجفتم 48900 مسقلا( ملع نع تارجفتم وأ ةيران ةحلسأ نوزوحي نيذلا بلاطلا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 48915و
	 ضارغأ وأ نيكاكس وأ ةيران ةحلسأ نوزوحي نيذلا بلاطلا درطب ىس�وي درط ةيلاولا نوناق مزلتسي امك ،ةرطخلا ضارغلأا نم اهريغ وأ ةرجفتم 48900 مسقلا( ملع نع تارجفتم وأ ةيران ةحلسأ نوزوحي نيذلا بلاطلا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 48915و

	نيتوكينلا وأ غبتلا تاجتنم
	نيتوكينلا وأ غبتلا تاجتنم

	 تاجتنم يأ نيخدت ةيميلعتلا ةقطنملل ةعبات اًضرأ دعُي ناكم يأ يف رظحُي تاجتنلما نمضتت ،اهتزايح وأ اهمادختسا وأ نيتوكينلا وأ غبتلا ىلع يوتحت نّخَدُلما ريغ غبتلاو راجيسلاو رئاجسلا :رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع ةروظحلما ،هيلعو ،)ةينورتكللإا رئاجسلا( ةينورتكللإا نيتوكينلا يطاعت ةزهجأو ةزهجأ وأ نيتوكينلا وأ غبتلا تاجتنم نومدختسي نيذلا بلاطلا عضخي.بيدأتلل اهنوزوحي وأ نيتوكينلا يطاعت
	 تاجتنم يأ نيخدت ةيميلعتلا ةقطنملل ةعبات اًضرأ دعُي ناكم يأ يف رظحُي تاجتنلما نمضتت ،اهتزايح وأ اهمادختسا وأ نيتوكينلا وأ غبتلا ىلع يوتحت نّخَدُلما ريغ غبتلاو راجيسلاو رئاجسلا :رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع ةروظحلما ،هيلعو ،)ةينورتكللإا رئاجسلا( ةينورتكللإا نيتوكينلا يطاعت ةزهجأو ةزهجأ وأ نيتوكينلا وأ غبتلا تاجتنم نومدختسي نيذلا بلاطلا عضخي.بيدأتلل اهنوزوحي وأ نيتوكينلا يطاعت

	ةباقرلل ةعضاخلا داوملا
	ةباقرلل ةعضاخلا داوملا

	 ةباقرلل ةعضاخ داولم مهيطاعت نيبتي نيذلا بلاطلا فقولل ضرعتي دق درطب ىس�وي امنيب ،اهل مهتزايح نيبتي وأ لقعلل ةبيغلما داولما نم اهريغ وأ داوم اهنأ ىلع مدقت اًداوم وأ ةباقرلل ةعضاخ اًداوم نورفوي نيذلا بلاطلا.اهنوعيبي وأ ةباقرلل ةعضاخ
	 ةباقرلل ةعضاخ داولم مهيطاعت نيبتي نيذلا بلاطلا فقولل ضرعتي دق درطب ىس�وي امنيب ،اهل مهتزايح نيبتي وأ لقعلل ةبيغلما داولما نم اهريغ وأ داوم اهنأ ىلع مدقت اًداوم وأ ةباقرلل ةعضاخ اًداوم نورفوي نيذلا بلاطلا.اهنوعيبي وأ ةباقرلل ةعضاخ
	 تاردخلما حنج باكترا ببسب نوفوقولما بلاطلا ةسردلما تاطلس ليحت دق ماع ةدلم ةدايقلا تازايتما رخأتت امنيب ،ةينملأا تاوقلل تايلوحكلا وأ وأ تاردخلما حنج يف ثادحلأا ةمكحم يف نونادلما بلاطلل ةبسنلاب دحاو و ”ميلعتلا نوناق“ نم 48915 و 48902 و 48900 مسقلا( .تايلوحكلا((AR( نم 5144.1 ةحئلالا

	كولسلا ططخم نيناوق باعيتسا
	كولسلا ططخم نيناوق باعيتسا

	 ةقطنلماو ةيلاولا ىوتسم ىلعو يلارديفلا ىوتسلما ىلع ةينوناق تامازلإ ىلع ةينبم يلاتلا ططخلما يف اهيلإ راشلما بقاوعلاو كولسلاللاخ نم ةيرادلإا هحئاولو ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس رفاوتت .نيسوق نيب هيلإ اًراشم ينوناقلا ردصلما نودجت ،ةيميلعتلا.www.sanjuan.edu/boardpolicies 
	 ةقطنلماو ةيلاولا ىوتسم ىلعو يلارديفلا ىوتسلما ىلع ةينوناق تامازلإ ىلع ةينبم يلاتلا ططخلما يف اهيلإ راشلما بقاوعلاو كولسلاللاخ نم ةيرادلإا هحئاولو ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس رفاوتت .نيسوق نيب هيلإ اًراشم ينوناقلا ردصلما نودجت ،ةيميلعتلا.www.sanjuan.edu/boardpolicies 
	 

	(Americans with Disabilities Act, ADA( ةقاعلإا يوذ نم نويكيرملأا نوناق
	(California Education Code, EC( اينروفيلاك ةيلاوب ميلعتلا نوناق
	(California Health and Safety Code, HSC( اينروفيلاك ةيلاوب ةملاسلاو ةحصلا نوناق
	(California Penal Code, PC( اينروفيلاك ةيلاوب تابوقعلا نوناق
	(California Vehicle Code, VC( اينروفيلاك ةيلاوب تابكرلما نوناق
	(California Code of Regulations, CCR( اينروفيلاك ةيلاوب ةيميظنتلا حئاوللا نوناق
	(Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA( اهل ةيميلعتلا ةيصوصخلاو ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلا نوناق
	 San Juan Unified Board Policies )BP(ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس
	San Juan Unified Administrative Regulations )AR( ةدحولما ناوخ ناس سرادلم ةيرادلإا حئاوللا
	United States Code (USC) ةدحتلما تايلاولا نوناق

	ةيسنجلا تاقياضملاو زييمتلا
	ةيسنجلا تاقياضملاو زييمتلا

	 زييمتلاو تاقياضلما دض ةمراص تاسايس ةيميلعتلا انتقطنم قبطت مهبلاط عم تاسايسلا كلت نوملعلما شقانيو ،ةيسنجلا تاقياضلماو فقولل تاكاهتنلاا يدؤت دق هيلع ًءانبو ،ةيرمع ةلحرم لك بسانت قرطب ”ميلعتلا نوناق“ نم 48900.2 مسقلا( .درطلاب ةيصوتلل وأ ةساردلا نع.)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 5145.7 ةسايسلاو
	 زييمتلاو تاقياضلما دض ةمراص تاسايس ةيميلعتلا انتقطنم قبطت مهبلاط عم تاسايسلا كلت نوملعلما شقانيو ،ةيسنجلا تاقياضلماو فقولل تاكاهتنلاا يدؤت دق هيلع ًءانبو ،ةيرمع ةلحرم لك بسانت قرطب ”ميلعتلا نوناق“ نم 48900.2 مسقلا( .درطلاب ةيصوتلل وأ ةساردلا نع.)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 5145.7 ةسايسلاو
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	بيدأتلاو تايكولسلا
	بيدأتلاو تايكولسلا

	بيدأتلاو تايكولسلا
	بيدأتلاو تايكولسلا

	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا


	ميوقتلل ىرخأ لبس
	ميوقتلل ىرخأ لبس
	ميوقتلل ىرخأ لبس


	 زوجي
	 زوجي
	 زوجي

	فقولا
	فقولا


	زوجي
	زوجي
	زوجي

	درطلا
	درطلا


	لاصتلاا
	لاصتلاا
	لاصتلاا

	تاوقلاب
	تاوقلاب

	ةينملأا
	ةينملأا



	رمنتلاو تاقياضلما
	رمنتلاو تاقياضلما
	رمنتلاو تاقياضلما
	رمنتلاو تاقياضلما



	.ةسردلماب يبيدأت ءارجإ يف اًدهاش ناك بلاط بهرأ وأ دده وأ قياض
	.ةسردلماب يبيدأت ءارجإ يف اًدهاش ناك بلاط بهرأ وأ دده وأ قياض
	.ةسردلماب يبيدأت ءارجإ يف اًدهاش ناك بلاط بهرأ وأ دده وأ قياض
	.ةسردلماب يبيدأت ءارجإ يف اًدهاش ناك بلاط بهرأ وأ دده وأ قياض

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900(o)
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	TD
	يرايتخا
	يرايتخا



	 ددجلا بلاطلا لوبقل مدقلأا بلاطلا اهميقي رئاعش يهو ،هيف كارتشلاا لواح وأ )
	 ددجلا بلاطلا لوبقل مدقلأا بلاطلا اهميقي رئاعش يهو ،هيف كارتشلاا لواح وأ )
	 ددجلا بلاطلا لوبقل مدقلأا بلاطلا اهميقي رئاعش يهو ،هيف كارتشلاا لواح وأ )
	 ددجلا بلاطلا لوبقل مدقلأا بلاطلا اهميقي رئاعش يهو ،هيف كارتشلاا لواح وأ )
	hazing
	( مييغتلا يف كرتشا
	 وأ يندبلا ءاذيلإل يدؤي امم ،ةناهلإا وأ يس�خشلا للاذلإا يف وأ ةريطخ ةيندب تاباصإ يف ببستت ام اًبلاغو
	.يلقعلا

	 .”ميلعتلا نوناق“ نم 
	 .”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900(q)
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	TD
	يرايتخا
	يرايتخا



	.ةينورتكلإ لئاسوب بَكَترُي يذلا رمنتلا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع نمضتت ،رمنت لامعأ يف كرتشا
	.ةينورتكلإ لئاسوب بَكَترُي يذلا رمنتلا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع نمضتت ،رمنت لامعأ يف كرتشا
	.ةينورتكلإ لئاسوب بَكَترُي يذلا رمنتلا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع نمضتت ،رمنت لامعأ يف كرتشا
	.ةينورتكلإ لئاسوب بَكَترُي يذلا رمنتلا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع نمضتت ،رمنت لامعأ يف كرتشا

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900(r)
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا



	 ىلع قبطني لا ،ةناهلإا وأ ةيئادعلا وأ بيهرتلاب فصتت ةيميلعت ةئيب يف اًببستم مهدحأب اًيسنج شرحت
	 ىلع قبطني لا ،ةناهلإا وأ ةيئادعلا وأ بيهرتلاب فصتت ةيميلعت ةئيب يف اًببستم مهدحأب اًيسنج شرحت
	 ىلع قبطني لا ،ةناهلإا وأ ةيئادعلا وأ بيهرتلاب فصتت ةيميلعت ةئيب يف اًببستم مهدحأب اًيسنج شرحت
	 ىلع قبطني لا ،ةناهلإا وأ ةيئادعلا وأ بيهرتلاب فصتت ةيميلعت ةئيب يف اًببستم مهدحأب اًيسنج شرحت
	.ثلاثلا فصلا ىتح يديهمتلا

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900.2
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا



	 ىتح يديهمتلا ىلع قبطني لا ،اهيف كراش وأ اهب دده وأ اهيف ةكراشلما لواح وأ ةيهاركلا فنع لامعأ يف ببست
	 ىتح يديهمتلا ىلع قبطني لا ،اهيف كراش وأ اهب دده وأ اهيف ةكراشلما لواح وأ ةيهاركلا فنع لامعأ يف ببست
	 ىتح يديهمتلا ىلع قبطني لا ،اهيف كراش وأ اهب دده وأ اهيف ةكراشلما لواح وأ ةيهاركلا فنع لامعأ يف ببست
	 ىتح يديهمتلا ىلع قبطني لا ،اهيف كراش وأ اهب دده وأ اهيف ةكراشلما لواح وأ ةيهاركلا فنع لامعأ يف ببست
	.ثلاثلا فصلا

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900.3
	 و 
	48900.2
	 نيترقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	بولطم
	بولطم
	بولطم



	 شوشي امم مهباهرإ يف وأ مهديدهت يف وأ نيلماعلا مقاط نم دارفأ وأ نيرخآ بلاط ةقياضم يف اًدمعتم كراش
	 شوشي امم مهباهرإ يف وأ مهديدهت يف وأ نيلماعلا مقاط نم دارفأ وأ نيرخآ بلاط ةقياضم يف اًدمعتم كراش
	 شوشي امم مهباهرإ يف وأ مهديدهت يف وأ نيلماعلا مقاط نم دارفأ وأ نيرخآ بلاط ةقياضم يف اًدمعتم كراش
	 شوشي امم مهباهرإ يف وأ مهديدهت يف وأ نيلماعلا مقاط نم دارفأ وأ نيرخآ بلاط ةقياضم يف اًدمعتم كراش
	 وأ بيهرتلاب فصتت ةيميلعت ةئيب يف ببستي وأ ةمراع ىس�وف يف ببستي وأ ةيساردلا ةعاقلا لامعأ ىلع
	.ثلاثلا فصلا ىتح يديهمتلا ىلع قبطني لا ،ةيئادعلاب

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900.4
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا



	.ةسردلما تاكلتمم وأ ةسردلما يلوؤسم دض ةيباهرإ تاديدهت قلطأ
	.ةسردلما تاكلتمم وأ ةسردلما يلوؤسم دض ةيباهرإ تاديدهت قلطأ
	.ةسردلما تاكلتمم وأ ةسردلما يلوؤسم دض ةيباهرإ تاديدهت قلطأ
	.ةسردلما تاكلتمم وأ ةسردلما يلوؤسم دض ةيباهرإ تاديدهت قلطأ

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900.7
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	بولطم
	بولطم
	بولطم



	ةحلسلأا
	ةحلسلأا
	ةحلسلأا
	ةحلسلأا



	.اهتازيهجت رفو وأ اهعاب وأ ،ةرطخلا ضارغلأا نم اهريغ وأ نيكاكس وأ ةيران ةحلسأ زاح
	.اهتازيهجت رفو وأ اهعاب وأ ،ةرطخلا ضارغلأا نم اهريغ وأ نيكاكس وأ ةيران ةحلسأ زاح
	.اهتازيهجت رفو وأ اهعاب وأ ،ةرطخلا ضارغلأا نم اهريغ وأ نيكاكس وأ ةيران ةحلسأ زاح
	.اهتازيهجت رفو وأ اهعاب وأ ،ةرطخلا ضارغلأا نم اهريغ وأ نيكاكس وأ ةيران ةحلسأ زاح

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48915(c)(1)
	و 
	48915(a)(1)(B)
	و 
	48900(b)
	 تارقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي

	رابتعلاا يف عضوي لا
	رابتعلاا يف عضوي لا


	معن
	معن
	معن

	بولطم
	بولطم


	معن
	معن
	معن

	بولطم
	بولطم


	بولطم
	بولطم
	بولطم

	بولطم
	بولطم



	.رخآ صخش هجو يف نيكسب حول
	.رخآ صخش هجو يف نيكسب حول
	.رخآ صخش هجو يف نيكسب حول
	.رخآ صخش هجو يف نيكسب حول

	.”ميلعتلا نوناق“ نم
	.”ميلعتلا نوناق“ نم
	48915(c)(2) 
	 ةرقفلا


	رابتعلاا يف عضوي لا
	رابتعلاا يف عضوي لا
	رابتعلاا يف عضوي لا


	بولطم
	بولطم
	بولطم


	بولطم
	بولطم
	بولطم


	بولطم
	بولطم
	بولطم



	 حلاس يه يرانلا حلاسلا ةخسن نأ لقاع صخش يأ جتنتسي نأ ةجردل هنم ةخسن وأ يران حلاسل اًديلقت زاح
	 حلاس يه يرانلا حلاسلا ةخسن نأ لقاع صخش يأ جتنتسي نأ ةجردل هنم ةخسن وأ يران حلاسل اًديلقت زاح
	 حلاس يه يرانلا حلاسلا ةخسن نأ لقاع صخش يأ جتنتسي نأ ةجردل هنم ةخسن وأ يران حلاسل اًديلقت زاح
	 حلاس يه يرانلا حلاسلا ةخسن نأ لقاع صخش يأ جتنتسي نأ ةجردل هنم ةخسن وأ يران حلاسل اًديلقت زاح
	.يقيقح يران

	 .”ميلعتلا نوناق“ نم 
	 .”ميلعتلا نوناق“ نم 
	900(m)
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا



	.تارجفتم زاح
	.تارجفتم زاح
	.تارجفتم زاح
	.تارجفتم زاح

	 .”ميلعتلا نوناق“ نم 
	 .”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48915(c)(5)
	 ةرقفلا


	رابتعلاا يف عضوي لا
	رابتعلاا يف عضوي لا
	رابتعلاا يف عضوي لا


	بولطم
	بولطم
	بولطم


	بولطم
	بولطم
	بولطم


	بولطم
	بولطم
	بولطم



	ىرخأ تايكولس
	ىرخأ تايكولس
	ىرخأ تايكولس
	ىرخأ تايكولس



	.امهنم يأ باكترا لواح وأ يس�نج يندب شرحت وأ اًيسنج ًءادتعا بكترا
	.امهنم يأ باكترا لواح وأ يس�نج يندب شرحت وأ اًيسنج ًءادتعا بكترا
	.امهنم يأ باكترا لواح وأ يس�نج يندب شرحت وأ اًيسنج ًءادتعا بكترا
	.امهنم يأ باكترا لواح وأ يس�نج يندب شرحت وأ اًيسنج ًءادتعا بكترا

	 نم 
	 نم 
	289
	و 
	288
	و 
	286
	و 
	266c
	و 
	261
	و 
	243.4
	 ماسقلأاو ”ميلعتلا نوناق“ نم
	48900)n( و48915)c()4( 
	 نيترقفلا
	.”تابوقعلا نوناق“


	رابتعلاا يف عضوي لا
	رابتعلاا يف عضوي لا
	رابتعلاا يف عضوي لا


	بولطم
	بولطم
	بولطم


	بولطم
	بولطم
	بولطم


	بولطم
	بولطم
	بولطم



	.لاذتبلااو ةءاذبلا دايتعا يف طروت وأ اًنيشم ًلاعف بكترا
	.لاذتبلااو ةءاذبلا دايتعا يف طروت وأ اًنيشم ًلاعف بكترا
	.لاذتبلااو ةءاذبلا دايتعا يف طروت وأ اًنيشم ًلاعف بكترا
	.لاذتبلااو ةءاذبلا دايتعا يف طروت وأ اًنيشم ًلاعف بكترا

	 .
	 .
	 .
	 .

	.نيشم لعف
	.نيشم لعف


	 .
	 .
	 .

	.ةءاذبلا دايتعا
	.ةءاذبلا دايتعا



	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900(i)
	 ةرقفلا

	 
	 


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي

	هيف رظنلا زوجي 
	هيف رظنلا زوجي 


	 معن
	 معن
	 معن

	معن
	معن


	 معن
	 معن
	 معن

	لا
	لا


	 يرايتخا
	 يرايتخا
	 يرايتخا

	لا
	لا



	.مهماهلم مهئادأ ءانثأ ةسردلما يلوؤسم يدحت دمعت وأ ةيسردلما تاطاشنلا لطع
	.مهماهلم مهئادأ ءانثأ ةسردلما يلوؤسم يدحت دمعت وأ ةيسردلما تاطاشنلا لطع
	.مهماهلم مهئادأ ءانثأ ةسردلما يلوؤسم يدحت دمعت وأ ةيسردلما تاطاشنلا لطع
	.مهماهلم مهئادأ ءانثأ ةسردلما يلوؤسم يدحت دمعت وأ ةيسردلما تاطاشنلا لطع

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900(k)
	 ةرقفلا


	 هيف رظنلا نم دبلا
	 هيف رظنلا نم دبلا
	 هيف رظنلا نم دبلا

	)ثلاثلا فصلل يديهمتلا(
	)ثلاثلا فصلل يديهمتلا(


	معن
	معن
	معن

	(
	(
	12
	 ىلإ 
	4
	 فصلا(


	لا
	لا
	لا


	لا
	لا
	لا






	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا
	ةينوناقلا عجارلماو كولسلا


	ميوقتلل ىرخأ لبس
	ميوقتلل ىرخأ لبس
	ميوقتلل ىرخأ لبس


	فقولا زوجي
	فقولا زوجي
	فقولا زوجي


	درطلا زوجي
	درطلا زوجي
	درطلا زوجي


	لاصتلاا
	لاصتلاا
	لاصتلاا
	 
	تاوقلاب 
	 
	ةينملأا 



	ةيندبلا تاباصلإا
	ةيندبلا تاباصلإا
	ةيندبلا تاباصلإا
	ةيندبلا تاباصلإا



	اهيف ببست وأ ةيندب ةباصإ ثادحإب دده
	اهيف ببست وأ ةيندب ةباصإ ثادحإب دده
	اهيف ببست وأ ةيندب ةباصإ ثادحإب دده
	اهيف ببست وأ ةيندب ةباصإ ثادحإب دده

	.”ميلعتلا نوناق“ نم )
	.”ميلعتلا نوناق“ نم )
	a)(1
	)
	48900
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا



	.سفنلا نع عافدلا تلااح ريغ يف ةرطخ ةباصإ ريغلا باصأ وأ اًفينع ًلاعف بكترا
	.سفنلا نع عافدلا تلااح ريغ يف ةرطخ ةباصإ ريغلا باصأ وأ اًفينع ًلاعف بكترا
	.سفنلا نع عافدلا تلااح ريغ يف ةرطخ ةباصإ ريغلا باصأ وأ اًفينع ًلاعف بكترا
	.سفنلا نع عافدلا تلااح ريغ يف ةرطخ ةباصإ ريغلا باصأ وأ اًفينع ًلاعف بكترا

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48915(a)(1)(E)
	و 
	48915(a)(1)(A)
	و 
	48900(a)(2)
	و
	48900(a)(1) 
	 تارقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	مزلا
	مزلا
	مزلا



	برضلاب هيلع ىدتعا وأ ةسردلما يفظوم نم يأ ىلع ًءادتعا بكترا
	برضلاب هيلع ىدتعا وأ ةسردلما يفظوم نم يأ ىلع ًءادتعا بكترا
	برضلاب هيلع ىدتعا وأ ةسردلما يفظوم نم يأ ىلع ًءادتعا بكترا
	برضلاب هيلع ىدتعا وأ ةسردلما يفظوم نم يأ ىلع ًءادتعا بكترا

	.”تابوقعلا نوناق“ نم 
	.”تابوقعلا نوناق“ نم 
	242
	و 
	240
	 نيمسقلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48915(a)(1)(E)
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	مزلا
	مزلا
	مزلا



	.اهيف ببستلا ةلواحم يف وأ ةيندب ةباصإ يف ببستلا ىلع ضرح وأ ءطاوت
	.اهيف ببستلا ةلواحم يف وأ ةيندب ةباصإ يف ببستلا ىلع ضرح وأ ءطاوت
	.اهيف ببستلا ةلواحم يف وأ ةيندب ةباصإ يف ببستلا ىلع ضرح وأ ءطاوت
	.اهيف ببستلا ةلواحم يف وأ ةيندب ةباصإ يف ببستلا ىلع ضرح وأ ءطاوت

	.”تابوقعلا نوناق“ نم 
	.”تابوقعلا نوناق“ نم 
	31
	 مسقلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900(t)
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا



	ةباقرلل ةعضاخلا داولما
	ةباقرلل ةعضاخلا داولما
	ةباقرلل ةعضاخلا داولما
	ةباقرلل ةعضاخلا داولما



	 لا يتلا ريقاقعلا فلاخب عون يأ وأ لقعلل ةبيغم اًداوم وأ ةباقرلل ةعضاخ اًداوم ةعورشم ريغ ةفصب زاح
	 لا يتلا ريقاقعلا فلاخب عون يأ وأ لقعلل ةبيغم اًداوم وأ ةباقرلل ةعضاخ اًداوم ةعورشم ريغ ةفصب زاح
	 لا يتلا ريقاقعلا فلاخب عون يأ وأ لقعلل ةبيغم اًداوم وأ ةباقرلل ةعضاخ اًداوم ةعورشم ريغ ةفصب زاح
	 لا يتلا ريقاقعلا فلاخب عون يأ وأ لقعلل ةبيغم اًداوم وأ ةباقرلل ةعضاخ اًداوم ةعورشم ريغ ةفصب زاح
	 وأ داولما كلت مدختسا وأ ،بلاطلل بيبطلا اهفصو يتلا ريقاقعلا وأ يس�خشلا مادختسلال ةيبط ةفصو مزلتست
	.اهريثأت تحت عقو وأ اهرفو وأ اهعاب

	 .
	 .
	 .
	 .

	ةباقرلل ةعضاخلا داولما ريثأت تحت ناك
	ةباقرلل ةعضاخلا داولما ريثأت تحت ناك


	 .
	 .
	 .

	هتزوحب تناك
	هتزوحب تناك


	 .
	 .
	 .

	رفو
	رفو


	 .
	 .
	 .

	اهعيب لواح وأ اهعيبي ناك
	اهعيب لواح وأ اهعيبي ناك



	 
	 
	11053
	 مسقلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48915(c)(3)
	 و 
	48915(a)(1)(C)
	 و 
	48900(p)
	 و 
	48900(c)
	 تارقفلا
	.”ةملاسلاو ةحصلا نوناق“ نم


	TD
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي

	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي

	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي

	رابتعلاا يف عضوي لا
	رابتعلاا يف عضوي لا


	TD
	معن
	معن

	معن
	معن

	معن
	معن

	مزلا
	مزلا


	TD
	معن
	معن

	معن
	معن

	 معن
	 معن

	مزلا
	مزلا


	TD
	يرايتخا
	يرايتخا

	مزلا
	مزلا

	مزلا
	مزلا

	مزلا
	مزلا



	 ضوافت وأ اهعيبل بتر وأ عون يأ نم لقعلل ةبيغم داوم وأ ةباقرلل ةعضاخ داوم عيب ةعورشم ريغ ةفصب ضرع
	 ضوافت وأ اهعيبل بتر وأ عون يأ نم لقعلل ةبيغم داوم وأ ةباقرلل ةعضاخ داوم عيب ةعورشم ريغ ةفصب ضرع
	 ضوافت وأ اهعيبل بتر وأ عون يأ نم لقعلل ةبيغم داوم وأ ةباقرلل ةعضاخ داوم عيب ةعورشم ريغ ةفصب ضرع
	 ضوافت وأ اهعيبل بتر وأ عون يأ نم لقعلل ةبيغم داوم وأ ةباقرلل ةعضاخ داوم عيب ةعورشم ريغ ةفصب ضرع
	.اهعيب ىلع

	.”ةملاسلاو ةحصلا نوناق“ نم 
	.”ةملاسلاو ةحصلا نوناق“ نم 
	11053
	 مسقلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900(d)
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا



	.اهرفو وأ اهملس وأ عون يأ نم لقعلل ةبيغم ةدام اهنأ ىلع اهايإ اًمدقم ةدام وأ ًلائاس ةعورشم ريغ ةفصب عاب
	.اهرفو وأ اهملس وأ عون يأ نم لقعلل ةبيغم ةدام اهنأ ىلع اهايإ اًمدقم ةدام وأ ًلائاس ةعورشم ريغ ةفصب عاب
	.اهرفو وأ اهملس وأ عون يأ نم لقعلل ةبيغم ةدام اهنأ ىلع اهايإ اًمدقم ةدام وأ ًلائاس ةعورشم ريغ ةفصب عاب
	.اهرفو وأ اهملس وأ عون يأ نم لقعلل ةبيغم ةدام اهنأ ىلع اهايإ اًمدقم ةدام وأ ًلائاس ةعورشم ريغ ةفصب عاب

	.”ةملاسلاو ةحصلا نوناق“ نم 
	.”ةملاسلاو ةحصلا نوناق“ نم 
	11053
	 مسقلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا



	.تاجتنلما كلت مدختسا وأ ةيبط ةفصو نودب غبتلا ىلع يوتحت نيتوكين وأ غبت تاجتنم زاح
	.تاجتنلما كلت مدختسا وأ ةيبط ةفصو نودب غبتلا ىلع يوتحت نيتوكين وأ غبت تاجتنم زاح
	.تاجتنلما كلت مدختسا وأ ةيبط ةفصو نودب غبتلا ىلع يوتحت نيتوكين وأ غبت تاجتنم زاح
	.تاجتنلما كلت مدختسا وأ ةيبط ةفصو نودب غبتلا ىلع يوتحت نيتوكين وأ غبت تاجتنم زاح

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900(h) 
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	لا
	لا
	لا



	 ضوافت وأ اهيلع لوصحلل بتر وأ اهضرع وأ تاردخملل تاودأ ىلع ةعورشم ريغ ةفصب زاح
	 ضوافت وأ اهيلع لوصحلل بتر وأ اهضرع وأ تاردخملل تاودأ ىلع ةعورشم ريغ ةفصب زاح
	 ضوافت وأ اهيلع لوصحلل بتر وأ اهضرع وأ تاردخملل تاودأ ىلع ةعورشم ريغ ةفصب زاح
	 ضوافت وأ اهيلع لوصحلل بتر وأ اهضرع وأ تاردخملل تاودأ ىلع ةعورشم ريغ ةفصب زاح

	.اهعيب ىلع
	.اهعيب ىلع

	.”ةملاسلاو ةحصلا نوناق“ نم 
	.”ةملاسلاو ةحصلا نوناق“ نم 
	11014.5
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	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا



	 تاكلتملما
	 تاكلتملما
	 تاكلتملما
	 تاكلتملما



	.امهنم يأ باكترا لواح وأ زازتبا وأ هاركلإاب ةقرس ةميرج بكترا
	.امهنم يأ باكترا لواح وأ زازتبا وأ هاركلإاب ةقرس ةميرج بكترا
	.امهنم يأ باكترا لواح وأ زازتبا وأ هاركلإاب ةقرس ةميرج بكترا
	.امهنم يأ باكترا لواح وأ زازتبا وأ هاركلإاب ةقرس ةميرج بكترا

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48915(a)(1)(D)
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	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	مزلا
	مزلا
	مزلا



	.اهيف ببستلا لواح وأ ةيصخشلا تاكلتمملل وأ ةسردلما تاكلتملم رارضأ وأ تايفلت يف ببست
	.اهيف ببستلا لواح وأ ةيصخشلا تاكلتمملل وأ ةسردلما تاكلتملم رارضأ وأ تايفلت يف ببست
	.اهيف ببستلا لواح وأ ةيصخشلا تاكلتمملل وأ ةسردلما تاكلتملم رارضأ وأ تايفلت يف ببست
	.اهيف ببستلا لواح وأ ةيصخشلا تاكلتمملل وأ ةسردلما تاكلتملم رارضأ وأ تايفلت يف ببست

	 .
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	.رارضلأا نم ىندأ دح
	.رارضلأا نم ىندأ دح


	 .
	 .
	 .

	قاطنلا ةعساو رارضأ
	قاطنلا ةعساو رارضأ




	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي

	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن

	معن
	معن


	معن
	معن
	معن

	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا

	مزلا
	مزلا



	.اهتقرس لواح وأ ةيصخش تاكلتمم وأ ةيسردم تاكلتمم قرس
	.اهتقرس لواح وأ ةيصخش تاكلتمم وأ ةيسردم تاكلتمم قرس
	.اهتقرس لواح وأ ةيصخش تاكلتمم وأ ةيسردم تاكلتمم قرس
	.اهتقرس لواح وأ ةيصخش تاكلتمم وأ ةيسردم تاكلتمم قرس

	.”ميلعتلا نوناق“ نم
	.”ميلعتلا نوناق“ نم
	  48900(g) 
	ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا



	.هنم ملع نع ةقورسم ةيصخش تاكلتمم وأ ةيسردم تاكلتمم ملست
	.هنم ملع نع ةقورسم ةيصخش تاكلتمم وأ ةيسردم تاكلتمم ملست
	.هنم ملع نع ةقورسم ةيصخش تاكلتمم وأ ةيسردم تاكلتمم ملست
	.هنم ملع نع ةقورسم ةيصخش تاكلتمم وأ ةيسردم تاكلتمم ملست

	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	.”ميلعتلا نوناق“ نم 
	48900(l)
	 ةرقفلا


	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي
	هيف رظنلا زوجي


	معن
	معن
	معن


	معن
	معن
	معن


	يرايتخا
	يرايتخا
	يرايتخا
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	كارشلإاو لصاوتلا
	كارشلإاو لصاوتلا

	كارشلإاو لصاوتلا
	كارشلإاو لصاوتلا

	ينورتكللإا ديربلاو ةينوتركللإا عقاوملا
	ينورتكللإا ديربلاو ةينوتركللإا عقاوملا

	 رسلأا ثحن كلذل ؛بلاطلا حاجن يف يس�اسأ لماع ديجلا لصاوتلا دعُي بحرن نحنف ،ءاطبإ نود مهفواخم ةشقانمو ةلئسلأا حرط ىلع بلاطلاو.ةيميلعتلا انتقطنمبو انسرادمب ةيميلعتلا لحارلما لك يف ةكراشلماب
	 رسلأا ثحن كلذل ؛بلاطلا حاجن يف يس�اسأ لماع ديجلا لصاوتلا دعُي بحرن نحنف ،ءاطبإ نود مهفواخم ةشقانمو ةلئسلأا حرط ىلع بلاطلاو.ةيميلعتلا انتقطنمبو انسرادمب ةيميلعتلا لحارلما لك يف ةكراشلماب

	 اوروز ،ةينورتكللإا اهعقاوم ثيدحتب ةدحولما ناوخ ناس سرادم مزتلت اودجتل “ Our School “ ةلدسنلما ةمئاقلا اومدختساو www.sanjuan.edu ةيميلعتلا ةقطنلما يلوؤسمو ةسردلما يلوؤسم لك نإف كلذك ،مكتسردم :ينورتكللإا ديربلا نيوانع نوكت ام ةداعو ،ينورتكلإ ديرب ناونع مهيدل. )ةسردلما مسإ( @ sanjuan.edu 
	 اوروز ،ةينورتكللإا اهعقاوم ثيدحتب ةدحولما ناوخ ناس سرادم مزتلت اودجتل “ Our School “ ةلدسنلما ةمئاقلا اومدختساو www.sanjuan.edu ةيميلعتلا ةقطنلما يلوؤسمو ةسردلما يلوؤسم لك نإف كلذك ،مكتسردم :ينورتكللإا ديربلا نيوانع نوكت ام ةداعو ،ينورتكلإ ديرب ناونع مهيدل. )ةسردلما مسإ( @ sanjuan.edu 
	 

	.info@sanjuan.edu ىلإ ينورتكلإ ديرب ةلاسر لاسرإ نكمي وأ

	 مهريغبو نيملعملاب ءاقتللاا
	 مهريغبو نيملعملاب ءاقتللاا
	ةسردملاب نيلماعلا نم

	 نيلماعلا نم مهريغو نيراشتسلماو نيملعلماو ةسردلما ريدم نوكي ام ًةداع ةباجلإلو صاخ نوع ميدقتل هدعبو يس�اردلا مويلا لبق نيحاتم ةسردلماب ديدحت ناكملإا ردقب ىس�وي .فواخلما ةجلاعم يف ةدعاسمللو ةلئسلأا ىلع نكمي لا يتلا تلاكشملل ةبسنلاب ةصاخ ،ةسردلما يفظوم نم يأ عم دعوم لصاوتلا يف تابوعص يأ مكتهجاو وأ تلاؤاست يأ مكتدوار اذإ .ةعرسب اهلح يرادلإا قيرفلاب وأ يس�ردلما عقولما ريدمب اولصتاف ،ةسردلما يفظوم عم.عقولماب
	 نيلماعلا نم مهريغو نيراشتسلماو نيملعلماو ةسردلما ريدم نوكي ام ًةداع ةباجلإلو صاخ نوع ميدقتل هدعبو يس�اردلا مويلا لبق نيحاتم ةسردلماب ديدحت ناكملإا ردقب ىس�وي .فواخلما ةجلاعم يف ةدعاسمللو ةلئسلأا ىلع نكمي لا يتلا تلاكشملل ةبسنلاب ةصاخ ،ةسردلما يفظوم نم يأ عم دعوم لصاوتلا يف تابوعص يأ مكتهجاو وأ تلاؤاست يأ مكتدوار اذإ .ةعرسب اهلح يرادلإا قيرفلاب وأ يس�ردلما عقولما ريدمب اولصتاف ،ةسردلما يفظوم عم.عقولماب

	يعامتجلاا لصاوتلا لئاسوو ةيسردملا تارشنلا
	يعامتجلاا لصاوتلا لئاسوو ةيسردملا تارشنلا
	يعامتجلاا لصاوتلا لئاسوو ةيسردملا تارشنلا


	 يف دجاوتو ةيبلاط ةفيحص اهيدل سرادلما نم ريثكو ،ةيرسأ ةرشن ةسردم لكل لوصحلل بلاطلا نم مكئانبأ ةسردمب اولصتا .يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو.لصاوتلل ةيفاضلإا تاودلأاو تارشنلا نع تامولعم ىلع
	 يف دجاوتو ةيبلاط ةفيحص اهيدل سرادلما نم ريثكو ،ةيرسأ ةرشن ةسردم لكل لوصحلل بلاطلا نم مكئانبأ ةسردمب اولصتا .يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو.لصاوتلل ةيفاضلإا تاودلأاو تارشنلا نع تامولعم ىلع

	 نخاسلا طخلا
	 نخاسلا طخلا
	ةيسردملا تابجاولاو لئاسرلل

	)Family & عمتجملاو ةرسلأا كارشإ
	)Family & عمتجملاو ةرسلأا كارشإ
	Community Engagement, FACE(

	روملأا ءايلولأ )
	روملأا ءايلولأ )
	روملأا ءايلولأ )
	Q Parent Portal
	( ويك ةباوب


	.فواخملا ةجلاعم
	.فواخملا ةجلاعم

	 تانايبو ،مهب ةصاخلا لصاوتلا تامولعم ثيدحت  Q Parent Portal حيتت ديربلا لئاسر يف كارتشلااو ،بلاطلاب ةصاخلا ئراوطلا ةلاح يف لاصتلاا فصلا نع رابخأو تابجاولاو روضحلا نمضتت يتلا ةيئاقلتلا ينورتكللإا لوادج لثم تامولعم ضارعتسا روملأا ءايلوأ عيطتسي امك .يس�اردلا تاظحلالماو تابجاولاو تاجردلاو روضحلاو تارابتخلاا جئاتنو فوفصلا بلاطلا تاملاع رتفد نع تامولعمو ريراقتلا تاقاطبو مدقتلا ىدم نع.ةطشنلأاو بلاطلا لوخد ليجست تانايبو نيملعلما نم لئاسرو
	 تانايبو ،مهب ةصاخلا لصاوتلا تامولعم ثيدحت  Q Parent Portal حيتت ديربلا لئاسر يف كارتشلااو ،بلاطلاب ةصاخلا ئراوطلا ةلاح يف لاصتلاا فصلا نع رابخأو تابجاولاو روضحلا نمضتت يتلا ةيئاقلتلا ينورتكللإا لوادج لثم تامولعم ضارعتسا روملأا ءايلوأ عيطتسي امك .يس�اردلا تاظحلالماو تابجاولاو تاجردلاو روضحلاو تارابتخلاا جئاتنو فوفصلا بلاطلا تاملاع رتفد نع تامولعمو ريراقتلا تاقاطبو مدقتلا ىدم نع.ةطشنلأاو بلاطلا لوخد ليجست تانايبو نيملعلما نم لئاسرو
	https://sis.sanjuan.edu/ اوروز ، Q Parent Portal ىلإ لوخدلل ةرتف ءانثأ لوخدلاب اًيئاقلت اًنذإ روملأا ءايلوأ عيمج حنمُي .parentportal Q Parent Portal ىلإ لوخدلا روملأا ءايلوأ لجسيو .مهئانبأ باستنا ةسردم نم ةمَّدقُم رورم ةملكو )PIN( يمقر يس�خش يفيرعت مقر مادختساب تانايب دادرتسا نكميو .San Juan Central ـب قاحتللإا زكرم وأ بلاطلا ىدل فللما يف لجسلما روملأا ءايلولأ ينورتكللإا ديربلا ربع لوخدلا ليجست.ةيميلعتلا ةدحولما ناوخ ناس ةقطنم
	www.sanjuan.edu/ ةرايزب لضفت ،ةلئسأ حرطل وأ ةدعاسلما بلطل.sishelp
	 )
	 )
	Q Student Portal
	(  
	بلاطلل ويك ةباوب

	 تارابتخلاا جئاتنو فوفصلا لوادج ضارعتسا  Q Student Portalحيتت بلاطلا تاملاع رتفد نع تامولعمو تابجاولاو تاجردلاو روضحلاو تامولعلما نم اهريغو ةطشنلأاو نيملعلما نم لئاسرو جرختلا تابلطتمو مدقتلا تاراعشإ ةعابط اًضيأ بلاطلا عيطتسيو .ميلعتلاب قلعتت يتلا.Q Student Portal ربع ةرفوتلما جذامنلا نم اهريغو
	https://sis.sanjuan.edu/ اوروز ، Q Student Portal ىلإ لوخدلل ةرتف ءانثأ لوخدلاب اًيئاقلت اًنذإ بلاطلا عيمج حنمُي .studentportal .ةيميلعتلا ةدحولما ناوخ ناس ةقطنلم ةعباتلا سرادلما ىدحلإ باستنلاا مدختسلما مسا مادختساب Q Student Portal ىلإ لوخدلا بلاطلا لجسيو دادرتسا نيملعلما ناكمإبو .مهتسردم نم مهل ةمَّدقُلما ةصصخلما رورلما ةملكو امك ،رورلما تاملك طبض ةداعإو بلاطلاب ةصاخلا لوخدلا ليجست تانايب مدختسلما مسا ىلع فرعتلل ةباوبلا ىلإ لوخدلا اًضيأ روملأا ءايلوأ عيطتسي ءزجلا تحت Q Parent Portal قيرط نع بلاطلاب ةصاخلا
	ةرايزب اولضفت ،ةلئسأ حرطل وأ ةدعاسلما بلطل
	.www.sanjuan.edu/sishelp 

	 راعشتسلا ةلمتكلما ريغ تامولعلما وأ لصاوتلا ءوس ببستي دق اًنايحأ ةرشابم رملأا مهسمي نيذلا سانلا عم فقولما حيضوت نإف كلذل ؛قلقلا قيرفلا حورب لولحلل لصوتلا نأ امك ،ةحجان لولح ريوطتل صرف ءيس�نُي ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 1312.1 ةسايسلا( .عيمجلا دعاسي.)”ةدحولما ناوخ
	 راعشتسلا ةلمتكلما ريغ تامولعلما وأ لصاوتلا ءوس ببستي دق اًنايحأ ةرشابم رملأا مهسمي نيذلا سانلا عم فقولما حيضوت نإف كلذل ؛قلقلا قيرفلا حورب لولحلل لصوتلا نأ امك ،ةحجان لولح ريوطتل صرف ءيس�نُي ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 1312.1 ةسايسلا( .عيمجلا دعاسي.)”ةدحولما ناوخ
	 ،حاجنب تلاكشلما لح وأ فواخلما ةجلاعم وأ تاراسفتسلاا ىلع ةباجلإل:بلاطلا نمو رسلأا نم بلطن
	 .
	 .
	 .
	 .

	 قئاقحلا درسو ،نيينعلما صاخشلأا عم ةيمسر ريغ ةفصب ءاقتللاا.ةلكشلما لصأ يف يأرلا ءادبإ عم ءودهب ةظوحللما

	 .
	 .
	 .

	.ةسردلما ريدم عم ةلكشلما شقانُت ،فواخلما جَلاعُت مل اذإ

	 .
	 .
	 .

	 انترادإ نم نوعلا بلطُي ،ىوتسلما اذه ىلع فواخلما جَلاعُت مل اذإ ةرادإ عمو مكعم نواعتنس نحنو ،FACE ”عمتجلماو ةرسلأا كارشإ“ انتاردإب لاصتلاا نكمي .قلقلا هجوأو فواخلما ةجلاعلم ةسردلما.(916) 971-7929 مقرلا ىلع ”عمتجلماو ةرسلأا كارشإ“


	 ،قلقلا هجوأو فواخلما ةجلاعم تلاواحم نع نيضار ريغ نولازت لا متنك اذإ هجوأو مكفواخم نيودت ةبعشلا ىوتسم ىلع يرادإ مكنم بلطَي دقف مث ةبوتكلما تامولعلما لكل ةعجارم ةيلمع يرجت اهنيح ،اًيباتك مكقلق بستحت يدلايم موي 45 للاخ در مكيلإ لَسرُي نأب ةيئاهنلا ةجيتنلاب نوغلبُت.بلطلا ةبعشلا يرادإ مكنم ملست ذنم

	 طخ ماظنو ةيفتاهلا يتوصلا ديربلا لئاسر سرادلما نم ديدعلا مدختست يتوصلا ديربلا نأ امك ،رسلأا وأ بلاطلا مادختسلا يس�ردلما بجاولل نخاس.تقو يأ يف نيملعملل ةيصخش لئاسر كرتب رسلأل حمسي
	 طخ ماظنو ةيفتاهلا يتوصلا ديربلا لئاسر سرادلما نم ديدعلا مدختست يتوصلا ديربلا نأ امك ،رسلأا وأ بلاطلا مادختسلا يس�ردلما بجاولل نخاس.تقو يأ يف نيملعملل ةيصخش لئاسر كرتب رسلأل حمسي
	 ،يتوصلا ديربلل ةصصخلما ماقرلأا نع ةسردلما ةرادإ ىدل ملاعتسلاا مكنكمي لكل ينورتكللإا عقولما ىلع نيملعملل ينورتكللإا ديربلا نيوانع رفاوتت امك ديرب قودنص نيفظولما نم مهريغو نيملعلما نم لكل نإف كلذك ،ةسردم.ةبوتكلما لئاسرلا كرت نكمي ثيح ةسردلماب

	 ءاضعأو ةلئاعلا دارفأو ءايصولأاو روملأا ءايلوأ كارشإ يف نوطشن نحن كرديو ،ميلعتلا ةيلمع يف مهردقن نيذلا انؤاكارش اونوكيل يلحلما عمتجلما مهئانبلأ نيملعم لوأ مه ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ نأ مِّظنلما ةرادلإا سلجم مهاسي مهئانبأ ميلعت يف روملأا ءايلوأ ةكراشم ةمادتساو ،اًريثأت مهرثكأو.ةسردلما يف ةيباجيإ ةئيب ءاشنإ يفو بلاطلا ليصحت يف ميظع ردقب
	 ءاضعأو ةلئاعلا دارفأو ءايصولأاو روملأا ءايلوأ كارشإ يف نوطشن نحن كرديو ،ميلعتلا ةيلمع يف مهردقن نيذلا انؤاكارش اونوكيل يلحلما عمتجلما مهئانبلأ نيملعم لوأ مه ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ نأ مِّظنلما ةرادلإا سلجم مهاسي مهئانبأ ميلعت يف روملأا ءايلوأ ةكراشم ةمادتساو ،اًريثأت مهرثكأو.ةسردلما يف ةيباجيإ ةئيب ءاشنإ يفو بلاطلا ليصحت يف ميظع ردقب
	 مقاط عم هنع بوني نم وأ ةيميلعتلا انتقطنمب ماعلا فرشلما نواعتي ةكراشلما نم روملأا ءايلوأ نكمتيل ةيدجم صرف روطيل رسلأا عمو نيلماعلا داشرلإا راودأ كلذ نمضتي ،ةيميلعتلا لحارلما فوفص لك ىوتسم ىلع يفو ةسردلما يف ملعتلا معدل تاطاشن كلذكو ،ةرصانلماو تارارقلا عنصو.لزنلما
	 اًفادهأ هنع بوني نم وأ ةيميلعتلا انتقطنلم ماعلا فرشلما ددحي ماع لك يف ام ىلع ًءانب ةيميلعتلا ةقطنلما همدقت يذلا يرسلأا كارشلإا جمانربل ةنيعم (Local ”ةلءاسلماو ةباقرلل ةيلحلما ةطخلا“ نم ةيميلعتلا انتقطنم هتعضو.ةيجيتارتسلاا ةطخلاو Control Accountability Plan, LCAP)
	 ذيفنتلاو ميمصتلاو طيطختلا يف ةكراشلماو رسلأا ةراشتسا نمضت فوس ةيميلعتلا انتقطنم نم لكل يرسلأا كارشلإا تاسايسل حيقنتلاو مييقتلاو هنع بوني نم وأ ةيميلعتلا انتقطنلم ماعلا فرشلما عفري .يس�ردلما عقولماو كارشلإا يف ةيميلعتلا انتقطنم دوهج ةيلعاف ةجرد نأشب سلجملل ريراقتلا مقاطو ةرسلأا دارفأ ءارآ رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع كلذ نمضتيو ،يرسلأا يتلا قئاوعلاو يرسلأا كارشلإا صرف ةيافك ىدم نع ةسردلماب نيلماعلا 6020 ةسايسلاو ،ميلعتلا نوناق“ نم 11503 مسقلا( .ةكراشلما طبثت دق)“ ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس “ نم 5145.6و
	 ةيميلعتلا ةقطنلما ةرادإ سلجلم ةلماكلا ةسايسلا ىلع علاطلاا كنكمي.65و 64 تاحفصلا ىلع ةرسلأا كارشإب ةقلعتلما
	 ملعتلا معدل ىعست يتلا رسلأل اًديج اًردصم ةينورتكللإا FACE ةحفص دعُت.www.sanjuan.edu/face اوروز ،ةيعمتجم دراوم ىلع روثعللو لزنلما يف
	 (Family and Community Engagement Department, انترادإ دعاست:ةيلاتلا جماربلاب FACE)
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ىوتسم ىلع ةيرسأ ميلعت تاطاشنو ةيرسأ ةدايرو يرسأ كارشإ.ةيميلعتلا ةقطنلما

	 .
	 .
	 .

	.تلاكشلما لح

	 .
	 .
	 .

	.ةيعمتجمو ةيراجت ةكارش

	 .
	 .
	 .

	.مهبيردتو نيعوطتلما معدل دراوم



	يعامجلا راطخلإا ماظن
	يعامجلا راطخلإا ماظن

	 ةيفتاه ةيصن لئاسر وأ ينورتكلإ ديرب لئاسر وأ ةيفتاه تلااصتا نوقلتت دق بلاطلا بيغتبو ةمداقلا تابسانلماب مكرطخيل يئاقلتلا راطخلإا ماظن نم لئاسرلا كلت مكنم بلطت دق نايحلأا ضعب يفو ،ةمهلما رابخلأابو ئراوطلابو مكلأست يك سرادملل ةلاعف ةليسو اهنإ .مهم رمأ هاجت مكئارآ نع ريبعتلا ةحص نم اودكأت كلذل ؛علاّطا ىلع مكئاقبإ يف دعاست يكو مكئارآ نع تلايضفت ثدح .لئاسرلا يقلت نامضل ةسردلما ةرادإ ىدل لاصتلاا تانايب :عقولما ىلع لوخدلا ليجست للاخ نم كب ةصاخلا تاراعشلإا
	 ةيفتاه ةيصن لئاسر وأ ينورتكلإ ديرب لئاسر وأ ةيفتاه تلااصتا نوقلتت دق بلاطلا بيغتبو ةمداقلا تابسانلماب مكرطخيل يئاقلتلا راطخلإا ماظن نم لئاسرلا كلت مكنم بلطت دق نايحلأا ضعب يفو ،ةمهلما رابخلأابو ئراوطلابو مكلأست يك سرادملل ةلاعف ةليسو اهنإ .مهم رمأ هاجت مكئارآ نع ريبعتلا ةحص نم اودكأت كلذل ؛علاّطا ىلع مكئاقبإ يف دعاست يكو مكئارآ نع تلايضفت ثدح .لئاسرلا يقلت نامضل ةسردلما ةرادإ ىدل لاصتلاا تانايب :عقولما ىلع لوخدلا ليجست للاخ نم كب ةصاخلا تاراعشلإا
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	كارشلإاو لصاوتلا
	كارشلإاو لصاوتلا

	كارشلإاو لصاوتلا
	كارشلإاو لصاوتلا

	ةسردملا ىوتسم ىلع كارشلإا
	ةسردملا ىوتسم ىلع كارشلإا

	 جمدم قافتا“ اهنم لك ىدل ،ءابلآا كارشلإ Title I سرادم تاسايس نم ءزجك يس�ردلما عقولما سلجم هدمتعاو ةكرتشم دوهجب هريوطت مت ”ةسردلماو لزنملل نيكراشلما بلاطلا رسأ ىلع جمدلما قافتلاا عزوي .ةسردلما ةطخ نم ءزجك ،ةدوجلا ايلاع سيردتو يس�ارد جهنم ميدقت يف ةسردلما ةيلوؤسم حضويو كلذك ،هنيسحتو همعدو اهئانبأ ملعت ةعباتم يف رسلأا ةيلوؤسم حضوي امك تاعامتجلاا للاخ نم نيملعلماو رسلأا نيب رمتسلما لصاوتلا ةيمهأ حضوي نيلماعلا مقاط عم نواعتلاو بلاطلا هزرحي يذلا مدقتلا ريراقتو ةيونسلا.هتنياعمو يميلعتلا جمانربلا يف ةكراشلماو عوطتل
	 جمدم قافتا“ اهنم لك ىدل ،ءابلآا كارشلإ Title I سرادم تاسايس نم ءزجك يس�ردلما عقولما سلجم هدمتعاو ةكرتشم دوهجب هريوطت مت ”ةسردلماو لزنملل نيكراشلما بلاطلا رسأ ىلع جمدلما قافتلاا عزوي .ةسردلما ةطخ نم ءزجك ،ةدوجلا ايلاع سيردتو يس�ارد جهنم ميدقت يف ةسردلما ةيلوؤسم حضويو كلذك ،هنيسحتو همعدو اهئانبأ ملعت ةعباتم يف رسلأا ةيلوؤسم حضوي امك تاعامتجلاا للاخ نم نيملعلماو رسلأا نيب رمتسلما لصاوتلا ةيمهأ حضوي نيلماعلا مقاط عم نواعتلاو بلاطلا هزرحي يذلا مدقتلا ريراقتو ةيونسلا.هتنياعمو يميلعتلا جمانربلا يف ةكراشلماو عوطتل
	 ،6171 و 3100 مسقلاب ةنراقم ”ميلعتلا نوناق“ نم 11503 مسقلا(.)ةدحتلما تايلاولا نوناق“ نم 20 لصفلا نم 6318 مسقلاو

	 ريوطت ىلع رسلأا عم كارتشلااب ةيميلعتلا انتقطنم يف ةسردم لك لمعت يف رسلأل اهكارشإ ةيفيك فصت ةسردم لك نأ ثيح ،اهيف كارشلإا صرف فصتو ،ةبسانلما تاتيقوتلا يف ةسردلما جمارب نيسحتو ةعجارلماو طيطختلا مييقتلاو يس�اردلا جهنملل ًلايلعت رسلأل مدقت ةسردلما نأ فيك ةطخلا نعو ،اهب ءافولا بلاطلا نم عقوتُي يتلا ناقتلإا تايوتسمو يميداكلأا ةطخلا“ عجارُت .مهئانبأ ميلعتب لصتت يتلا تارارقلا يف ةكراشملل صرفلا Single Plan for Student Achievement ”بلاطلا ليصحتل ةدحاولا نم ءزجك ميلعتلا سلجمو يس�ردلما عقولما سلجم اهدمتعيو اًيونس (SPS
	 ريوطت ىلع رسلأا عم كارتشلااب ةيميلعتلا انتقطنم يف ةسردم لك لمعت يف رسلأل اهكارشإ ةيفيك فصت ةسردم لك نأ ثيح ،اهيف كارشلإا صرف فصتو ،ةبسانلما تاتيقوتلا يف ةسردلما جمارب نيسحتو ةعجارلماو طيطختلا مييقتلاو يس�اردلا جهنملل ًلايلعت رسلأل مدقت ةسردلما نأ فيك ةطخلا نعو ،اهب ءافولا بلاطلا نم عقوتُي يتلا ناقتلإا تايوتسمو يميداكلأا ةطخلا“ عجارُت .مهئانبأ ميلعتب لصتت يتلا تارارقلا يف ةكراشملل صرفلا Single Plan for Student Achievement ”بلاطلا ليصحتل ةدحاولا نم ءزجك ميلعتلا سلجمو يس�ردلما عقولما سلجم اهدمتعيو اًيونس (SPS
	 ةقطنلما سرادم لك دعاست نأ ةيميلعتلا انتقطنمب ميلعتلا سلجم عقوتي نيبت نأو ،ةسردلماو لزنلما نيب قستلما لصاوتلا رارمتسا يف رسلأا ةيميلعتلا ةروصب بلاطلا نم اهئانبأ حاجن ىلع ريثأتلا اهنكمي هنأ فيك رسلأا كلتل تاراهم ةيمنت ىلع رسلأا دعاست نأ سرادلما نم عقوتي كلذكو ،ةرشابم يف ىرجُت يتلا ملعتلا تاطاشن معدل لزنلما يف اهمدختستل ةينف لبسو هنع بوني نم وأ ةيميلعتلا انتقطنمب ماعلا فرشلما مدقي .ةيساردلا تاعاقلا طيطختلا يف سرادلما ةدعاسلم معدلا لبس نم اهريغو اًينف اًمعدو اًقيسنت يميداكلأا ليصحتلا نيسحتل كلذو ؛ةرسلأا كارشلإ
	 ةراشتسلإا ناجلو ةيسردلما عقاولما سلاجمو ةيرسلأا تامظنلما لثمت تاطاشنلا ضعب ةيراشتسلإا روملأا ءايلوأ ناجلو ةيزيلجنلإا ةغللا  يملعتلم ًءارآو اًمعد تاعومجلما كلت رفوتو ،ةسردلما يف اهيف ةكراشلما رسلأل نكمي يتلا.ةسردلما جمارب لكشت

	Title I سرادم نمض كارشلإا
	Title I سرادم نمض كارشلإا

	Title I ليومت ىقلتت لا سرادم
	Title I ليومت ىقلتت لا سرادم

	 اًفادهأ هنع بوني نم وأ ةيميلعتلا انتقطنلم ماعلا فرشلما ددحي ماع لك يف ةيميلعتلا ةقطنلما هتعضو يذلا روملأا ءايلوأ كارشإ جمانربل ةنيعم يئادتبلاا ميلعتلا نوناق نم لولأا لصفلا( Title I ليومت ىقلتت يتلا سرادملل ةراشتسا نم دكأتي هنع بوني نم وأ ماعلا فرشلما نأ ثيح ،)يوناثلاو ءايلوأ كارشإ جمانرب طيطخت يف مهكارتشا نمضيو ءايصولأاو روملأا ءايلوأ ليومت ىقلتت ةسردم لك دقعت كلذك ،همييقتو هذيفنتو هميمصت يفو روملأا Title I تابلطتمب ةكراشلما بلاطلا رسأ فيرعتل ةيونس تاعامتجا Title I ،Title I جمارب نيسحت يفو ةعجارلماو طيطختل
	 اًفادهأ هنع بوني نم وأ ةيميلعتلا انتقطنلم ماعلا فرشلما ددحي ماع لك يف ةيميلعتلا ةقطنلما هتعضو يذلا روملأا ءايلوأ كارشإ جمانربل ةنيعم يئادتبلاا ميلعتلا نوناق نم لولأا لصفلا( Title I ليومت ىقلتت يتلا سرادملل ةراشتسا نم دكأتي هنع بوني نم وأ ماعلا فرشلما نأ ثيح ،)يوناثلاو ءايلوأ كارشإ جمانرب طيطخت يف مهكارتشا نمضيو ءايصولأاو روملأا ءايلوأ ليومت ىقلتت ةسردم لك دقعت كلذك ،همييقتو هذيفنتو هميمصت يفو روملأا Title I تابلطتمب ةكراشلما بلاطلا رسأ فيرعتل ةيونس تاعامتجا Title I ،Title I جمارب نيسحت يفو ةعجارلماو طيطختل
	 تايجيتارتسا نأ هنع بوني نم وأ ةيميلعتلا انتقطنلم ماعلا فرشلما دكأتي عم كارتشلااب تروطت دق ةيميلعتلا ةقطنلما اهتعضو يتلا ةرسلأا كارشإ نيذلا مهيلع ءايصولأا عم وأ Title I جمارب يف نيكراشلما بلاطلا رومأ ءايلوأ بلاطلا رومأ ءايلوأ كارشلإ تاعقوت تايجيتارتسلاا عضتو ،اهيلع اوقفاو ءايلوأ كرتشيو ،طاشن لكب ةيميلعتلا انتقطنم علطضتس فيك فصتو ةيفيكب صتخت يتلا تارارقلا يف مهيلع ءايصولأا وأ نيكراشلما بلاطلا رومأ تاطاشن ضارغلأ ةيميلعتلا ةقطنلما اهمدقت يتلا Title I تلايومت صيصخت.روملأا ءايلوأ كارشإ

	 تايجيتارتسا ذفنيو هنع بوني نم وأ ةيميلعتلا انتقطنلم ماعلا فرشلما روطي ةكراشم عيجشتل يلارديفلا Title I ليومت ىقلتت لا ةسردم لك ىلع قبطنت كلذ نمضتيو ،مهئانبأ ميلعتل مهمعد عيجشتو ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ انتقطنم ةجلاعم ةيفيك فصت تايجيتارتسا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع مسق ”ميلعتلا نوناق“ يف ةنيبلما فادهلأاو ضارغلأل انسرادمو ةيميلعتلا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 11504 مسقلا( .11502
	 تايجيتارتسا ذفنيو هنع بوني نم وأ ةيميلعتلا انتقطنلم ماعلا فرشلما روطي ةكراشم عيجشتل يلارديفلا Title I ليومت ىقلتت لا ةسردم لك ىلع قبطنت كلذ نمضتيو ،مهئانبأ ميلعتل مهمعد عيجشتو ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ انتقطنم ةجلاعم ةيفيك فصت تايجيتارتسا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع مسق ”ميلعتلا نوناق“ يف ةنيبلما فادهلأاو ضارغلأل انسرادمو ةيميلعتلا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 11504 مسقلا( .11502

	راوزلا
	راوزلا

	 نم نكل ،ةيميلعتلا ةقطنلما سرادم ةرايز مهريغلو ةرسلأا دارفلأ زوجي ةسردلما ةرادإ ىدل مهتانايب راوزلا لك لجسي نأ بجي انبلاط ةملاس لجأ ضرأ ىلع مهدوجو ءانثأ راوزلا ةراش ءادترا مهيلع بجي امك ،مهلوصو ىدل.ةسردلما
	 نم نكل ،ةيميلعتلا ةقطنلما سرادم ةرايز مهريغلو ةرسلأا دارفلأ زوجي ةسردلما ةرادإ ىدل مهتانايب راوزلا لك لجسي نأ بجي انبلاط ةملاس لجأ ضرأ ىلع مهدوجو ءانثأ راوزلا ةراش ءادترا مهيلع بجي امك ،مهلوصو ىدل.ةسردلما
	 اًقبسم كلذ بيترت ءاجرلا ،بلاطلا نم مكئانبأ دحأ فص ةرايز يف متبغر اذإ دعوم ديدحت مكل يغبنيف عامتجا دقع يف متبغر اذإو ،بلاطلا ةملعم عم .ملعلما ريضحت ةرتف ءانثأ وأ هدعب وأ يس�ردلما مويلا ءدب لبق نوكيل ملعلما عم.)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 1250 ةسايسلا(

	نيعوطتملا
	نيعوطتملا

	 عمتجلماو رسلأا يعوطتم اهمدقي يتلا ةدعاسلما ةيميلعتلا انتقطنم ردقت ةيساردلا تاعاقلا يف نيدعاسم لثم ةسردلماب راودأب اوموقيل يلحلما ،راودلأا نم اهريغو ةءارقلا ىلع نيبردمو نونفلا يف نيعوطتم نيرضاحمو دعاوقللو نيناوقلل ًلاثتمم نيعوطتلما ةدعاسم بلط نوكي نأ نم دبلا نكل ،عباصلأا تامصب ذخأو لسلاب ةباصلإا صحف دعاوقلا كلت نمضتت ،ىرخلأا جذومن وأ عوطتلما تانايب جذومن ءافيتسا نيعوطتلما نم بلطُي دق كلذك ةسردلماب نيلماعلا مقاط نم نيدمتعلما دارفلأا دحأ نيعي نأ بجي .قئاس يف صخشلا كلذ عم اونواعتي نأ نيعوطتملل يغبنيو ،نيعوطتمل
	 عمتجلماو رسلأا يعوطتم اهمدقي يتلا ةدعاسلما ةيميلعتلا انتقطنم ردقت ةيساردلا تاعاقلا يف نيدعاسم لثم ةسردلماب راودأب اوموقيل يلحلما ،راودلأا نم اهريغو ةءارقلا ىلع نيبردمو نونفلا يف نيعوطتم نيرضاحمو دعاوقللو نيناوقلل ًلاثتمم نيعوطتلما ةدعاسم بلط نوكي نأ نم دبلا نكل ،عباصلأا تامصب ذخأو لسلاب ةباصلإا صحف دعاوقلا كلت نمضتت ،ىرخلأا جذومن وأ عوطتلما تانايب جذومن ءافيتسا نيعوطتلما نم بلطُي دق كلذك ةسردلماب نيلماعلا مقاط نم نيدمتعلما دارفلأا دحأ نيعي نأ بجي .قئاس يف صخشلا كلذ عم اونواعتي نأ نيعوطتملل يغبنيو ،نيعوطتمل
	 Volunteer عوطتلا تامولعم جذومن لمكتساف ،عوطتلا يف بغرت تنك اذإ ،كلذ ءانثأو .ةيلحلما ةسردلما ةرادلإ هملس مث Information Form كل نومدقيس امك ،ةسردلما هذه يف عوطتلا نع تامولعم كل نومدقيس تامولعلما نم ديزم ىلع لوصحلا كنكمي .رملأا بلطت اذإ ةمصبلل جذومن.www.sanjuan.edu/volunteerربع
	 نود بلاطلا عم ةرشابم نيلماعلا نيعوطتلما عباصإ تامصب ذخؤت نم ققحتلا نم ءزجك ،صصخلما لمعلا قيرف نم رشابم فارشإ دوجو ةمصب نع فشكلا اينروفيلاك ةيلاوب لدعلا ةرادإ يرجُت .ةيئانجلا ةيفلخلا وأ ةقباسلا تانادلإا لجسب ةيميلعتلا ةقطنلما اهرودب رطخُت يتلاو عبصلإا ةقطنلما عجارت مث .ةمكحلما مامأ لوثملل ءاعدتسلاا وأ ةقلعلما تلااقتعلاا امك ،اهتيقوتو اهطامنأو مئارجلا خيرات ىلع زيكرتلا عم ريرقتلا اذه ةيميلعتلا ةرطخلا تايانجلا وأ ةيسنجلا مئارجلا وأ ةردخلما داولما مئارج اًضيأ عجارت عبصلإا ةمصب ريراقت ملاتسا دعب نيعوطتلما نيحشر

	 ممصلا يناعت يتلا رسلأل تامدخ
	 ممصلا يناعت يتلا رسلأل تامدخ
	عمسلا فعض وأ

	 ةغللا  يملعتمل ةيراشتسلإا ةنجللا)ELAC( ةيزيلجنلإا
	 ةغللا  يملعتمل ةيراشتسلإا ةنجللا)ELAC( ةيزيلجنلإا

	 ةغلب نيمجرتم ممصلا يناعت يتلا رسلأل ةدحولما ناوخ ناس سرادم رفوت ةغلب مجرتم اوبلطتل .ةفلكت يأ نود تابسانلماو تاعامتجلاا ءانثأ ةراشلإا لبق وأ ةبسانلما لبق نيعوبسأب ةسردلما ةرادإب لاصتلاا ءاجرلا ةراشلإا.رملأا بيترتل ٍفاك تقوب حامسلل عامتجلاا
	 ةغلب نيمجرتم ممصلا يناعت يتلا رسلأل ةدحولما ناوخ ناس سرادم رفوت ةغلب مجرتم اوبلطتل .ةفلكت يأ نود تابسانلماو تاعامتجلاا ءانثأ ةراشلإا لبق وأ ةبسانلما لبق نيعوبسأب ةسردلما ةرادإب لاصتلاا ءاجرلا ةراشلإا.رملأا بيترتل ٍفاك تقوب حامسلل عامتجلاا
	 ةقطنملا ىوتسم ىلع ةكراشملاةيميلعتلا
	 نيلماعلا مقاطو رسلأا ةكراشمب ةدحولما ناوخ ناس سرادم بحرت نم اهمييقتو اهذيفنتو جماربلا ريوطت يف يلحلما عمتجلما دارفأو بلاطلاو.ةيراشتسلإا ناجللاو سلاجلما للاخ

	 رفوتي نأ بجي رثكأ وأ ةيزيلجنلإا ةغلل املعتم 21 مضي يس�ردم عقوم يأ English Learner Advisory( ”ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتلم ةيراشتسإ ةنجل“ هب.ةلماع ةنجللا كلت نوكتو ،Committee, ELAC) 
	 رفوتي نأ بجي رثكأ وأ ةيزيلجنلإا ةغلل املعتم 21 مضي يس�ردم عقوم يأ English Learner Advisory( ”ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتلم ةيراشتسإ ةنجل“ هب.ةلماع ةنجللا كلت نوكتو ،Committee, ELAC) 
	 ةطخلا“ ريوطت نأشب حئاصن يس�ردلما عقولما سلجلم ELAC ةنجل مدقت School Plan for Student Achievement,( ”بلاطلا ليصحتل ةيسردلما ةسردلما جمانرب نأشب اهب نيلماعللو ةسردلما ريدلم حئاصن مدقت امك ،SPSA).ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتلم صصخلما
	 تاجايتحا مييقت ريوطت يف ELAC ةنجل دعاست  ،قبس ام ىلإ ةفاضلإاب ةيعوت يف دعاست امك ،ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم ليصحت يفو ةسردلما.ةسردلما روضح يف ماظتنلاا ةيمهأب ةرسلأا
	 متي اًبيردت ”ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتلم ةيراشتسإ ةنجل“ دارفأ ىقلتي ءاضعلأا ةدعاسلم ةنجللا ءاضعأ عم لماكلا رواشتلاب هل طيطختلا ةيراشتسإ ةنجل“ دجوت كلذك ،ةينوناقلا مهتايلوؤسمب علاطضلاا يف.DELAC ىمسُت ةيميلعتلا ةقطنلما ىوتسم ىلع ”ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتلم
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	كارشلإاو لصاوتلا
	كارشلإاو لصاوتلا

	رسلأا ةيعوتو بيردت
	رسلأا ةيعوتو بيردت

	  حاجنلا رارسأ فشك :Keys to College يفو تايلكلا يفو ةيوناثلا ةلحرملا يف)عيباسأ ةعبرأ( ةايحلا
	  حاجنلا رارسأ فشك :Keys to College يفو تايلكلا يفو ةيوناثلا ةلحرملا يف)عيباسأ ةعبرأ( ةايحلا

	 ةيميلعتلا ةقطنلما نم ةنجل عجارت ،يميداكلأا ليصحتلا نيسحتل اًمعد نم رومأ ءايلوأ ةنجللا كلت نمضتتو ،اهعبتن يتلا ةرسلأا كارشإ تاسايس حضوتو ةرسلأا كارشلإ انتاعقوت انتاسايس فصت .ةلِثمم ةيعرف تاعومجم اننأ امك ،بلاطلا ليصحت معدت ةنيعم تاطاشن يف رسلأا كرشنس فيك.ةرسلأا كارشإ تاسايس ةيلعافل اًمييقت ماع لك يف دقعن
	 ةيميلعتلا ةقطنلما نم ةنجل عجارت ،يميداكلأا ليصحتلا نيسحتل اًمعد نم رومأ ءايلوأ ةنجللا كلت نمضتتو ،اهعبتن يتلا ةرسلأا كارشإ تاسايس حضوتو ةرسلأا كارشلإ انتاعقوت انتاسايس فصت .ةلِثمم ةيعرف تاعومجم اننأ امك ،بلاطلا ليصحت معدت ةنيعم تاطاشن يف رسلأا كرشنس فيك.ةرسلأا كارشإ تاسايس ةيلعافل اًمييقت ماع لك يف دقعن
	 انتطخ يف ةلومشم ةيميلعتلا انتقطنم اهعبتت يتلا رسلأا كارشإ تاسايس ميلعتلا سلجم دمتعا دقو ،ةسردلما يف هءادأو بلاطلا ليصحت نيسحتل ىلعو بيتكلا اذه نم ينوناقلا مسقلا يف اهنودجتو ،تاسايسلا كلتwww.sanjuan.edu/ للاخ نم ينورتكللإا ةيميلعتلا انتقطنم عقوم ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس نوناق“ نم 6020 ةسايسلا( .face.)”ةدحولما
	ةيميلعتلا ةقطنملل عباتلا ةرسلأا زكرم
	ةيميلعتلا ةقطنملل عباتلا ةرسلأا زكرم

	 عباتلا يزكرلما قاحتللاا زكرم وه يذلا ،San Juan Central زكرم مدقي كلذك .تنرتنلإا ربع تامولعلما ىلع رسلأا علّطتل ًلايبس ،ةيميلعتلا ةقطنملل دجوت امك ،يئاذغلا معدلا يف ةنوعملل جاتحت يتلا رسلأل ماعط ةنازخ دجوت (916) 726-5826 مقرلاب اولصتا تامولعلما نم ديزملل .تانيصحتلل ةدايع.3700 Garfield Ave., Carmichael :يلاتلا ناونعلا يف زكرلما اوروز  وأ
	 ةيميلعتلا ةقطنملا ناجل
	 ةيميلعتلا ةقطنملا ناجل

	ىلعلأا ريدملل عباتلا ةراشتسلإل روملأا ءايلوأ ةنجل
	 Superintendent’s( روملأا ءايلوأ يلثممب ماعلا فرشلما عمتجي ماعلا رادم ىلع ةسردم لك نم  Parent Advisory Council)طبارلا للاخ نم تنرتنلإا ربع ديزلما ىلع فرعتلا مكنكميو ،يس�اردلا.www.sanjuan.edu/spac 
	 

	تآشنلما حلاصإ ىلع تادنسلا ةبقارم ةنجل
	 قفاوتي امب تقفنأ دق تادنسلا دئاوع نأ ”تادنسلا ةبقارم ةنجل“ نمضت ةرايزل رهشأ 3 لك ةنجللا عمتجت .تآشنلما ىلع تادنسلا قافنإ ماكحأ عم تاعامتجلاا ديعاوم نلعُت .ةينازيلما نايبو عورشلما ريراقت ةعجارمو عقاولما.www.sanjuan.edu/bonds  ةحفصلا ىلع اهنكامأو
	ةيراشتسلإا صاخلا ميلعتلا ةنجل
	 (Community ”ةيعمتجلما ةيراشتسلإا صاخلا ميلعتلا ةنجل“ دعاست قيسنت يف Advisory Committee for Special Education, CAC) انتقطنلم حصنلا مدقتو صاخلا ميلعتلاب لصتت يتلا عمتجلما دراوم ةيرهشلا تاعامتجلاا ظفاحت .صاخلا ميلعتلا تلاكشم نأشب ةيميلعتلامقرلاب اولصتا .تاعيرشتلاو جماربلاب علاّطا ىلع ءاضعلأا ءاقبإ ىلع.تامولعلما نم ديزملل  (916) 971-7953
	 

	 )CTE( ينفلا ميلعتلاو ةينهلما ةريسملل يراشتسلإا سلجلما
	 (Career & Technical Education Advisory Board, CTE( سلجم مضي نم نيلثمم مضي كلذكو ،ةموكحلاو ةعانصلا نم نيلثمم يراشتسلإا مقرلاب اولصتا تامولعم ىلع لوصحلل .نييرادلإاو بلاطلاو نيملعلماو رسلأا.(916) 971-7163 
	)AAPC( ةلَّجعُلماو ةمِدقتلما جماربلا ةنجل
	 Advanced and Accelerated Programs Committee,( ةنجل مضت سلجلما تاسايس عجارتو نيملعلماو نييرادلإاو رسلأا نم ءاضعأ )AAPC اهتايصوت مدقت مث همييقتو هذيفنتو AAPC جمانرب طيطختل ةبسنلاب.(916) 979-8518   مقرلاب اولصتا تامولعم ىلع لوصحلل .سلجملل
	 ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتلم ةيراشتسلإا ةنجللا
	 )DELAC( ةيميلعتلا ةقطنملل ةعباتلا
	 (District English Learner Advisory Committee, DELAC( ةنجل مدقت مييقتو ةيزيلجنلإا ةغللا يس�راد جمانرب نأشب حصنلا ةيميلعتلا انتقطنلم نوعلا تابلطتلم لاثتملاا نمضتو ،ةيميلعتلا ةقطنلما فادهأو تاجايتحلاا عجارت امك ،اهب لومعلما يهيجوتلا نوعلا تابلطتمو نيملعملل مدقلما تاراطخإو فينصتلا ةداعإ تاءارجإو ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم ليصحت علاطضلاا ىلع ءاضعلأا ةدعاسلم رمتسم بيردت مدقي .ةبوتكلما روملأا ءايلوأ نوناق“ نم 62002.5و 52176 مسقلا( .ةيراشتسلإا مهتايلوؤسمب ةيميظنتلا حئاوللا نوناق“ نم 5 لصفلا نم 11308(d) ةرقفلاو ،”ميلع
	يس�اردلا جهنملل بلاطلا تامدخ ةنجل)CS&I( ةيهيجوتلا تامدخلاو ريياعلماو 
	 

	 Curriculum, Standards, Instructional and Student( ةنجل عجارت تامييقتلاو ريياعلماو ةيميلعتلا جماربلا Services Committee, CS&I) ةررقلما ةيساردلا بتكلاو ةيساردلا تاررقلما تابلطتمو جرختلا تابلطتمو..تايصوتلا مدقت مث ،هبيدأتو بلاطلا كولس يف ةعبتلما تاسايسلاو
	  سلجم نم هيجوتب تلاكشلما تآشنملل يراشتسلإا سلجلما ةنجل عجارت.ميلعتلا سلجلم تايصوت ةنجللا ردصت مث ، تآشنلما تلااجم يف ميلعتلا
	  تآشنملل يراشتسلإا سلجلما ةنجل
	 

	نع ةيراشتسلإا روملأا ءايلوأ ةنجل )LCAP PAC( ةلءاسلماو ةباقرلل ةيلحلما ةطخلا 
	 

	 مقاط عم نواعتلاب  )Local Control Accountability Plan, LCAP( لمعت نأشب يأرلا مدقتل ةحلصلما باحصأ رابكو نيفظولما تاعومجمو نيلماعلا يف تامدخلاو لاعفلأا كلت ةيلعافو اهتامدخو LCAP اهذختت يتلا لاعفلأا.ةيسيئرلا فادهلأابو ةيلاولا تايولوأب ءافولا
	Head Start )PC( تاسايس سلجم
	 جمانربل ىربكلا تارارقلا عنص دنع روملأا ءايلوأ توص ةباثمب PC نوكي ءايصولأا وأ اًيلاح نيقحتللما بلاطلا رومأ ءايلوأ نم PC فلأتي ،Head Start ءاضعلأا اًعيمج نولكشي ،يلحلما انعمتجم نع نيلثملم ةفاضلإاب ،مهيلع.اهنع نيلثمم ةيسارد ةعاق لك راتختو ،نيتوصلما
	رسلأا ةيعوتو بيردت
	 ”عمتجلماو ةرسلأا كارشإ“ ةرادإ للاخ نم رسلأا ةيعوتو بيردت فوفص مدقت يتلاو ،)Family and Community Engagement department, FACE) انتقطنم مدقت امك ،(916) 971-7929 مقرلا ىلع اهيلإ لوصولا مكنكمي تاجايتحاب ءافولل لمعلا شروو فوفصلا نم ةعونتم ةعومجم ةيميلعتلاwww.sanjuan.edu/ للاخ نم اهتماقإ ديعاوم ىلع علاّطلاا نكمي ،انرسأ.familyed
	  ةيميداكأ)تاسلج تس(
	Parent Leadership Academy
	 

	 ناجل يف اوكراشيل ءايصولأاو دادجلأاو ءابلآا ةيبيردتلا فوفصلا لهؤت ماظنل ربكأ باعيتسا باستكاب ةيلعاف رثكأ وحن ىلع ةيميلعتلا ةقطنلما نمض روملأا ءايلوأ ةداير صرفو ةيميلعتلا ةقطنلما تاردابمو ميلعتلا ةيئادتبلاا ميلعتلا لحارم رسأ بسانت .ةدحولما ناوخ ناس سرادم.ةيوناثلاو ىطسولاو
	)ةيدرف تاسلج( ةيرسلأا نوؤشلا لمع شرو
	)ةيدرف تاسلج( ةيرسلأا نوؤشلا لمع شرو

	 نمضتت نأ نكمي .نيكراشلما تاجايتحلا اًقفو لمعلا شرو صصخت يس�ردلما بجاولا تايجيتارتسا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع تاعوضولما راسلماو ةيلكلل دادعتسلااو روملأا ءايلوأو نيملعلما تاعامتجلا ريضحتلاو.تنرتنلإا نامأو رمنتلا ةحفاكمو يفيظولا
	)تاسلج 
	)تاسلج 
	10
	( 
	Parent Project Sr
	 عورشم

	 ةفاضلإاب ،ءانبلأاب ةقلاعلا نيسحتل تايجيتارتسا نيقسنلما كراشتي مامضنلااو تايلوحكلاو تاردخملل ءانبلأا مادختسا ىلع فرعتلل قرطل ىطسولا ميلعتلا لحارم رسأ بساني .اهنم يأ يف مهطروت عنمو تاباصعلل ةيبرتلا فوفص تابلطتمب يبيردتلا جمانربلا اذه يفي كلذك .ةيوناثلاو.ةمكحلما اهضرفت يتلا ةيرسلأا

	 هنوسرديل ةيوناثلا ةلحرلماو ىطسولا ةلحرلما رومأ ءايلولأ فصلا اذه ممُص زيكرتلا ةيفيك ىلعو ”سنايفان“ ماظن ىلع اوفرعت .بلاطلا نم مهئانبأ عم.ةيلكلل لوصولل سفانتلا ةيفيك ىلعو جرختلا ىتح راسلما ىلع
	 هنوسرديل ةيوناثلا ةلحرلماو ىطسولا ةلحرلما رومأ ءايلولأ فصلا اذه ممُص زيكرتلا ةيفيك ىلعو ”سنايفان“ ماظن ىلع اوفرعت .بلاطلا نم مهئانبأ عم.ةيلكلل لوصولل سفانتلا ةيفيك ىلعو جرختلا ىتح راسلما ىلع

	Loving Solutions)تاسلج تس(
	Loving Solutions)تاسلج تس(
	 


	 ممُص روملأا ءايلولأ يبيردت جمانرب وه )Loving Solutions( جمانرب ةلحرم ةيادب يف مه نمو اًنس رغصلأا سارلما يبعص لافطلأا رسلأ اًصيصخ ملعتلل تاطاشن ىلع موقيو ،يكولس جذومن جمانربلا مدختسي .ةقهارلما .ليصحتلاو مامتهلاا ميظعتل تابيردتلا باتك ةغيصب تاعومجم نمض يف رييغتلل اًنيتم اًساسأ Steps of Succes (S.O.S.) يلزنلما نيرمتلا ماهم عضت اذه يفي نأ زوجي .ىطسولاو ةيئادتبلاا ميلعتلا لحارم رسأ بساني .لزنلما.ةمكحلما اهضرفت يتلا ةيرسلأا ةيبرتلا فوفص تابلطتمب يبيردتلا جمانربلا
	 ممُص روملأا ءايلولأ يبيردت جمانرب وه )Loving Solutions( جمانرب ةلحرم ةيادب يف مه نمو اًنس رغصلأا سارلما يبعص لافطلأا رسلأ اًصيصخ ملعتلل تاطاشن ىلع موقيو ،يكولس جذومن جمانربلا مدختسي .ةقهارلما .ليصحتلاو مامتهلاا ميظعتل تابيردتلا باتك ةغيصب تاعومجم نمض يف رييغتلل اًنيتم اًساسأ Steps of Succes (S.O.S.) يلزنلما نيرمتلا ماهم عضت اذه يفي نأ زوجي .ىطسولاو ةيئادتبلاا ميلعتلا لحارم رسأ بساني .لزنلما.ةمكحلما اهضرفت يتلا ةيرسلأا ةيبرتلا فوفص تابلطتمب يبيردتلا جمانربلا

	 Latino Family Literacy عورشم)تاسلج تس( Project
	 Latino Family Literacy عورشم)تاسلج تس( Project

	 ةءارقلاو معدلل نيتور )Latino Family Literacy Project( عورشم عضي عورشلما نسحي كلذك ،ةيزيلجنلإا ةغللا تاراهم نيسحتل كلذو ؛ةيرسلأا ةيزيلجنلإا نيتغللاب فوفصلا رفاوتتو ،هيدلاو عم لفطلا لعافت نم.ةيئادتبلاا ميلعتلا ةلحرم رسأ بساني .ةينابسلأاو
	 ةءارقلاو معدلل نيتور )Latino Family Literacy Project( عورشم عضي عورشلما نسحي كلذك ،ةيزيلجنلإا ةغللا تاراهم نيسحتل كلذو ؛ةيرسلأا ةيزيلجنلإا نيتغللاب فوفصلا رفاوتتو ،هيدلاو عم لفطلا لعافت نم.ةيئادتبلاا ميلعتلا ةلحرم رسأ بساني .ةينابسلأاو

	 Co-Parenting
	 Co-Parenting
	)تاسلج تس(

	 تاراهم ءانبل جمانرب وه )Co-Parenting( ”ةكرتشلما ةيرسلأا ةيبرتلا“ جمانرب مدقي .يرسأ لزنم نم رثكأ نمض ًلاافطأ يبرت يتلا رسلأل ممُص ،نيدلاولا تاودأو ةديفم تايجيتارتسا ءايصولأل وأ نيدلاولل يلعافتلا ررقلما اذه جمانربلا اذه يفي نأ زوجي .رابكلاو لافطلأا نم لكل تافلاخلا نم دحلل ةمكحم اهب رمأت يتلا ةكرتشلما ةيرسلأا ةيبرتلا فوفص تابلطتمب يبيردتلا.ةرسلأا
	 تاراهم ءانبل جمانرب وه )Co-Parenting( ”ةكرتشلما ةيرسلأا ةيبرتلا“ جمانرب مدقي .يرسأ لزنم نم رثكأ نمض ًلاافطأ يبرت يتلا رسلأل ممُص ،نيدلاولا تاودأو ةديفم تايجيتارتسا ءايصولأل وأ نيدلاولل يلعافتلا ررقلما اذه جمانربلا اذه يفي نأ زوجي .رابكلاو لافطلأا نم لكل تافلاخلا نم دحلل ةمكحم اهب رمأت يتلا ةكرتشلما ةيرسلأا ةيبرتلا فوفص تابلطتمب يبيردتلا.ةرسلأا

	 ،رسلأا ةيعوتو بيردت جمارب نم يأ نع تامولعملا نم ديزملل
	 ،رسلأا ةيعوتو بيردت جمارب نم يأ نع تامولعملا نم ديزملل
	 ،رسلأا ةيعوتو بيردت جمارب نم يأ نع تامولعملا نم ديزملل
	 ىلع 
	FACE
	 ”عمتجملاو ةرسلأا كارشإ ةرادإ”ـب لاصتلاا ءاجرلا
	.
	(916) 971-7929
	 مقرلا
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	ةيليغشتلا معدلا تامدخ
	ةيليغشتلا معدلا تامدخ

	ةيليغشتلا معدلا تامدخ
	ةيليغشتلا معدلا تامدخ

	تلافاحلا بوكر
	تلافاحلا بوكر

	ةيذغتلا تامدخ
	ةيذغتلا تامدخ

	ىلع ةبساحملا ةسايسةيذغتلا تامدخ 
	ىلع ةبساحملا ةسايسةيذغتلا تامدخ 
	 


	يفيصلا حرملا ىهقمSummer Fun Cafe 
	يفيصلا حرملا ىهقمSummer Fun Cafe 
	 


	 ةيذغتلاو ءاذغلا لاجم يف نيفرتحلما نم قيرف وه ”ةيذغتلا تامدخ“ راطفلإا جمانرب“ ريدن نحن ،يميداكلأا بلاطلا حاجن معدل نوسركم يس�ردلما ءادغلا جمانرب”و )School Breakfast Program( ”يس�ردلما ”يفيصلا حرلما ىهقم”و )National School Lunch Program( ”يموقلا مدقن اننأ ثيح ،ناوخ ناسب ةدحولما انسرادم يف )Summer Fun Cafe)نم رثكأ يفيصلا انجمانر مدقيبو ،يس�ارد موي لك يف ةبجو 22000 نم رثكأ ييئاصخأ نم نينثا انترادإ ىدل لمعي ،فيصلا رادم ىلع ةبجو 10000.انيدل ماعطلا مئاوق ناططخي ناذللا نيلجسلما يئاذغلا ماظنلا
	 ةيذغتلاو ءاذغلا لاجم يف نيفرتحلما نم قيرف وه ”ةيذغتلا تامدخ“ راطفلإا جمانرب“ ريدن نحن ،يميداكلأا بلاطلا حاجن معدل نوسركم يس�ردلما ءادغلا جمانرب”و )School Breakfast Program( ”يس�ردلما ”يفيصلا حرلما ىهقم”و )National School Lunch Program( ”يموقلا مدقن اننأ ثيح ،ناوخ ناسب ةدحولما انسرادم يف )Summer Fun Cafe)نم رثكأ يفيصلا انجمانر مدقيبو ،يس�ارد موي لك يف ةبجو 22000 نم رثكأ ييئاصخأ نم نينثا انترادإ ىدل لمعي ،فيصلا رادم ىلع ةبجو 10000.انيدل ماعطلا مئاوق ناططخي ناذللا نيلجسلما يئاذغلا ماظنلا
	 

	 مضي ةطلاسلل اًنكر ىطسولاو ةيئادتبلاا نيتلحرلما سرادم لك مدقت دقل ،اًيموي مدقُت يتلا ةجزاطلا تاورضخلاو هكاوفلا نم ةعونتم ةعومجم ىلع ةدعاسملل سرادلما عم نواعتلاب ةيذغتلا نع اًيفيقثت اًجمانرب انمدق نع ةيناجم دراوم ةكارشلا كلت مدقت ،ةيحصلا ةايحلا طامنأ ةفاقث رشن تايلاعفو ةيذغتلا نع سوردل ططخ وأ ةيميلعتلا ةلحرلما بسانت ةيذغتلا نيملعلما لكل ةحاتم اهعيمج نوكت ثيحب ،تاعمجتو قوذتلا تارابتخاو .ةيذغتلا عم مولعلاو ةباتكلاو تايضايرلا تاراهم جمدل ؛اًيلمع ملعتلا ةمدخل مقرلا ىلع ”ةيذغتلا تامدخ”ـب اولصتا تامولعلما نم ديزلم

	 نوناق صني امك لاإ لقنلا تامدخ ةدحولما ناوخ ناس سرادم رفوت لا ميلعتلا بلاطل لاإ لقنلا تامدخ مدقت لا .يلارديفلا نوناقلاو ةيلاولا.اًديدحت نيفَرعُلما صاخلا
	 نوناق صني امك لاإ لقنلا تامدخ ةدحولما ناوخ ناس سرادم رفوت لا ميلعتلا بلاطل لاإ لقنلا تامدخ مدقت لا .يلارديفلا نوناقلاو ةيلاولا.اًديدحت نيفَرعُلما صاخلا
	 اًبلاط اوناكو ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم بلاطلا نم مكؤانبأ ناك اذإ (Special ـب ”يناديلما بتكلما“ لاصتلاا ءاجرلا ،ةيميلعتلا انتقطنم يف اًددج ىلع لوصحلل (916) 971-7525 مقرلا ىلع Education Department).تامولعلما نم ديزلما
	 اندمتعا ؛ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم مكلافطأ لقن ةملاس نامضل.اهل لاثتملاا نم دبلاو ةيلاتلا تاءارجلإا
	 ةرداغلما دعوم لبق تلافاحلا ةطحم ىدل رظتنمو دعتسم لفطلا نكيل .1.قئاقد سمخب ددحلما
	 عقي هنأ ثيح ،هقيرط راسم يف قئاسلا رمتسيس دعتسم لفطلا نكي مل اذإ.ةلفاحلا لوصو راظتنا ةيلوؤسم كقتاع ىلع
	 مقرلا ىلع لقنلا لئاسو عيزوت بتكمب لاصتلاا ءاجرلا .2 لقتسيس نكي مل اذإ وأ بيغتيس لفطلا ناك اذإ (916) 971-7743 ةلفاحلا نوقلتسي لا نيذلا بلاطلل لقنلا تامدخ عطقُت دقف ،ةلفاحلا.ةيلاتتم مايأ ةثلاثل
	 

	 لزنلما يف اونوكتلف ،رهظلا دعب ةرتف يف هدرفمب لفطلا كرت نكمي لا ناك اذإ .3 لافطلأا ببسبو ،يس�ردلما فارصنلاا تقو يف لفطلا ملاتسلا نيدعتسم مل اذإ ،كلذك ،نايحلأا ضعب يف لفطلا لوصو تيقوت نيابتي دق نيبيغتلما عقت اهنيح ،ةسردلما ىلإ ةلفاحلا عم لفطلا دوعيس لزنلماب دوجوم دحأ نكي .ةسردلما نم لفطلا ملاتسا ةيلوؤسم مكقتاع ىلع
	 ةيراهنلا ةياعرلا ةمدخ يف ريغت مكيدل ثدح وأ لاقتنلال متررطضا اذإ .4  مقرلا ىلع ”صاخلا ميلعتلل يناديلما بتكلما“ راطخإ ءاجرلا ،لافطلأل دق ،رييغتلا بلط ميدقت لبق نكمي ام عرسأب  (916) 971-7525.اهذيفنتل مايأ 10 ىتح تارييغتلا قرغتست
	 

	 ةساردلا ءدب نم مايأ ةثلاث ىلإ نيموي لبق لفطلا وقئاس مكب لصتيس .5 ،لزنملل هتداعلإو لفطلا باحطصلا ةلفاحلا لوصو تاتيقوتب مكوربخيل ىلع ”لقنلا لئاسو“ ةرادإب لاصتلاا ءاجرلا اًيفتاه ًلااصتا اوقلتت مل اذإف.تامولعلما هذه ىلع لوصحلل  (916) 971-7743  مقرلا
	 Student( ”بلاطلا تانايب ةفيحص”ـب ةلفاحلا قئاس مكدوزي .6 leave alone ”هدرفمب لفطلا كرت ”ـب حيرصت يهو )Information Sheet ”لقنلا لئاسو ةرادإ“ غلابإب جذومنلا اذه مكل حمسي ،authorization غلبي هنأ ىلإ ةفاضلإاب ،لفطلاب لصتت يتلا تابلطتلمابو مكقلق هجوأب نود تلافاحلا ةطحم ىدل لفطلا كرت قئاسلل نكمي ناك اذإ امب ةرادلإا كرت ةلفاحلا فرشلم زوجي لا .رهظلا دعب ام ةرتف يف نيغلابلا دحأ فارشإ روملأا ءايلوأ دحأ ىلع نيعتي اذل ،تلافاحلا فقوم يف مهدرفمب لافطلأا كرت يف بغرت تنك اذإ .ةلفاحلا لوصو راظتنا ،فلكم غلاب صخش وأ بتكلم جذو
	.Orange Grove Ave., North Highlands, CA 95660 3050
	 لخادلما كلذ يف امب ةصاخلا تاكلتمملل تلافاحلا لوخدب حومسم ريغ .7 ،ةصاخلا ةيكللما تاذ قطانلما نم اهريغو تابكرلما فص تاحاسو يتلاو اًرفوت ًةملاس عقاولما رثكأ يف ةسردلما ةلفاح فقوت تاطحم نيعتتو .لقنلا لئاسو ةرادإب نويرادلإا هررقي ام قفو ،تلافاحلا بسانت
	 نم ةخسن قئاسلا نم اوبلطا ًءاجر ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل Parent & Driver Information ”قئاسلاو نيدلاولا تامولعم ليلد“.Guide

	 للاخ نم ”يفيصلا حرلما ىهقم“ ”ةيذغتلا تامدخ“ ريدت فيص لك يف يلارديف جمانرب وهو Seamless Summer Feeding Option (SSFO) جمانرب للاخ ةيناجم تابجو ميدقتب ةيموكحلا سرادملل ةيميلعتلا قطانملل حمسيرمعلا نم نوغلبي نيذلا ىقلتيل .لخدلا ةضفخنم قطانلما يف فيصلا لصف ،ةيقرو تابلط ميدقتل وأ قاحتللال ةجاح لا ةيناجم ةبجو رغصأ وأ اًماع 18 لافطلأا قاحلإ يرورضلا نم سيل هنأ امك ،لخدلل تابلطتم دجوت لا امك.جمانربلا يف ةكراشملل ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنمب
	 للاخ نم ”يفيصلا حرلما ىهقم“ ”ةيذغتلا تامدخ“ ريدت فيص لك يف يلارديف جمانرب وهو Seamless Summer Feeding Option (SSFO) جمانرب للاخ ةيناجم تابجو ميدقتب ةيموكحلا سرادملل ةيميلعتلا قطانملل حمسيرمعلا نم نوغلبي نيذلا ىقلتيل .لخدلا ةضفخنم قطانلما يف فيصلا لصف ،ةيقرو تابلط ميدقتل وأ قاحتللال ةجاح لا ةيناجم ةبجو رغصأ وأ اًماع 18 لافطلأا قاحلإ يرورضلا نم سيل هنأ امك ،لخدلل تابلطتم دجوت لا امك.جمانربلا يف ةكراشملل ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنمب
	 


	 ام ىلع بلاطلا لك لوصح نامض ناوخ ناسب ةيفاصنلإا لامعلأا نمضتت زيكرتلا مهنكمي لا نيعئاجلا بلاطلاف ؛ةسردلما يف نيحجان اونوكيل هنوجاتحي.فصلا يف
	 ام ىلع بلاطلا لك لوصح نامض ناوخ ناسب ةيفاصنلإا لامعلأا نمضتت زيكرتلا مهنكمي لا نيعئاجلا بلاطلاف ؛ةسردلما يف نيحجان اونوكيل هنوجاتحي.فصلا يف
	 لكل ةلماك ةبجو ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم مدقت اوكلمي مل نإو ىتح 12 فصلا ىتحو ةيلاقتنلاا يديهمتلا نم ًءدب بلاطلا تابجولا باسح يف مهديصر ناك وأ ةبجولا لباقم عفدلل مزلالا لالما ًلاام مهيلع ءايصولأا وأ مهرومأ ءايلوأ كلمي لا نيذلا بلاطلل ةبسنلاب .اًبلاس تابجو لباقم ةددسم ريغ موسر مهيدل نيذلا وأ تابجولا لباقم هوعفديل فلتخت تابجو مهل مدقُت نلو ،ةفلتخلما ةلماعملل وأ حضفلل اوضرعتي نلف موسر لماك هيلع يس�ولا وأ هرمأ يلو ددس دق رخآ بلاط هاقلتي دق امع ،دادسلا ةبجاو تابجولا ىلع ةسايسلا هذه قبطنت .ةيسردلما
	 نمضتي اذه .اهرصانع ىلع وأ ةحوتفلما ةمئاقلا تابجو ىلع قبطنت لا اهنكل.ةفيفخلا تابجولاو نبللا
	 تابجولا فيلاكت لك نع ًلاوؤسم هيلع يس�ولا وأ بلاطلا رمأ يلو نوكي nutrition.sanjuan.edu ةرايز مكنكمي .بلاطلا تاباسح ىلع ةبوسحلما.ةيسردم ايريتيفاك يأ ةرايز  وأ تنرتنلإا ربع تابجولا باسح دادسل

	ةيذغتلاو ةيفاعلا تاسايس
	ةيذغتلاو ةيفاعلا تاسايس

	 Whole Child ”حيحص لفط ،فتاكتم عمتجم ،ةقستم ةسردم“ ةنجل (Coordinated School ـل دادتما يه ةيميلعتلا انتقطنلم ةعباتلا (WSCC) ”ةيفاعلا ةسايس“ تحقنو تعجار 2017 ماع ةيادب يف ،Health Council) نمضتت .”ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم“ اهعبتت يتلاHealthy Hunger- نوناقل اًقفو ةديدج تابلطتم ةحقنلما خسنلا USDA ةيكيرملأا ةعارزلا ةرازو هترقأ يذلا 2010 ماعل Free Kids Act عيب ديقت ةيراشتسإ دعاوق ةحقنلما خسنلا تنمضت امك ،Smart Snacks لوصحلل .ةسردلما ضرأ ىلع ةيذغلما ريغ تابورشلماو يذغلما ريغ ماعطلا لفط ،فتاكتم عمتجم
	 Whole Child ”حيحص لفط ،فتاكتم عمتجم ،ةقستم ةسردم“ ةنجل (Coordinated School ـل دادتما يه ةيميلعتلا انتقطنلم ةعباتلا (WSCC) ”ةيفاعلا ةسايس“ تحقنو تعجار 2017 ماع ةيادب يف ،Health Council) نمضتت .”ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم“ اهعبتت يتلاHealthy Hunger- نوناقل اًقفو ةديدج تابلطتم ةحقنلما خسنلا USDA ةيكيرملأا ةعارزلا ةرازو هترقأ يذلا 2010 ماعل Free Kids Act عيب ديقت ةيراشتسإ دعاوق ةحقنلما خسنلا تنمضت امك ،Smart Snacks لوصحلل .ةسردلما ضرأ ىلع ةيذغلما ريغ تابورشلماو يذغلما ريغ ماعطلا لفط ،فتاكتم عمتجم
	 
	 


	 ةيناجملا تابجولا :تابجولا جمانربةضفخملاو
	 ةيناجملا تابجولا :تابجولا جمانربةضفخملاو
	 


	تابجولا راعسأ
	تابجولا راعسأ

	 تابجو رفاوتت ،ةيحص ةيسردم تابجو ىلع بلاطلا لوصح نيسحتل ىلع لوصحلل بلاطلا لهأتي دق ،نيلهؤلما بلاطلا لكل ةضفخم وأ ةيناجم ةيناجم تابجو بلط جذومن“ تانايب ءافيتساب ةضفخم وأ ةيناجم تابجو ،)Application for Free and Reduced-Priced Meals( ”ةضفخم وأ ىلع رسلأا ثحنو ،ماع لك نم هيلوي 1 نم ًءدب ةيرس ةفصب ميدقتلا أدبيو كلذك .https://mealapps.sanjuan.edu للاخ نم تنرتنلإا ربع ميدقتلا ىدل وأ ةسردلما ايريتيفاك وأ ةسردلما ةرادإ ىدل ةيقرولا بلطلا جذامن رفاوتت ”San Juan Central Admissions زكرم“ ىدل وأ )Nutrition Services) دجوت 
	 تابجو رفاوتت ،ةيحص ةيسردم تابجو ىلع بلاطلا لوصح نيسحتل ىلع لوصحلل بلاطلا لهأتي دق ،نيلهؤلما بلاطلا لكل ةضفخم وأ ةيناجم ةيناجم تابجو بلط جذومن“ تانايب ءافيتساب ةضفخم وأ ةيناجم تابجو ،)Application for Free and Reduced-Priced Meals( ”ةضفخم وأ ىلع رسلأا ثحنو ،ماع لك نم هيلوي 1 نم ًءدب ةيرس ةفصب ميدقتلا أدبيو كلذك .https://mealapps.sanjuan.edu للاخ نم تنرتنلإا ربع ميدقتلا ىدل وأ ةسردلما ايريتيفاك وأ ةسردلما ةرادإ ىدل ةيقرولا بلطلا جذامن رفاوتت ”San Juan Central Admissions زكرم“ ىدل وأ )Nutrition Services) دجوت 
	 (Earned ”بَسَتكُـــلما لخدلا ةبيرض ديصر“ نأشب تامولعم ىلع لوصحلل.69 و 68 ةحفصلا رظنا ”ةضفخلما تابجولا”و  Income Tax Credit)

	 (916) 979-8966
	 (916) 979-8966
	 نم ينورتكللإا انعقوم ةرايز ءاجرلا تابجولل ةيلاحلا راعسلأا نع تامولعم ىلع لوصحلل
	.
	  ىلع لاصتلاا  وأ 
	www.sanjuan.edu/nutritionservices
	 للاخ


	ينورتكللإا ديربلا ربع ماعطلا مئاوق
	ينورتكللإا ديربلا ربع ماعطلا مئاوق

	لقنلا لئاسو
	لقنلا لئاسو

	 ماعط ةمئاق لاسرلإ اولجستت نأب مكلزانم يف قرولا ةيمك نم دحلا مكنكمي ةيرهشلا ةرشنلاب ةبوحصم رهش لك ينورتكللإا ديربلا ربع مكيلإ بلاطلا نم )Going Green! Menus( ”ءارضخلا ماعطلا مئاوق“ اوراتخا .ةيذغتلل يف اًيديرب ماعطلا مئاوق لسرت ،www.sanjuan.edu/nutritionservices نع تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل .ليللا فصتنم دنع رهش لك نم لولأا وأ www.sanjuan.edu/nutritionservices اوروز ”ةيذغتلا تامدخ“ ةرادإ.(916) 979-8966 مقرلا ىلع انترادإب اولصتا
	 ماعط ةمئاق لاسرلإ اولجستت نأب مكلزانم يف قرولا ةيمك نم دحلا مكنكمي ةيرهشلا ةرشنلاب ةبوحصم رهش لك ينورتكللإا ديربلا ربع مكيلإ بلاطلا نم )Going Green! Menus( ”ءارضخلا ماعطلا مئاوق“ اوراتخا .ةيذغتلل يف اًيديرب ماعطلا مئاوق لسرت ،www.sanjuan.edu/nutritionservices نع تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل .ليللا فصتنم دنع رهش لك نم لولأا وأ www.sanjuan.edu/nutritionservices اوروز ”ةيذغتلا تامدخ“ ةرادإ.(916) 979-8966 مقرلا ىلع انترادإب اولصتا

	 :يف لقنلا لئاسو ةرادإ عقت
	 :يف لقنلا لئاسو ةرادإ عقت
	.Orange Grove Avenue, North High-lands 3050
	 ،ةعمجلا ىلإ نينثلإا نم لمعلا ديعاومو ، (916) 971-7076فتاهلا مقر.اًرصع 4:00 ىتح اًحابص 7:30 ةعاسلا نم
	.(916) 971-7743 مقرلا ىلع لقنلا لئاسو عيزوت بتكلم لوصولا نكمي
	 اًرصع 5:00 ىتح اًحابص 5:00 نم لقنلا لئاسو عيزوت بتكم لمع تاعاس اًرصع 4:00 ىتح اًحابص 5:00 نمو ،ةعمجلاو ءاعبرلأاو ءاثلاثلاو نينثلإا مايأ.ةددملما يس�اردلا ماعلا جماربل سيمخلا مايأ
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	ةيليغشتلا معدلا تامدخ
	ةيليغشتلا معدلا تامدخ

	ةيليغشتلا معدلا تامدخ
	ةيليغشتلا معدلا تامدخ

	ةيعمتجملا ةملاسلا ويئاصخأ
	ةيعمتجملا ةملاسلا ويئاصخأ

	ناغيم نوناق
	ناغيم نوناق

	 يس�صختم نم قيرف ةيميلعتلا ةدحولما ناوخ ناس ةقطنم ىدل لمعي ربع لمعلاب نيفلكُـــلما Community Safety Specialist ةيعمتجلما ةملاسلا ةفاضلإاب ةيوناث ةسردم عاطق لك نمضتيو .ةيميلعتلا ةقطنلما تاعاطق وه ةيعمتجلما ةملاسلا صصختم فده نإ .ةيئادتباو ةطسوتم سرادم ىلإ ءايلوأو بلاطلا عم لعافتي نأو ةسردلما ةفاقث نم أزجتي لا ًءزج حبصي نأ كدعاسيسو .مهعم تاقلاع ئس�نيو ناريجلاو راوزلاو لمعلا قيرفو روملأا ينابم يف ةجرح ثداوح عوقو ةلاح يف ةيعمتجلما ةملاسلا صصختم.ةرورضلا دنع قئارحلا تاوق وأ ةينملأا تاوقلاب لصتي امك ،ةسردلما
	 يس�صختم نم قيرف ةيميلعتلا ةدحولما ناوخ ناس ةقطنم ىدل لمعي ربع لمعلاب نيفلكُـــلما Community Safety Specialist ةيعمتجلما ةملاسلا ةفاضلإاب ةيوناث ةسردم عاطق لك نمضتيو .ةيميلعتلا ةقطنلما تاعاطق وه ةيعمتجلما ةملاسلا صصختم فده نإ .ةيئادتباو ةطسوتم سرادم ىلإ ءايلوأو بلاطلا عم لعافتي نأو ةسردلما ةفاقث نم أزجتي لا ًءزج حبصي نأ كدعاسيسو .مهعم تاقلاع ئس�نيو ناريجلاو راوزلاو لمعلا قيرفو روملأا ينابم يف ةجرح ثداوح عوقو ةلاح يف ةيعمتجلما ةملاسلا صصختم.ةرورضلا دنع قئارحلا تاوق وأ ةينملأا تاوقلاب لصتي امك ،ةسردلما

	ةينمأ تارابتعا
	ةينمأ تارابتعا

	اهقرفو ةملاسلا ططخ
	اهقرفو ةملاسلا ططخ

	 ةعباتلا ةبعشلل اًروف هنع غلابلإا ءاجرلا نمآ ريغ اًعضو متظحلا اذإ ةينملأا تايلمعلا ةبعش وأ ةنايصلا ةبعش تناك ًءاوس ةيميلعتلا ةقطنملل ”سبت“ طخب لاصتلاا اًضيأ مكنكمي ،(916) 971-7000 مقرلا ىلع مقرلا ىلع ةعاس 24 رادم ىلع رفوتلماو ”ةنملآا سرادلما“ جمانربل عباتلا مقرلا ىلع ةيصن ةلاسر لاسرإ مكنكمي وأ ،(916) 979-8477 وأ بلاطلل ةلكشم يف ببست ءيس� يأ نع ةلاسر اوكرتتل (916) 243-5552 كلذك .ةلكشم يف مهل ببستي دق وأ ةسردلما تاكلتملم وأ نيلماعلا مقاطل .ةيميلعتلا انتقطنلم ينورتكللإا عقولما للاخ نم تاغلابلا لاسرإ زوجي.www.s
	 ةعباتلا ةبعشلل اًروف هنع غلابلإا ءاجرلا نمآ ريغ اًعضو متظحلا اذإ ةينملأا تايلمعلا ةبعش وأ ةنايصلا ةبعش تناك ًءاوس ةيميلعتلا ةقطنملل ”سبت“ طخب لاصتلاا اًضيأ مكنكمي ،(916) 971-7000 مقرلا ىلع مقرلا ىلع ةعاس 24 رادم ىلع رفوتلماو ”ةنملآا سرادلما“ جمانربل عباتلا مقرلا ىلع ةيصن ةلاسر لاسرإ مكنكمي وأ ،(916) 979-8477 وأ بلاطلل ةلكشم يف ببست ءيس� يأ نع ةلاسر اوكرتتل (916) 243-5552 كلذك .ةلكشم يف مهل ببستي دق وأ ةسردلما تاكلتملم وأ نيلماعلا مقاطل .ةيميلعتلا انتقطنلم ينورتكللإا عقولما للاخ نم تاغلابلا لاسرإ زوجي.www.s
	 
	 


	 مقاط لمشت ةنملآا ةسردملل قرف ةسردم لك تسسأ ،قبس الم ةفاضلإاب Safe ةنملآا ةسردلما ططخ ثيدحت يرجيو ،رسلأا لمشتو نيلماعلا مقاط ةباجتسا نامضلو تلاكشلما عوقو نود لوحلل اًيونس Schools جمانربب نيلماعلا مقاط لمعي .ئراوط ةلاح عوقو ةلاح يف ةيلعافب نيلماعلا عمو ةسردم لك نم نيلثمم عم ةيميلعتلا انتقطنلم عباتلا ”ةنملآا سرادلما“ نيسحت لجأ نم تايصوتلا ميدقتلو مييقتلل ةيميلعتلا ةقطنلماب نيلماعلا.ةملاسلا ريبادت
	 مقاط لمشت ةنملآا ةسردملل قرف ةسردم لك تسسأ ،قبس الم ةفاضلإاب Safe ةنملآا ةسردلما ططخ ثيدحت يرجيو ،رسلأا لمشتو نيلماعلا مقاط ةباجتسا نامضلو تلاكشلما عوقو نود لوحلل اًيونس Schools جمانربب نيلماعلا مقاط لمعي .ئراوط ةلاح عوقو ةلاح يف ةيلعافب نيلماعلا عمو ةسردم لك نم نيلثمم عم ةيميلعتلا انتقطنلم عباتلا ”ةنملآا سرادلما“ نيسحت لجأ نم تايصوتلا ميدقتلو مييقتلل ةيميلعتلا ةقطنلماب نيلماعلا.ةملاسلا ريبادت

	ئراوطلا تلااح يف لصاوتلا
	ئراوطلا تلااح يف لصاوتلا

	 علاّطا ىلع انبلاط رسأ ءاقبإ نامضل تاوطخ ةيميلعتلا انتقطنم تذختا لاسرلإ ماظن مدختسن كلذل ؛ةسردلماب ئراوط ةلاح عوقو ةلاح يف يتلا فقاولماب ءايصولأاو روملأا ءايلوأ راطخلإ ئراوطلا تلااح يف لئاسرلا هاقلتي ام لوأ وه اذه نوكي ام ًةداعو ،ىدح ىلع ةسردم لك يف أرطت دق سرادلما ىدل نوكي نأ مهلما نم .ئراط فقوم عوقو ءانثأ روملأا ءايلوأ يف ةمهلما تامولعملل رسلأا يقلت نامضل ةحيحصلا لاصتلاا تانايب .ئراوطلا تلااح ءانثأ اهنيح
	 علاّطا ىلع انبلاط رسأ ءاقبإ نامضل تاوطخ ةيميلعتلا انتقطنم تذختا لاسرلإ ماظن مدختسن كلذل ؛ةسردلماب ئراوط ةلاح عوقو ةلاح يف يتلا فقاولماب ءايصولأاو روملأا ءايلوأ راطخلإ ئراوطلا تلااح يف لئاسرلا هاقلتي ام لوأ وه اذه نوكي ام ًةداعو ،ىدح ىلع ةسردم لك يف أرطت دق سرادلما ىدل نوكي نأ مهلما نم .ئراط فقوم عوقو ءانثأ روملأا ءايلوأ يف ةمهلما تامولعملل رسلأا يقلت نامضل ةحيحصلا لاصتلاا تانايب .ئراوطلا تلااح ءانثأ اهنيح
	 لوخدلا ئراوط ةلاح عوقو دنع يلحلما عمتجلما دارفلأو رسلأل يغبني ثيح ،www.sanjuan.edu ينورتكللإا ةيميلعتلا ةقطنلما عقولم ىرت كلذك ،ةيسيئرلا ةحفصلا ىلع ةجرحلا فقاولما رابخأ رخآ رشنُت ةكراشم يف نيميق ًءاكرش ملاعلإا لئاسو دارفأ ةيميلعتلا انتقطنم عقاولما ضرعت ام اًبلاغ اًضيأ ،رسلأا عم ئراوطلا ةلاح نع تامولعم ءانثأ ءابنلأا رخآ ةيلحلما ويدارلاو زافلتلا تاونقو فحصلا ةينورتكللإا لصاوتلا دنع ةمكحلاو رذحلا يرحت رسلأا نم بلطن .ةجرحلا فقاولما ءانثأ ةيصنلا لئاسرلا وأ ةيويلخلا فتاوهلا ربع بلاطلا عم ةرشابم مههابتنا فرصني دق

	ةملاسلا ريبادت
	ةملاسلا ريبادت

	رمنتلا
	رمنتلا

	 ذافنإو كولسلل ةيوق ريياعم :سرادلما يف ىرخلأا ةملاسلا ريبادت نمضتت ،يس�ردلما عقولما ةبقارلم لئاسو ،لوخدلا ةروصقم سرادم ،نوناقلا جمارب ،ةطشن ةيرسأ تامظنم ،ةيسفنلا ةروشلما ،تاعازنلا لحل جمارب ذختت .ةرطخلا تايصخشلا تامسب ةيعوتلا ىلع ديكوتو ،بلاطلل ةياقو ةزايح وأ ةباقرلل ةعضاخلا داولما ريفوت عئاقو لك ةيميلعتلا انتقطنم دجلا لمحم ىلع نيرخلآل ةيندبلا تاباصلإا يف ببستلا وأ رمنتلا وأ ةحلسأ.ةروطخلا ةديدش حنج اهربتعتو
	 ذافنإو كولسلل ةيوق ريياعم :سرادلما يف ىرخلأا ةملاسلا ريبادت نمضتت ،يس�ردلما عقولما ةبقارلم لئاسو ،لوخدلا ةروصقم سرادم ،نوناقلا جمارب ،ةطشن ةيرسأ تامظنم ،ةيسفنلا ةروشلما ،تاعازنلا لحل جمارب ذختت .ةرطخلا تايصخشلا تامسب ةيعوتلا ىلع ديكوتو ،بلاطلل ةياقو ةزايح وأ ةباقرلل ةعضاخلا داولما ريفوت عئاقو لك ةيميلعتلا انتقطنم دجلا لمحم ىلع نيرخلآل ةيندبلا تاباصلإا يف ببستلا وأ رمنتلا وأ ةحلسأ.ةروطخلا ةديدش حنج اهربتعتو
	 عم نولمعي نيذلا نيعوطتلماو ةيميلعتلا ةقطنلما يفظوم تامصب ذخؤت امك .ةلفقم ةيسردلما عقاولما لكو ،تايرحتلا مهنع ىرجُتو ماظتناب بلاطلا بجي كلذكو ،يس�ردلما عقولما ةرداغلم نذإ ىلع بلاطلا لصحي نأ بجي هنأ ريدم نذإ ىلع لوصحلل ةسردلما ةرادإ ىدل مهلوخد ليجست راوزلا لك ىلع.يس�ردلما عقولما ضرأ ىلع دجاوتلاب ةسردلما

	ةملاسلا
	ةملاسلا

	 ىلع رملأا اوذخو مهل اوتصناف ،رمنتلل مكئانبأ ضرعت يف نوكشت متنك اذإ ،ةحوتفم مكئانبأ نيبو مكنيب لصاوتلا ةانق ىلع اوظفاح  ،دجلا لمحم ىلإ اوثدحت ،اهليصافتو اهتاتيقوت اوقثوو تاظحلالماو عئاقولا خيراوت اوقثو ىلع اوظفاح ،فقولما لحل ةسردلماب نييرادلإا دحأ عم وأ مكئانبأ يملعم ةيميلعتلا ةقطنلما يفظوم نيبو مكنيبو ةسردلما نيبو مكنيب لصاوتلا ةانق نأ ركذلاب ريدجلا .اهذاختا ىرج يتلا تاوطخلا مهعم اوشقانو ةحوتفم.نيرخلآا بلاطلا بيدأت لبس ةشقانمب ةسردملل حمسي لا نوناقلا
	 ىلع رملأا اوذخو مهل اوتصناف ،رمنتلل مكئانبأ ضرعت يف نوكشت متنك اذإ ،ةحوتفم مكئانبأ نيبو مكنيب لصاوتلا ةانق ىلع اوظفاح  ،دجلا لمحم ىلإ اوثدحت ،اهليصافتو اهتاتيقوت اوقثوو تاظحلالماو عئاقولا خيراوت اوقثو ىلع اوظفاح ،فقولما لحل ةسردلماب نييرادلإا دحأ عم وأ مكئانبأ يملعم ةيميلعتلا ةقطنلما يفظوم نيبو مكنيبو ةسردلما نيبو مكنيب لصاوتلا ةانق نأ ركذلاب ريدجلا .اهذاختا ىرج يتلا تاوطخلا مهعم اوشقانو ةحوتفم.نيرخلآا بلاطلا بيدأت لبس ةشقانمب ةسردملل حمسي لا نوناقلا
	 نواعتيس نكل ،رمنتلل ينوناقلا فيرعتلا قلقلا هجوأ ضعب بسانت لا دق اودعاس .تلاكشلما كلت ةجلاعلم ةيميلعتلا ةقطنلمابو ةسردلماب نيلماعلا ماقتنلاا ىلع مهوعجشت لا نكل ،مزحب فرصتلل تاراهم ريوطت ىلع مكءانبأ.يندبلا
	 عمتجلما يفو لزنلما يف مارتحاب نيرخلآا ةلماعم ةيفيك يف ةودق اونوكاوروز رمنتلا نم ةياقولا نع تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل .يلحلما .(916) 979-8623  مقرلا ىلع اولصتا وأ www.sanjuan.edu/bullying  Family ةرادإب اولصتا ،تلاكشلما لح نع تامولعلما نم ديزلما ىلع لوصحلل.(916) 971-7929 مقرلا ىلع and Community Engagement (FACE)
	 


	 سرادم يفف ،بلاطلا لكل ةنمآ ملعت ةئيب ميدقتب ةيميلعتلا انتقطنم مزتلت روضح يف بلاطلا ماظتنا نامضل نيدهاج ىعسن ةدحولما ناوخ ناس.طابضنلاا وأ ةملاسلا يف نلاكشم نود ةسردلما
	 سرادم يفف ،بلاطلا لكل ةنمآ ملعت ةئيب ميدقتب ةيميلعتلا انتقطنم مزتلت روضح يف بلاطلا ماظتنا نامضل نيدهاج ىعسن ةدحولما ناوخ ناس.طابضنلاا وأ ةملاسلا يف نلاكشم نود ةسردلما

	 ”ةنملآا سرادملا“ ةكارشةطرشلا مسق عم
	 ”ةنملآا سرادملا“ ةكارشةطرشلا مسق عم
	 


	 عم ةكارش ةدحولما ناوخ ناس سرادلم عباتلا ”ةنملآا سرادلما“ جمانرب دقع مهلمع تاقوأ ريغ يف طابضلا نأ ثيح ،وتنماركس ةعطاقم ةطرش مسق ةدعاسملل اًيموي ةيسردلما عقاولما يف نودجاوتي )ةنملآا سرادلما طابض( نم ةيامح ستياه سارتيس ةنيدم رفوت .نوناقلا ذيفنت يفو ةياقولا يف ًلاماش ةنيدلما دودح نمض سرادلما ةثاغتسلا ةطرشلا ةباجتساو ةطرشلا (school resource ةسردلماب ةصاخ دراوم نودعُي نيذلا طابضلا كلذ ناتئفلا ناتاه لمعت .Mesa Verde و San Juan سرادم يف officer, SRO( يتلا ةيئادتبلااو ةطسوتلما سرادلما يف ثداوحلل ةباجتسلاا ىلع طابضل
	 عم ةكارش ةدحولما ناوخ ناس سرادلم عباتلا ”ةنملآا سرادلما“ جمانرب دقع مهلمع تاقوأ ريغ يف طابضلا نأ ثيح ،وتنماركس ةعطاقم ةطرش مسق ةدعاسملل اًيموي ةيسردلما عقاولما يف نودجاوتي )ةنملآا سرادلما طابض( نم ةيامح ستياه سارتيس ةنيدم رفوت .نوناقلا ذيفنت يفو ةياقولا يف ًلاماش ةنيدلما دودح نمض سرادلما ةثاغتسلا ةطرشلا ةباجتساو ةطرشلا (school resource ةسردلماب ةصاخ دراوم نودعُي نيذلا طابضلا كلذ ناتئفلا ناتاه لمعت .Mesa Verde و San Juan سرادم يف officer, SRO( يتلا ةيئادتبلااو ةطسوتلما سرادلما يف ثداوحلل ةباجتسلاا ىلع طابضل

	يساردلا مويلا دعب يسردملا عقوملا ةملاس
	يساردلا مويلا دعب يسردملا عقوملا ةملاس
	يساردلا مويلا دعب يسردملا عقوملا ةملاس


	 بلاطلا نم مهئانبأ سرادم يف ةملاسلا جمارب يف كارتشلاا ىلع رسلأا ثحن ةملاسلا ةصاخو ،بلاطلا نم مهئانبأ عم ةيصخشلا ةملاسلا ةشقانم ىلعو ءانثأو يس�ردلما مويلا ءانثأ فارشلإل بلاطلا عضخي .يس�اردلا مويلا ءاهتنا دعب لاإ ،ةيميلعتلا ةقطنلما اهاعرت يتلا يس�ردلما ماودلا دعبام جمارب يف ةكراشلما ةيسردلما عقاولما ناوخ ناس سرادم حتفت يس�اردلا مويلا ءاهتنا دعب هنأ.ةيعمتجلما تاعومجلماو روهمجلا نم ةماعلا تاعومجلما اهمدختسيل
	 بلاطلا نم مهئانبأ سرادم يف ةملاسلا جمارب يف كارتشلاا ىلع رسلأا ثحن ةملاسلا ةصاخو ،بلاطلا نم مهئانبأ عم ةيصخشلا ةملاسلا ةشقانم ىلعو ءانثأو يس�ردلما مويلا ءانثأ فارشلإل بلاطلا عضخي .يس�اردلا مويلا ءاهتنا دعب لاإ ،ةيميلعتلا ةقطنلما اهاعرت يتلا يس�ردلما ماودلا دعبام جمارب يف ةكراشلما ةيسردلما عقاولما ناوخ ناس سرادم حتفت يس�اردلا مويلا ءاهتنا دعب هنأ.ةيعمتجلما تاعومجلماو روهمجلا نم ةماعلا تاعومجلما اهمدختسيل
	 ماودلا ءاهتنا دعب يس�ردلما عقولما يف بلاطلا مكئانبأ نم يأ لظ اذإ اهب ىس�ولما ةينملأا تارابتعلاا سفن قيبطتل مهعم اوثدحتف ،يس�اردلا
	 اًضيأ رسلأا ثحن ،تاهزنتلما وأ قوستلا قطانم لثم ةماع ةأشنم يأ يف مهئانبأ سرادم يف اهتاءارجإو ئراوطلا تلااح ططخ ىلع فرعتلا ىلع.لزنلماب ئراوط تلااحل تاءارجإو ططخ ريوطت ىلعو بلاطلا نم

	 نع تامولعمب سانلا ةماع )Megan’s Law( ”ناغيم نوناق“ دوزي نكمتي ثيحب نيلجسلما ةيسنجلا مئارجلا يبكترم دجاوت نكامأ عقولما مدقي امك ،مهئانبأو مهسفنأ ةيامح نم يلحلما عمتجلما دارفأwww.meganslaw.( اينروفيلاك ةيلاوب لدعلا ةرادلإ ينورتكللإا مسق“ نإف قبس ام ىلإ ةفاضلإاب ،تامولعملل لوصولل ًلايبس )ca.gov وهو OffenderWatch® جمانرب مدختست ”وتنماركس ةعطاقم ةطرش عمتجلما دارفلأ نكمي هنأ ثيح ،ةيسنجلا مئارجلا يبكترمب راطخإ ةادأ مسق عقوم للاخ نم OffenderWatch® جمانربل لوخدلا يلحلما لا هنأ اوملعتلو ،)www.sacsheriff.com( وتنمارك
	 نع تامولعمب سانلا ةماع )Megan’s Law( ”ناغيم نوناق“ دوزي نكمتي ثيحب نيلجسلما ةيسنجلا مئارجلا يبكترم دجاوت نكامأ عقولما مدقي امك ،مهئانبأو مهسفنأ ةيامح نم يلحلما عمتجلما دارفأwww.meganslaw.( اينروفيلاك ةيلاوب لدعلا ةرادلإ ينورتكللإا مسق“ نإف قبس ام ىلإ ةفاضلإاب ،تامولعملل لوصولل ًلايبس )ca.gov وهو OffenderWatch® جمانرب مدختست ”وتنماركس ةعطاقم ةطرش عمتجلما دارفلأ نكمي هنأ ثيح ،ةيسنجلا مئارجلا يبكترمب راطخإ ةادأ مسق عقوم للاخ نم OffenderWatch® جمانربل لوخدلا يلحلما لا هنأ اوملعتلو ،)www.sacsheriff.com( وتنمارك
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	 ”اينروفيلاك ةيلاو تانيصحت لجس“ نمض نيصحتلا تلاجس جاردإ زوجي(CAIR)
	.نيلوقنلما بلاطلا ىلع اًضيأ قبطُتو ،K-12 فوفصلاب قاحتللال ةبولطم
	 فاكنلاو ةبصحلا دض حاقل لاثلما ليبس ىلع( تاحاقل ةعومجم .2 يدرفلا حاقللا طورش ءافيتسلا ءالما يردجو ةينالملأا ةبصحلاو نمض يريتكبلا يثلاثلا حاقللا تاعرج بستحُت .تاحاقللا ةعومجمبيكيدلا لاعسلاو سوناتيتلاو ايريتفدلا حاقل تابلطتم
	 ىندلأا دحلا غولب نم ،لقأ وأ مايأ ةعبرأ لبق ىطعُت تاحاقل يأ بستحُت .3.لوبقلما نسلل
	 ةعرج ءاطعإ ةلاح يف ةيفاك لافطلأا للش حاقل نم تاعرج ثلاث دَعُت .4.هدعب وأ عبارلا دلايلما ديع يف ةدحاو
	 يكيدلا لاعسلاو سوناتيتلاو ايريتفدلا حاقل نم تاعرج سمخ دعُت .5 امك .هدعب وأ عبارلا دلايلما ديع يف ةدحاو ةعرج ءاطعإ لاح يف ةيفاك نم لقلأا ىلع ةدحاو ةعرج ءاطعإ ةلاح يف تابلطتلماب تاعرج ثلاث يفت نينثا وأ ةعرج لوانتب ىفتكُي امك .رثكأ وأ تاونس 7 رمع يف DTP وأ DTaP.رثكأ وأ تاونس عبس رمع يف ايريتفدلاو سوناتيتلا حاقل نم
	 نم 120335 مسقلا يف )ج( يعرفلا دنبلا عجار ،عباسلا فصلاب قاحتللال .6.ةملاسلاو ةحصلا نوناق
	 ةعرجو فاكنلا دض ناتعرجو ،ةبصحلا دض ناتعرج تابلطتلماب يفت .7.نيعتمجم وأ نيدرفنم ءاوس ةينالملأا ةبصحلا دض ةدحاو
	.هدعب وأ رمعلا نم لولأا ماعلا غولب دنع ةدحاو ةعرج لوانت يفكي
	 ةدحاو ةعرج ىلع لوصحلا بجي ،رشع يناثلا ىلإ عباسلا نم فوفصلل .8 ماعلا غولب دنع يكيدلا لاعسلل داضم ىلع يوتحي حاقل نم لقلأا ىلع.هدعب وأ رمعلا نم عباسلا
	 نأ بجي ،فوفصلا فينصت عبتت لا يتلا سرادلما يف لافطلأل ةبسنلاب .9.اًماع 12 رمعب لافطلأا ىلع عباسلا فصلا دعب ام تابلطتم قبطت
	 خيرات دعب ةعباسلا ةلحرلما دعب الم ءالما يردج تابلطتمب لمعلا فقوتي .10.2025 وينوي 30
	(California Immunization نمض نيصحتلا تلاجس جاردإ زوجي
	 تانيصحتلا لماك ىقلتي مل بلاط يأ يأ لاخدإ زوجي لا Registry, CAIR)  ةياعرلا تامدخ ةرادإ“ هترقأ يذلا لودجلا عمو انتاسايس عم قفتي امب تارتف للاخ ةيفاضلإا تانيصحتلا بلاطلا ىقلت اذإ لاإ ةيلاولاب ”ةيحصلا نأ دبلاو ،ةيبط بابسلأ نيصحتلا نم بلاطلا ءافعأ زوجي .ةددحم ةينمز لا نيذلا بلاطلا دعبتسُي .ةيبطلا بابسلأا كلتب اًتابثإ ءابطلأا دحأ مدقي ىقلتي مل يتلا ضارملأا دحأ يس�فت ةلاح يف .ةسردلما نم تابلطتملل نولثتمي اذإ .ضرلما نايرس ةرتف لاوط ةسردلما نم دعبتسُي دق ،اهل ًانيصحت بلاطلا امهلاك وأ لوبقلا ةلاح وأ بلاطلا نيصحت لجس

	تاجاردلا بوكرو ريسلا جمانرب
	تاجاردلا بوكرو ريسلا جمانرب

	 لافطلأا نأب انيدل )Health Services( ”ةيحصلا تامدخلا“ ةرادإ نمؤت تاعمتجلماو رسلأا دعاسن نأب لافطلأا رصانن نحن .ًلايصحت لضفأ ءاحصلأا حمسن اذهبو ،اهنم دحلا ىلعو ةيحصلا اهفواخم عم لماعتلا ىلع ةيلحلما ةددعتم قرف يف ءاضعأ انرابتعاب .ةيميلعتلا فادهلأا قيقحتب بلاطلل ةيحصلا تلاكشلما ةجلاعمب ةفرعلماو ميلعتلا عجشن اننإف تاصصختلا.ةيسردلما ةكراشلما قوعتو يس�ردلما روضحلا يف ماظتنلاا قوعت يتلا
	 لافطلأا نأب انيدل )Health Services( ”ةيحصلا تامدخلا“ ةرادإ نمؤت تاعمتجلماو رسلأا دعاسن نأب لافطلأا رصانن نحن .ًلايصحت لضفأ ءاحصلأا حمسن اذهبو ،اهنم دحلا ىلعو ةيحصلا اهفواخم عم لماعتلا ىلع ةيلحلما ةددعتم قرف يف ءاضعأ انرابتعاب .ةيميلعتلا فادهلأا قيقحتب بلاطلل ةيحصلا تلاكشلما ةجلاعمب ةفرعلماو ميلعتلا عجشن اننإف تاصصختلا.ةيسردلما ةكراشلما قوعتو يس�ردلما روضحلا يف ماظتنلاا قوعت يتلا
	 دارفأ وأ ةسردلماب ضيرمتلا دارفأ( ”ةيحصلا تامدخلا“ دارفأ دجاوتي ماظتناب )نييحصلا نيدعاسلما وأ LVNs نيصخرلما نيينهلما ضيرمتلا مييقتل سرادلما نيب ضيرمتلا دارفأ لوجتي ثيح ،يس�ردلما عقولما يف يوذ بلاطلل ةيحصلا ةياعرلا ىلع فارشلإلو ةيحصلا تاجايتحلاا راصبلإا تاصوحف( ةيحصلا تاصوحفلا ءارجلإو ةصاخلا تاجايتحلاا.)عمسلاو
	 ئراوطلا ةقاطب ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ يفوتسي نأ اًدج مهلما نم لمعي ملعم لكو ةرادلإاب نيلماعلا مقاط غلابلإ لماكلاب Emergency Card اذإ .ةيمهأ تاذ ةيحص تلاكشم يأ صوصخب بلاطلا نم مهئانبأ عم فوسف يس�ردلما مويلا للاخ ةصاخ ةيحص ةياعر بلاطلا ةلاح تمزلتسا ةيحصلا تامدخلا دارفأ دحأو ةسردلماب نييرادلإا دحأ عم دعوم كل ددحتي نوكي دق .ةصصخم ةطخ ميمصتل نيلماعلا مقاط دارفأ نم رخآ درفو نأب كلذو ؛بلاطلا نم مكئانبأ لجأ نم ”قيفرلا ماظن“ ذيفنت مكل اًديفم دنع فرصتلا ةيفيك نأشبو هتلاح نأشب فصلا يف هئلامز دحأ اوغلبت.ئراوطلا

	 ةيئادتبلاا ةلحرلما ساردم يف تامييقت ةيميلعتلا انتقطنم ميقت اًمعد تاجاردلا بوكرو ريسلا فورظ نع K-8 سرادمو ىطسولاو.يحص ةايح طمن عيجشتلو ةسردلما ىلإ تاجاردلا بوكرو ريسلا ةملاسل
	 ةيئادتبلاا ةلحرلما ساردم يف تامييقت ةيميلعتلا انتقطنم ميقت اًمعد تاجاردلا بوكرو ريسلا فورظ نع K-8 سرادمو ىطسولاو.يحص ةايح طمن عيجشتلو ةسردلما ىلإ تاجاردلا بوكرو ريسلا ةملاسل
	 ةيسردلما تلاحرلا تاءاصقتساو ةيبلاط تاءاصحإ تامييقتلا نمضتت تاجاردلا بوكرلو ريسلل ةيلاحلا لاحرتلا تاراسم مّيقت يتلا ةيرسلأا عفرت ،تاجاردلا بوكر نود وأ ريسلا نود لوحت يتلا قئاوعلا ددحتو تاعورشمب تايصوت نمضتي اًصصخم اًيسردم اًريرقت تامييقتلا كلت تاطاشن ةماقإبو ةينوناق تاءارجإ ذاختابو ةيتحتلا ةينبلا نيسحتل ريسلل يملاعلا مويلا“ :تاطاشنلا نمضتت دق ،ةيعيجشتو ةيفيقثت ةفاقث“ ،Fire up YourFeet, Walking School Busses ”ةسردلما ىلإ لثم ةيساردلا ةعاقلا تاطاشن ،Bicycle Rodeos ”تاجاردلا تاقباسم“ ،”نيمدق ىلع ةسردلما ةلفاح“

	سرادملا قلاغإ
	سرادملا قلاغإ

	 دقف ،ةداحلا ةيوجلا تابلقتلا لثم ،ةيداع ريغ فورظ عوقو لاح نيلماعلا مقاطو بلاطلا ةملاس ىلع اًظافح سرادلما قلاغإ رملأا مزلتسي مويلا ءدب لبق ةسردلما قلاغإ رارق ذَختُي عاطتسلما ردقبو ،ةسردلماب لاصتلاا ماظن للاخ نم كلذب اًراطخإ رسلأا ىقلتت ثيحب ،يس�اردلا ،ةلاحلا كلت يف .ةيميلعتلا ةقطنلما همدختست يذلا يئاقلتلا يفتاهلا ةيميلعتلا انتقطنلم ينورتكللإا عقولما ىلع تامولعلما نم ديزلما رفاوتت قلاغإ رملأا مزلتسا اذإ امأ .ةيلحلما ةيرابخلإا ملاعلإا لئاسو ربعو اهراطخإو رسلأاب لاصتلاا يرجي ،يس�اردلا مويلا ءدب دعب ةسردلما.ناكل
	 دقف ،ةداحلا ةيوجلا تابلقتلا لثم ،ةيداع ريغ فورظ عوقو لاح نيلماعلا مقاطو بلاطلا ةملاس ىلع اًظافح سرادلما قلاغإ رملأا مزلتسي مويلا ءدب لبق ةسردلما قلاغإ رارق ذَختُي عاطتسلما ردقبو ،ةسردلماب لاصتلاا ماظن للاخ نم كلذب اًراطخإ رسلأا ىقلتت ثيحب ،يس�اردلا ،ةلاحلا كلت يف .ةيميلعتلا ةقطنلما همدختست يذلا يئاقلتلا يفتاهلا ةيميلعتلا انتقطنلم ينورتكللإا عقولما ىلع تامولعلما نم ديزلما رفاوتت قلاغإ رملأا مزلتسا اذإ امأ .ةيلحلما ةيرابخلإا ملاعلإا لئاسو ربعو اهراطخإو رسلأاب لاصتلاا يرجي ،يس�اردلا مويلا ءدب دعب ةسردلما.ناكل

	يحصلا صحفلا تابلطتم
	يحصلا صحفلا تابلطتم

	 مهيلع ءايصولأا وأ لولأا فصلا بلاط رومأ ءايلوأ نم ةيلاولا نوناق مزلتسي عوضخلا نع لزانت عيقوت وأ يحص صحف ةداهش ميدقت قاحتللاا دنع لوخد لبق اًرهش 18 ىتح يحصلا صحفلا ىرجُي دق .يحصلا صحفلل عاضخإ ىلع رسلأا ثحن نحنو ،لوخد نم اًموي 90 للاخ وأ لولأا فصلا 124105 مسقلا( .تانيصحتلا يقلت عم نمازتلاب يحصلا صحفلل بلاطلا.)”ةملاسلاو ةحصلا نوناق“ نم
	 مهيلع ءايصولأا وأ لولأا فصلا بلاط رومأ ءايلوأ نم ةيلاولا نوناق مزلتسي عوضخلا نع لزانت عيقوت وأ يحص صحف ةداهش ميدقت قاحتللاا دنع لوخد لبق اًرهش 18 ىتح يحصلا صحفلا ىرجُي دق .يحصلا صحفلل عاضخإ ىلع رسلأا ثحن نحنو ،لوخد نم اًموي 90 للاخ وأ لولأا فصلا 124105 مسقلا( .تانيصحتلا يقلت عم نمازتلاب يحصلا صحفلل بلاطلا.)”ةملاسلاو ةحصلا نوناق“ نم
	يحصلا صحفلا نم ءافعلإا
	 اًطشن اًنواعت نواعتت ةيميلعتلا انتقطنم نإف ،بلاطلا لك ةحص لجأ نم نل اننأ لاإ ،اهتحفاكمو ةيراسلا ضارملأا نم ةياقولل ةيرورض ريبادت عضو يف اًبوتكم اًبلط هيلع يس�ولا وأ هرمأ يلو مدق اذإ يندب صحفل بلاطلا عضخُن.)”ميلعتلا نوناق“ نم 49450 و 49450 و 49403 مسقلا( .هئافعلإ

	58
	58
	58


	57
	57
	57


	ةيحصلا تامدخلا
	ةيحصلا تامدخلا

	ةيحصلا تامدخلا
	ةيحصلا تامدخلا

	 لاقتناب وأ  لاصتلااب ةيدعملا ضارملأاميثارجلا
	 لاقتناب وأ  لاصتلااب ةيدعملا ضارملأاميثارجلا
	 فورعم ضرم نم يناعي هنأب ةسردلما تدقتعا اذإ لزنملل بلاطلا لسرُي دق بلاطلا ةدوعب حمسُي نلو ،ميثارجلا لاقتنا ربع وأ لاصتلاا ربع يدعم هنأب ًءاوس اًيدعم دعي مل بلاطلا نلأ ةسردلما تاطلس نئمطت ىتح ةسردملل ”ميلعتلا نوناق“ نم 49451 مسقلا( .ميثارجلا لاقتنا ربع وأ لاصتلاا ربع.)”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 5112.2 ةسايسلاو
	ءاودلا ةلوانم
	 ًءاود ناك ءاوس( ءاودلا ةلوانم نيصصخلما ةسردلما يفظوم دحلأ زوجي بلاطلل )ةيبط ةفصو مزلتست لا يتلا ةيودلأا نم ناك وأ ةيبط ةفصوب رمأ يلوو بيبطلا نم لك همدق بوتكم بلطل اًقفوو ةيسردلما مايلأا ءانثأ ةقيرطو ءاودلا مسإو بلاطلا مسإ نيبي يذلاو هيلع يس�ولا وأ بلاطلا 49425 ىلإ 49423 نم ماسقلأا( .ءاودلا ةلوانم تيقوتو ةعرجلاو ةلوانلما.)“ ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس “ نم 5141.21 ةسايسلاو
	 مهيلع ءايصولأا وأ مهرومأ ءايلوأ دجو نيذلا بلاطلل لاإ ءاودلا مدقُي لا ددهت دق ةيبط ةلاح نوناعي مهنلأ اًرظن يرورض رمأ هنأ مهبيبط كلذكو مويلا ءانثأ ءاودلا لوانتل نوجاتحي نيذلا بلاطلا ءلاؤهل وأ ،مهتايح جذامن رفاوتت .ةسردلما يف بسانم لكشب لعافتلا نم اونكمتيل يس�اردلا بجي .ةيلحلما انتقطنلم ينورتكللإا عقولما ىلعو ةسردلما ةرادإ ىدل حيرصتلا ىتحو سطسغأ 1 نم ًءدب ةيراس نوكيو ،اًيونس حيرصتلا جذومن ديدجت.يلاتلا ماعلا نم هيلوي 31
	 

	 قصلم اهيلع يتلا ةيلصلأا اهتوبع يف ةسردلما ةرادلإ ةيودلأا راضحإ بجي نم اوبلطي نأ ىلع ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ ثحن اننأ لاإ ،بلاطلا مسإب يعدتست لا ثيحب ناكملإا ردقب لوعفلما ليوط ءاود فصو بلاطلا بيبط.ةسردلما يف هلوانتل ةجاحلا

	صخشملا ريغ ّقَأَتلا
	صخشملا ريغ ّقَأَتلا

	 تاببسم دحلأ ضرعتلا دعب جتني دق يذلاو داح يس�سحت لعف در وه ّقَأَتلا دعب ةردانلا نايحلأا ضعب يف ثدحي دق وأ ةرشح ةعسلل وأ ةيساسحلا ةنقح  هءاطعإ نود ضيرلما تومي دق .ةيضايرلا تانيرمتلا ةسرامم ضعب باتني دق اًنايحأ .هل ةيبطلا ةياعرلا ميدقتو )نيلانيردأ( نيرفينبيإ اذهلو ،كلذ نوناعي مهنأب ةفرعم قباس مهيدل نوكي نأ نود ّقَأَتلا دارفلأا.ةيبطلا مهتفصو مهيدل نوكي لا دقف
	 تاببسم دحلأ ضرعتلا دعب جتني دق يذلاو داح يس�سحت لعف در وه ّقَأَتلا دعب ةردانلا نايحلأا ضعب يف ثدحي دق وأ ةرشح ةعسلل وأ ةيساسحلا ةنقح  هءاطعإ نود ضيرلما تومي دق .ةيضايرلا تانيرمتلا ةسرامم ضعب باتني دق اًنايحأ .هل ةيبطلا ةياعرلا ميدقتو )نيلانيردأ( نيرفينبيإ اذهلو ،كلذ نوناعي مهنأب ةفرعم قباس مهيدل نوكي نأ نود ّقَأَتلا دارفلأا.ةيبطلا مهتفصو مهيدل نوكي لا دقف
	 نقحم ةلوانمب بردم عوطتلم وأ ةسردلماب ضيرمتلا صتخلم عيرشتلا حمسي ةددهم نوكت دق يتلا ّقَأَتلا ضارعأ هيلع رهظت درفل يئاقلتلا نيرفينبيإ بردُي .اهل هعلاتبا دعب وأ ةيساسحلا تاببسم دحلأ هضرعت دعب ةايحلل ةلوانم ةيفيك ىلعو ّقَأَتلا ضارعأو تاملاع ىلع فرعتلا ىلع نيعوطتلما (911( ةئراطلا ةيبطلا ةمدخلاب لاصتلااو يئاقلتلا نيرفينبيإ نقحم نم 49414 مسقلا( .ةبولطم تاءارجإ يأ وأ ةعبات قئاثو يأ ىلع فرعتيو(1266 مقر خويشلا سلجم نوناق عورشمو ”ملعتلا نوناق“

	ةايحلل ةددهملا ةيساسحلا تلااح
	ةايحلل ةددهملا ةيساسحلا تلااح

	ةرمتسملا ةيودلأا
	ةرمتسملا ةيودلأا

	 نوكي دق ّقَأَتلا نأ ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم كردت نم يناعي داولم بلاطلا ضرعت هيف ببستي ام اًبلاغو ،ةايحلل اًددهم يف هذه ةيساسحلا تاببسم رداصم نوكت ام ًةداع .اهدض ةيساسحلا ضرعتلا نم دحلا نكميو ،سكتلالا طاطمو تارشحلاو ءاودلاو ماعطلا مقاط نواعتي نيح ةسردلما طيحم يف هذه ةيساسحلا تاببسلم يس�رعلا ةئيب ريفوتلو رطاخلما نم دحلل ءابطلأاو رسلأاو بلاطلاو ةسردلماب نيلماعلا.ةنمآ
	 نوكي دق ّقَأَتلا نأ ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم كردت نم يناعي داولم بلاطلا ضرعت هيف ببستي ام اًبلاغو ،ةايحلل اًددهم يف هذه ةيساسحلا تاببسم رداصم نوكت ام ًةداع .اهدض ةيساسحلا ضرعتلا نم دحلا نكميو ،سكتلالا طاطمو تارشحلاو ءاودلاو ماعطلا مقاط نواعتي نيح ةسردلما طيحم يف هذه ةيساسحلا تاببسلم يس�رعلا ةئيب ريفوتلو رطاخلما نم دحلل ءابطلأاو رسلأاو بلاطلاو ةسردلماب نيلماعلا.ةنمآ
	 وأ هرمأ يلو قتاع ىلع عقت ةايحلل ةددهم ةيساسح نم بلاطلا يناعي نيح ةيساسحلا ةلاحب ةسردلماب نيلماعلا مقاط راطخإ ةيلوؤسم هيلع يس�ولا اهمدقيو ةددحم ةيجلاع تاءارجإ بلاطلا بيبط عضي .اهيناعي يتلا ناكمبو تاءارجلإا كلتب ةسردلماب نيلماعلا مقاط طاحُيو ،ةسردملل نيلماعلا مقاطل بيردتلا مدقُي .اهتلوانم ةقيرطبو ةمزلالا ةيودلأا عابتاو يس�سحتلا لعفلا در ىلع فرعتلا نم اونكمتيل يس�ردلما عقولماب ةقطنملل ةيراشتسلإا دعاوقلاب ملع ىلع اونوكي يكو ةبوتكلما تاءارجلإا.ةايحلل ةددهلما تايساسحلا صخي اميف ةيميلعتلا
	 تابيترتلا ريفوتل -ىدح ىلع ةرسأ لك- رسلأا عم انيلماع مقاط نواعتي تاباجتسا يناعي وأ تايساسح يناعي يذلا بلاطلا تاجايتحلا تاببسلم يس�رعلا ضرعتلا رطخ نم دحللو ةلمتحم ةيسسحت رطاخم نم ةيلاخ ةئيب نمضن نأ نكمي لا كلذ عم ،هيدل ةيساسحلا  49423 و 49414 و 49403  ماسقلأا( .ةيساسحلا تاببسلم ضرعتلا تاسايس“ نم  ةسايسلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم 4923.6 و 49423.5 و نم 8 لصفلا نم 5193 مسقلا و ”ةدحولما ناوخ ناس سرادم سلجم)”اينروفيلاك ةيلاوب ةيميظنتلا حئاوللا نوناق“

	 لوانتي نيح ةسردلما يس�ولا وأ رملأا يلو رطخي نأ ةيلاولا نوناق مزلتسي وأ طاشنلا طرف وأ وبرلا لثم( ةضراع ريغ ةلاحل اًرمتسم ًءاود بلاطلا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 49480 مسقلا( .)عرصلا وأ ركسلا
	 لوانتي نيح ةسردلما يس�ولا وأ رملأا يلو رطخي نأ ةيلاولا نوناق مزلتسي وأ طاشنلا طرف وأ وبرلا لثم( ةضراع ريغ ةلاحل اًرمتسم ًءاود بلاطلا.)”ميلعتلا نوناق“ نم 49480 مسقلا( .)عرصلا وأ ركسلا

	 San Juan  زكرمب تانيصحتلا ةدايعCentral
	 San Juan  زكرمب تانيصحتلا ةدايعCentral

	ركسلا ضرم عم لماعتلا
	ركسلا ضرم عم لماعتلا

	 نيب ناديازتي ركسلا ضرم نم 2 عونلاو 1 عونلا نأ ةيميلعتلا انتقطنم كردت ةصاخو اًراشتنا رثكأ حبصأ ركسلا ضرم نم 2 عونلا نأ ىتح ،سرادلما بلاط نيذلا نييكيرملأا لافطلأا ثلث نإ لب ،ةنمسلا نوناعي نيذلا نيقهارلما نيب نم ام ةلحرم يف ركسلا ضرم نم 2 عونلاب نوباصيس 2000 ماع دعب اودلو نكمي نكل ،ةيادبلا يف ضارعأ هل رهظت لا دقو ءطبب ضرلما روطتي .مهتايحبلاطلا ىدل ركسلا ضرلم بسانلماو نملآا لماعتلا .هنم ةياقولاو هجلاع
	 نيب ناديازتي ركسلا ضرم نم 2 عونلاو 1 عونلا نأ ةيميلعتلا انتقطنم كردت ةصاخو اًراشتنا رثكأ حبصأ ركسلا ضرم نم 2 عونلا نأ ىتح ،سرادلما بلاط نيذلا نييكيرملأا لافطلأا ثلث نإ لب ،ةنمسلا نوناعي نيذلا نيقهارلما نيب نم ام ةلحرم يف ركسلا ضرم نم 2 عونلاب نوباصيس 2000 ماع دعب اودلو نكمي نكل ،ةيادبلا يف ضارعأ هل رهظت لا دقو ءطبب ضرلما روطتي .مهتايحبلاطلا ىدل ركسلا ضرلم بسانلماو نملآا لماعتلا .هنم ةياقولاو هجلاع

	 ،ةيميلعتلا انتقطنمب يزكرلما قاحتللاا زكرم ،San Juan Central مدقي ناونعلاب 4 ةفرغ يف ةدايعلا عقت .يحص نيمأت اهيطغي لا يتلا رسلأل تانيصحت.3700 Garfield Ave., Carmichael, CA 95608 :يلاتلا
	 ،ةيميلعتلا انتقطنمب يزكرلما قاحتللاا زكرم ،San Juan Central مدقي ناونعلاب 4 ةفرغ يف ةدايعلا عقت .يحص نيمأت اهيطغي لا يتلا رسلأل تانيصحت.3700 Garfield Ave., Carmichael, CA 95608 :يلاتلا
	 عوجرلا ءاجرلا .نيرئازلاب بحرن نحنو ،بلاط لكل 10$ ةرايزلا ةفلكت لمعلا ديعاوم ىلع لوصحلل www.sanjuan.edu/sjcentral ةحفصللـل.ةدايعلاب

	راصبلإا مييقت
	راصبلإا مييقت

	 تقو عرسأ يف ةيرصب تايدحت يأ ةجلاعلمو ملعتلا ىلع مهتردق نامضل تارابتخا كلذ ًلاماش ،بلاط لك راصبإ ناوخ ناس سرادم مّيقت ،نكمم اهدعبو ةرم لولأ قاحتللاا دنع كلذ نوكيو ،ناوللأا راصبإو راصبلإا ةدحل لافطلأا ضاير فص يف بلاطلل لقلأا ىلع ثلاث ماع لك تارابتخلاا ىرجُت نع لزانتلا زوجي .8و 5و 2 فصلاو يداعلا لافطلأا ضاير وأ يلاقتنلاا نم ةبسانم ةداهش ميدقت دنع وأ يس�ولا وأ رملأا يلوب لط ىلع ًءانب مييقتلا اذإ اًراطخإ ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ ىقلتي .راصبإ يئاصخأ نم وأ بيبط نم 49457 ىلإ 49450 مسقلا( .راصبلإا صحف رابتخا يف بل
	 تقو عرسأ يف ةيرصب تايدحت يأ ةجلاعلمو ملعتلا ىلع مهتردق نامضل تارابتخا كلذ ًلاماش ،بلاط لك راصبإ ناوخ ناس سرادم مّيقت ،نكمم اهدعبو ةرم لولأ قاحتللاا دنع كلذ نوكيو ،ناوللأا راصبإو راصبلإا ةدحل لافطلأا ضاير فص يف بلاطلل لقلأا ىلع ثلاث ماع لك تارابتخلاا ىرجُت نع لزانتلا زوجي .8و 5و 2 فصلاو يداعلا لافطلأا ضاير وأ يلاقتنلاا نم ةبسانم ةداهش ميدقت دنع وأ يس�ولا وأ رملأا يلوب لط ىلع ًءانب مييقتلا اذإ اًراطخإ ءايصولأا وأ روملأا ءايلوأ ىقلتي .راصبإ يئاصخأ نم وأ بيبط نم 49457 ىلإ 49450 مسقلا( .راصبلإا صحف رابتخا يف بل
	عمسلا مييقت
	 تقو عرسأ يف ةيعمس تايدحت يأ ةجلاعلمو ملعتلا ىلع مهتردق نامضلفوفصلا يف بلاط لك عمس ةدحولما ناوخ ناس سرادم ميقت ،نكمم زوجيو ،كلذ هل صخرم درف وأ ةصخرم ةلاكو للاخ نم 10و 8و 5و 2و 1 وأ روملأا ءايلوأ ىقلتي .رملأا يلو نم بلط ىلع ًءانب مييقتلا نع لزانتلا 49452 مسقلا( .عمسلا صحف رابتخا يف بلاطلا لشف اذإ اًراطخإ ءايصولأا)”ميلعتلا نوناق“ نم 49454و
	 

	نانسلأا ةحص
	 ةيلاو نوناق مزلتسي ،ةسردملل بلاطلا نم مكئانبأ دادعتسا نامضل يف ناك اذإ ويام 31 لولحب مفلا ةحصل مييقتل بلاطلا عضخي نأ اينروفيلاك ةسردم يف هيضقي ماع لوأ ناك امهيأ ،لولأا فصلا يف ناك وأ لافطلأا ضاير لوخد لبق اًرهش 12 للاخ يرجت يتلا تامييقتلا يفت ،كلذ عم ،ةيموكح نأ دبلا مييقتلا يرجي نم نأ نوناقلا ددحي .طرشلا اذهب ةسردلما بلاطلا وأ نيصخرلما نانسلأا ةحص يينهم نم هريغ وأ صخرم نانسأ بيبط نوكي.نيلجسلما
	 جمانربب اًبوحصم نانسلأل اًيناجم اًصحف سرادلما ضعب يف بلاطلا ىقلتي دق الماط نانسلأا صحفل بلاط يأ عضخي نل نكل ،نانسلأا ةحص نع يفيقثت ضعب يف رفاوتي دق .هئافعإب اًيباتك اًبلط مدق دق هيلع يس�ولا وأ هرمأ يلو نأ هل عضخي لا نكل ،تلااحإو اًجلاع مدقي لصفنم جمانرب ةيسردلما عقاولما)”ميلعتلا نوناق“ نم 49452.8 مسقلا( .هرمأ يلو نذإب لاإ بلاطلا
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	ةيحصلا تامدخلا
	ةيحصلا تامدخلا
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	 وأ نيبرملا وأ نيجوزتملا بلاطلالماوحلا تابلاطلا
	 وأ نيبرملا وأ نيجوزتملا بلاطلالماوحلا تابلاطلا

	تافلآا ةحفاكم
	تافلآا ةحفاكم

	سوتسبسلأا ةحفاكم ططخ رفاوت
	سوتسبسلأا ةحفاكم ططخ رفاوت

	 نيلماعلا غلابإ ةيلوؤسم هيلع يس�ولا وأ بلاطلا رمأ يلو قتاع ىلع عقت بلاطلا بيبط عضي .بلاطلا اهيناعي يتلا باصلما ركسلا ةلاحب ةسردلماب نيلماعلا مقاط طاحيسو ،ةسردملل اهمدقيو ةددحم ةيجلاع تاءارجإ مدقُي .اهتلوانم ةقيرطبو ةمزلالا ةيودلأا ناكمبو تاءارجلإا كلتب ةسردلماب فقاولما ىلع فرعتلا نم اونكمتيل يس�ردلما عقولماب نيلماعلا مقاطل بيردتلا ةبوتكلما تاءارجلإا عابتاو مدلا زوكولج ةعباتم ةقيرط ىلع اوفرعتيو ةئراطلا صخي اميف ةيميلعتلا ةقطنملل ةيراشتسلإا دعاوقلاب ملع ىلع اونوكي يكو ىلع ةرسأ لك- رسلأا عم انيلماع مقاط نواعتي
	 نيلماعلا غلابإ ةيلوؤسم هيلع يس�ولا وأ بلاطلا رمأ يلو قتاع ىلع عقت بلاطلا بيبط عضي .بلاطلا اهيناعي يتلا باصلما ركسلا ةلاحب ةسردلماب نيلماعلا مقاط طاحيسو ،ةسردملل اهمدقيو ةددحم ةيجلاع تاءارجإ مدقُي .اهتلوانم ةقيرطبو ةمزلالا ةيودلأا ناكمبو تاءارجلإا كلتب ةسردلماب فقاولما ىلع فرعتلا نم اونكمتيل يس�ردلما عقولماب نيلماعلا مقاطل بيردتلا ةبوتكلما تاءارجلإا عابتاو مدلا زوكولج ةعباتم ةقيرط ىلع اوفرعتيو ةئراطلا صخي اميف ةيميلعتلا ةقطنملل ةيراشتسلإا دعاوقلاب ملع ىلع اونوكي يكو ىلع ةرسأ لك- رسلأا عم انيلماع مقاط نواعتي
	 جماربلا ةرادإب وأ ةسردلما يف ضيرمتلا درفب اولصتا تلاؤاست يأ مكتدوار اذإ رفاوتت . (916) 971-7643  مقرلا ىلع ةدحولما ناوخ ناس سرادمب ةيحصلا ميلعتلا ةرادإ”ـل ينورتكللإا عقولما ىلع  ةغل 25 نم رثكأب تامولعلما هذه .www.cde.ca.gov/ls/he/hn/type2diabetes.asp :”اينروفيلاك ةيلاوب)”ميلعتلا نوناق“ نم 49452.7 مسقلا(

	 نم 2000 ماعل )Healthy Schools Act( ”ةيحصلا سرادلما نوناق“ مزلتسي اهمادختسا نوعقوتي يتلا تافلآا تاديبمب رسلأا راطخإ ةيميلعتلا قطانلما يدقاعتم عم ةدحولما ناوخ ناس سرادم سرامت .يس�اردلا ماعلا ءانثأ تلاكشم ىلع ءاضقلل )IPM( ”تافلآل ةلماكتلما ةحفاكلما“ تافلآا ةحفاكم ىلع وأ دملأا ةليوط ةحفاكلما ىلع IPM زكرتو ،ةيسردلما ينابلما يف تافلآا نمضتت دقف ةبولطم تافلآا ةحفاكم تناك اذإ .تافلآا تلاكشم نم دحلا لقأ نم يهو ةيجولويب وأ ةيعارز وأ ةيكيناكيم اًقرط تافلآا ةحفاكم لبس.ةيمُس تافينصتلا
	 نم 2000 ماعل )Healthy Schools Act( ”ةيحصلا سرادلما نوناق“ مزلتسي اهمادختسا نوعقوتي يتلا تافلآا تاديبمب رسلأا راطخإ ةيميلعتلا قطانلما يدقاعتم عم ةدحولما ناوخ ناس سرادم سرامت .يس�اردلا ماعلا ءانثأ تلاكشم ىلع ءاضقلل )IPM( ”تافلآل ةلماكتلما ةحفاكلما“ تافلآا ةحفاكم ىلع وأ دملأا ةليوط ةحفاكلما ىلع IPM زكرتو ،ةيسردلما ينابلما يف تافلآا نمضتت دقف ةبولطم تافلآا ةحفاكم تناك اذإ .تافلآا تلاكشم نم دحلا لقأ نم يهو ةيجولويب وأ ةيعارز وأ ةيكيناكيم اًقرط تافلآا ةحفاكم لبس.ةيمُس تافينصتلا
	 نم اهنم ريثكلا دعبتسُي ؛تافلآا تاديبم رثكأ يف ةيمسلا ضافخنلا اًرظن.غلابلإا تاءارجإ
	 تلاكشم ةحفاكلم ةيمُس ةحاتلما لئاسولا لقأ لاإ مدختسن لا نحنو نمز ذنم مادختساب بسانم لكشب تافلآا حفاكُت لا نيح .اهيلع ءاضقلل وأ تافلآا يف ةجردلما ةيئايميكلا داولما مادختسا زوجي ،رطاخلما ةليلق تاديبلما كلت.IPM نم ةروشنم ةخسن ثدحأ
	 لبق راعشإ ىلع لوصحلا يف نيبغارلل يس�ردلما عقولماب لجس صصخُي.IPM داوم مادختسا
	 ءاجرلا ،يس�ردلما مكعقوم يف تاديبلما مادختسا نع اًقبسم اًراطخإ اوقلتتل مقرلا ىلع )Maintenance & Operations Department( ـب لاصتلاا )ةيسردلما تاعاسلا( ةيمسرلا لمعلا تاعاس ءانثأ(916) 971-5740 .تاديبلما مادختسا دنع اًراعشإ نوجاتحت مكنأب انوغلبأو
	ةيفاضإ تاظحلام
	 اًراطخإ لجسلا اذه يف نيدوجولما لك ىقلتيس ،ئراوطلا تلااح ءانثتساب مكنكمي .ةسردلما يف تاديبلما مادختسا لبق ةعاس 72 نع لقي لا امب نم دحلاو تاديبلما كلت صخي اميف تامولعلما نم ديزلما ىلع فرعتلا (Department of ـل ينورتكللإا عقولما للاخ نم تاديبلما مادختسا يأ مكيدل ناك اذإ . http://www.cdpr.ca.gov    Pesticide Regulation) ةيميلعتلا انتقطنمب IPM قسنم )Chris Ralston( ـب اولصتا تاراسفتسا.(916) 971-5740 مقرلا ىلع

	 ءانبلا داوم“ مييقتل ةحفاكم ةطخ ةدحولما ناوخ ناس سرادم ىدل سوتسبسلأا ةحفاكم ةطخ لثتمتو ،)ACBM( ”سوتسبسلأا ىلع ةيوتحلما (Environmental Protection ”ةيئيبلا ةيامحلل ةيكيرملأا ةلاكولا“ دعاوقل رطاخلم ةئراطلا ةباجتسلاا نوناق“ صخلأابو ،اهحئاولو  Agency, EPA) (Asbestos Hazard Emergency Response Act, AHERA( ”سوتسبسلأا.1987 ربوتكأ يف نُس يذلا
	 ءانبلا داوم“ مييقتل ةحفاكم ةطخ ةدحولما ناوخ ناس سرادم ىدل سوتسبسلأا ةحفاكم ةطخ لثتمتو ،)ACBM( ”سوتسبسلأا ىلع ةيوتحلما (Environmental Protection ”ةيئيبلا ةيامحلل ةيكيرملأا ةلاكولا“ دعاوقل رطاخلم ةئراطلا ةباجتسلاا نوناق“ صخلأابو ،اهحئاولو  Agency, EPA) (Asbestos Hazard Emergency Response Act, AHERA( ”سوتسبسلأا.1987 ربوتكأ يف نُس يذلا
	 يتلا تاءاصقتسلااو ةينبلأا صحف تايلمع نم ةحفاكلما ةطخ تروطت تآشنم وأ ةيسردلما تآشنلما لكل اذه انموي ىتح 1988 ماع نم تدقعنا قصلُأ دقل .ةدحولما ناوخ ناس سرادم نمض ةدوجولما ةيسردلما عقاولما يريذحت قصلم )ACBM( ”سوتسبسلأا ىلع ةيوتحلما ءانبلا داوم“ لك ىلع ءانثأ ACBM داوم اوريثي دق نيذلا ةنايصلا دارفأو ةينبلأا يلغاش ريذحتل ةطخ تانيعلا تانايبو شيتفتلا تايلمع تاءاصقتسا نم تنوكت .مهلمع ىلع ٌلك ،اهل عبات عقوم لكلو ةيميلعتلا ةقطنملل ةعبات ةسردم لكل ةحفاكم ةرادإ“ ىدل وأ ةسردم ةرادإ لك يف ةعجارملل ةحفاكم ةطخ لك رفاوتت .ى
	.6135 Sutter Avenue, Carmichael, CA 95608
	 ةحفاكلما ةطخب لصتي اميف فواخم وأ تاراسفتسا يأ هيدل صخش يأ (AHERA( ”سوتسبسلأا رطاخلم ةئراطلا ةباجتسلاا نوناق”ـب ةصاخلا سوتسبسلأا نم دحلل عورشم يأ نع قئاثو ىلع لوصحلا يف بغري وأمقرلا ىلع ”ليغشتلا تايلمعو ةنايصلا“ ةرادإب هلاصتاب بحرن. (916) 971-5740
	 


	 ةكراشلما يف قحلاب تايلبحلا تابلاطلا وأ نيبرلما وأ نيجوزتلما بلاطلا ظفتحي ةيساردلا ةعاقلا طيحم دعُيو ،يميلعت وأ فثكم يس�ردم جمانرب يأ يف ءافولل اًيرورض ليدبلا نكي ملام ةلضفلما ةيهيجوتلا ةيجيتارتسلاا وه لوصحلا نكمي .ةبلاطلا وأ بلاطلا ءانبأ وأ ةبلاطلا وأ بلاطلا تاجايتحاب وأ نيجوزتلما بلاطلل مدقت يتلا تامدخلا نع تامولعلما نم ديزلما ىلع سلجم تاسايس“ نم 5146 مقر ةسايسلا يف تايلبحلا تابلاطلا وأ نيبرلما نم ينورتكللإا ةيميلعتلا ةقطنلما عقوم ىلع ”ةدحولما ناوخ ناس سرادم ةسردمب نييراشتسلاا دحأب لاصتلاا ربع وأ www.sanj
	 ةكراشلما يف قحلاب تايلبحلا تابلاطلا وأ نيبرلما وأ نيجوزتلما بلاطلا ظفتحي ةيساردلا ةعاقلا طيحم دعُيو ،يميلعت وأ فثكم يس�ردم جمانرب يأ يف ءافولل اًيرورض ليدبلا نكي ملام ةلضفلما ةيهيجوتلا ةيجيتارتسلاا وه لوصحلا نكمي .ةبلاطلا وأ بلاطلا ءانبأ وأ ةبلاطلا وأ بلاطلا تاجايتحاب وأ نيجوزتلما بلاطلل مدقت يتلا تامدخلا نع تامولعلما نم ديزلما ىلع سلجم تاسايس“ نم 5146 مقر ةسايسلا يف تايلبحلا تابلاطلا وأ نيبرلما نم ينورتكللإا ةيميلعتلا ةقطنلما عقوم ىلع ”ةدحولما ناوخ ناس سرادم ةسردمب نييراشتسلاا دحأب لاصتلاا ربع وأ www.sanj

	ةيرسلا ةيبطلا تامدخلا
	ةيرسلا ةيبطلا تامدخلا

	بلاطلل يحصلا نيمأتلا
	بلاطلل يحصلا نيمأتلا

	 ضرغب ةسردلما روضح نع بلاطلا راذتعا زوجي هنأ ىلع نوناقلا صني يس�ولا وأ بلاطلا رمأ يلو ةقفاوم نود ةيرس ةيبط تامدخ ىلع لوصحلا نوناق“ نم 46010.1 مسقلا( .كلذ فلاخ ىلع نوناقلا صني ملام هيلع)”ميلعتلا
	 ضرغب ةسردلما روضح نع بلاطلا راذتعا زوجي هنأ ىلع نوناقلا صني يس�ولا وأ بلاطلا رمأ يلو ةقفاوم نود ةيرس ةيبط تامدخ ىلع لوصحلا نوناق“ نم 46010.1 مسقلا( .كلذ فلاخ ىلع نوناقلا صني ملام هيلع)”ميلعتلا

	 يحص نيمأت يأ ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم رفوت لا مهتكراشم ءانثأ وأ ةسردلما يف بلاطلا اهل ضرعتي دق يتلا تاباصلإا ةيطغتل رسلأا عضت نأ ةيميلعتلا انتقطنم يس�وت كلذ عم ،ةيضايرلا تابسانلما يف نوناق صني امك ،اهئانبلأ ةينيمأتلا ةيطغتلا نم عونلا اذه ءارش اهرابتعا يف يتلا ةيضايرلا تابسانلما يف كراشي بلاط يأ عتمتي نأ ةرورض ىلع ةيلاولا.ةيفاكلا ةيبطلا ةينيمأتلا ةيطغتلاب سرادلما نيب دقعنت
	 يحص نيمأت يأ ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس ةقطنم رفوت لا مهتكراشم ءانثأ وأ ةسردلما يف بلاطلا اهل ضرعتي دق يتلا تاباصلإا ةيطغتل رسلأا عضت نأ ةيميلعتلا انتقطنم يس�وت كلذ عم ،ةيضايرلا تابسانلما يف نوناق صني امك ،اهئانبلأ ةينيمأتلا ةيطغتلا نم عونلا اذه ءارش اهرابتعا يف يتلا ةيضايرلا تابسانلما يف كراشي بلاط يأ عتمتي نأ ةرورض ىلع ةيلاولا.ةيفاكلا ةيبطلا ةينيمأتلا ةيطغتلاب سرادلما نيب دقعنت
	 ءاجرلا بلاطلا تاباصلإ وأ يس�ايرلا بلاطلل نيمأت ءارش يف متبغر اذإ ،)USA“ (Student Insurance USA بلاطلا ىلع نيمأتلا”ـب لاصتلاا ةبلاطلما جذامنو تاصصخلما فصوو مدقتلا بلط ىلع علاّطلاا مكنكميو Student“ ىلع اورقنا ،www.studentinsurance.com :ىلع تنرتنلإا ربع بلط ضارعتسلا ”K-12“ اوراتخا مث ةلدسنلما ةمئاقلا نم Insurance رفاوتت .تاصصخلما نع ةرفوتلما تامولعلماو K-12 ـب صاخلا مدقتلا ءاجرلا تاراسفتسلال .ةسردلما ةرادإ ىدل ةينيمأتلا مزحلا نع تامولعم1-800- مقرلا ىلع Student Insurance ”بلاطلا ىلع نيمأتلا”ـب لاصتلاا Student 

	ةيحصلا تامدخلا لباقم دادسلا
	ةيحصلا تامدخلا لباقم دادسلا

	 ةيحصلا ةياعرلا تامدخ“ ةرادإ عم نواعتلاب ةدحولما ناوخ ناس سرادم حمسي اًجمانرب تعضو دق ”اينروفيلاكب ميلعتلا ةرادإ”و ”اينروفيلاكب ةيلارديفلا MedicAid تارلاود مادختساب ةيميلعتلا انتقطنلم دادسلاب تامييقتلاو ةيحصلا تاجلاعلا لثم( ةراتخم ةيحص تامدخ لباقم دعاوقل اًقفو .نيلهؤم بلاطل ةسردلما يف اهميدقت ىرج يتلاو )ةيحصلا نيلهؤلما بلاطلا تلاجس نأب مكغلبن ،ةيلحلما ميلعتلا تلااكو تاداشرإو ًلااثتما( يرس وحن ىلع ةيميلعتلا انتقطنلم ةعباتلا ةرتوفلا ةلاكول لسرُت دق (Federal”يلارديفلا يحصلا نيمأتلا يف ةلءاسلماو لقنتلا ةيصاخ نو
	 ةيحصلا ةياعرلا تامدخ“ ةرادإ عم نواعتلاب ةدحولما ناوخ ناس سرادم حمسي اًجمانرب تعضو دق ”اينروفيلاكب ميلعتلا ةرادإ”و ”اينروفيلاكب ةيلارديفلا MedicAid تارلاود مادختساب ةيميلعتلا انتقطنلم دادسلاب تامييقتلاو ةيحصلا تاجلاعلا لثم( ةراتخم ةيحص تامدخ لباقم دعاوقل اًقفو .نيلهؤم بلاطل ةسردلما يف اهميدقت ىرج يتلاو )ةيحصلا نيلهؤلما بلاطلا تلاجس نأب مكغلبن ،ةيلحلما ميلعتلا تلااكو تاداشرإو ًلااثتما( يرس وحن ىلع ةيميلعتلا انتقطنلم ةعباتلا ةرتوفلا ةلاكول لسرُت دق (Federal”يلارديفلا يحصلا نيمأتلا يف ةلءاسلماو لقنتلا ةيصاخ نو
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	ةيفاضإ تاظحلام
	ةيفاضإ تاظحلام

	ةيفاضإ تاظحلام
	ةيفاضإ تاظحلام

	ةدحوملا ىواكشلا
	ةدحوملا ىواكشلا

	 لاثتملال ةيسيئرلا ةيلوؤسلما ةدحولما ناوخ ناس سرادم قتاع ىلع عقت تعضو دقف كلذل ؛ةيلاولاب ةصاخلا كلتو ةيلارديفلا حئاوللاو نيناوقلل ةجلاعلم )UCP( ”ىواكشلا عفرل دحولما ءارجلإا“ ةيلمع ةيميلعتلا ةقطنلما ،رمنت وأ بيهرت وأ تاقياضم وأ زييمت نم عورشم ريغ رمأ عوقوب تاءاعدلاا ةيلارديفلا نيناوقلاو ةيلاولا نيناوق كاهتنا يعدت يتلا ىواكشلا كلذكو ةعورشم ريغ موسر ليصحتب يعدت يتلاو ةيميلعتلا جماربلا مكحت يتلا.(LCAP( ”ةيلحلما ةلءاسلماو ةباقرلا ةطخ”ـل لاثتملاا مدعو ذيملاتلا نم
	 لاثتملال ةيسيئرلا ةيلوؤسلما ةدحولما ناوخ ناس سرادم قتاع ىلع عقت تعضو دقف كلذل ؛ةيلاولاب ةصاخلا كلتو ةيلارديفلا حئاوللاو نيناوقلل ةجلاعلم )UCP( ”ىواكشلا عفرل دحولما ءارجلإا“ ةيلمع ةيميلعتلا ةقطنلما ،رمنت وأ بيهرت وأ تاقياضم وأ زييمت نم عورشم ريغ رمأ عوقوب تاءاعدلاا ةيلارديفلا نيناوقلاو ةيلاولا نيناوق كاهتنا يعدت يتلا ىواكشلا كلذكو ةعورشم ريغ موسر ليصحتب يعدت يتلاو ةيميلعتلا جماربلا مكحت يتلا.(LCAP( ”ةيلحلما ةلءاسلماو ةباقرلا ةطخ”ـل لاثتملاا مدعو ذيملاتلا نم
	 نم عورشم ريغ لعف يأ عوقو تاءاعدا لك يف ةيميلعتلا ةقطنلما ققحت امك ةيمحم ةعومجم يأ دض عقي رمنت وأ بيهرت وأ تاقياضم وأ زييمت نم 11135 مسقلاو ”ميلعتلا نوناق“ نم 220و 200 نيمسقلا اهفرعُي مسقلا صني امك ةرَوَصتم وأ ةيلعف تامس يأ اًنمضتم ”ةموكحلا نوناق“ صخشب صخشلا طابترا ىلع ءانب وأ ،”تابوقعلا نوناق“ نم 422.55 وأ ةرَوَصتلما وأ ةيلعفلا تامسلا كلت ضعبب وأ يأب فصتي نيعم رخآ ةرَوَصتلما وأ ةيلعفلا تامسلا كلت ضعبب وأ يأب فصتت ةنيعم ةعومجمب ةنوعلما نم ًارشابم ًلايومت ىقلتي ةلاكولا هميقت طاشن وأ جمانرب يأ يف نم ديفتسي وأ
	 ةجلاعم دنع )UCP( ”ىواكشلا عفرل ةدحولما تاءارجلإا“ مدختست كلذك وأ ةيلارديفلا نيناوقلا وأ ةيلاولا نيناوقل لاثتملاا مدع يعدت ىواكش:ـب صتخي اميف امهلاك
	رابكلا ميلعت
	يس�ردلما ماودلا دعبام ةملاسلاو ميلعتلا
	يعارزلا ينقتلا يفيظولا ميلعتلا
	 يف ميلعتلا جمانرب تامييقتو ةيدنهلا ةيكيرملأا ميلعتلا زكارمةركبلما ةلوفطلا
	نيتغلب ميلعتلا
	اينروفيلاكب نيملعملل مهتعجارمو ءارظنلا ةدعاسم جمارب
	 ينفلا ميلعتلاو يهنلما ينفلا  ميلعتلا
	ينفلا بيردتلاو يهنلما ينفلا بيردتلاو
	يهنلما ينفلا ميلعتلا
	ةيمنتلاو لفطلا ةياعر
	لفطلا ةيذغت
	يس�يوعتلا ميلعتلا
	ةعمجلما ةيوئفلا تادعاسلما
	يميلعت ىوتحم نود تاررقملل صصح
	يداصتقلاا رثلأا تادعاسم
	 ثادحلأا ةمكحم ،ىوأم لاب ذيملاتلاو ةنضاحلا رسلأا نمض ذيملاتلا ميلعت رسلأا لافطأ بناجب ،ةيميلعتلا ةقطنلما يف اًيلاح ةجمدلما ةقباسلا نيدفاولل جمانرب يف نيدفاولا بلاطلاو ،نيرجاهلما بلاطلاو ،ةيركسعلا.ددجلا
	 ةعباتلا ”ةيلحلما ةلءاسلماو ةباقرلا ةطخ”و ”حجنيس بلاط لك“ نوناق صني امك ةلقتسلما سرادلما كلذ ًلاماش( ”انئانبأ نع ىلختن نل نوناق”ـل)”ميلعتلا نوناق“ نم 47607.3 و 47606.5 نيمسقلا
	نيرجاهلما نوناق
	نيليعُلما بلاطلاو لماوحلا تابلاطلا
	ةيندبلا ةيبرتلا ميلعتل ددحلما تقولا
	ذيملاتلا موسر
	تاعضرلما تاذيملتلل ةلوقعلما تابيترتلا
	ةيميلقلإا ةيفرحلا جماربلاو زكارلما
	ةسردلما سلجم/بلاطلا زاجنلإ ةسردلما ةطخ
	ةسردلما يف ةملاسلا ططخ
	صاخلا ميلعتلا
	ةضورلا ةلحرم يف ميلعتلل ةيلاولا جمانرب
	غبتلا مادختسا نم ةياقولاب ةيعوتلا
	:يلي ام لك رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع ذيملتلا موسر نمضتت
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	 .

	 وأ ةسردم يأ ىدل ليجستلل طرشك ذيملت نم ةلصحلما موسرلا  دحأ وأ فوفصلا دحأ يف ةكراشملل طرشك وأ ،فوفصلا نم يأ يف فصلا ناك اذإ امع رظنلا ضغب ،يس�اردلا جهنلما جراخ تاطاشنلا ىلع لوصحلا وه ضرغلا ناك وأ نييرابجإ وأ نييرايتخا طاشنلا وأ.طاقنلا
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	 .

	 ىلع لصحيل ذيملتلا اهب بَلاطُي ىرخأ تاعوفدم يأ وأ ينيمأت غلبم وأ سبلام وأ ةيقيسوم ةلآ وأ فصلل ضرغ وأ باتك وأ ةنازخ وأ لفق.تادعلما وأ داولما نم كلذ ريغ
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	 .

	 تادعم وأ مزاول وأ داوم ىلع لوصحلل ذيملتلا اهب بَلاطُي ءارش ةيلمع.يميلعت طاشنب طبترت سبلام وأ


	 مدق اذإ لوهجم نم LCAP ىوكش وأ ذيملاتلا موسر ىوكش عفر زوجي.ليلدلا كلذل يدؤت تامولعم مدق وأ ىوكشلا معدي ًلايلد يكاشلا
	 يأ يف ةكراشملل موسر عفدب ةيموكح ةسردمب قحتلم ذيملت يأ بلاطُي نل.يميلعت طاشن
	 كاهتنلاا خيرات نم دحاو ماع هاصقأ دعوم يف ذيملاتلا موسر ىوكش عفرت.هعوقو ىعدلما
	 لافطلأل ةيميلعتلا قوقحلاب ةدحوم ةركذم ةيميلعتلا ةقطنلما لسرت ماسقلأا صنت امك ىوأم لاب مهنم نيذلاو ةنضاح رسأ نمض نيقهارلماو.”ميلعتلا نوناق“ نم 51225.2و 51225.1و 49069.5و 48853.5و 48853
	.قبطني ام بسح ىوكشلا تاءارجإ نع تامولعم ةركذلما كلت نمضتت
	 ىدل ةبوتكم اهعفر نم دبلا ذيملاتلا موسر تلاكشم ريغب لصتت يتلا يواكشلا ىدل ”ةيلارديفلا ةيميظنتلا حئاوللا“ نم عساتلا لصفلل لاثتملاا ةلوؤسم ةعباتلا ةينوناقلا تامدخلا“ ةرادإب ”كلميس يت يس� ادنيل“ ةيميلعتلا ةقطنلما:يلاتلا ناونعلا ىلع ”ماعلا راشتسملل
	Linda C.T. Simlick, General Counsel Le-gal Services Department P.O. Box 477, Carmichael, CA 95609-0477
	 (916) 971-7110
	 ةسردلما ريدم ىدل وأ هلاعأ روكذلما صخشلا ىدل ذيملاتلا موسر ىوكش عفرت.امهلاك ىدل وأ
	 للاخ رمنتلا وأ بيهرتلا وأ تاقياضلما وأ زييمتلا يعدت يتلا ىواكشلا عفر بجي بيهرت وأ ةقياضم وأ زييمت نم اهب ىعدلما ةعقاولا عوقو خيرات نم رهشأ )6( ةتس اهب ىعدلما ةعقاولا قئاقح هيف يكاشلا ملع ىلإ امن يذلا خيراتلا نم وأ ،رمنت وأ بودنلما وأ ماعلا فرشلما ددمي مل ام ،رمنت وأ بيهرت وأ ةقياضم وأ زييمت نم.اهيف ىوكشلا عفر يغبني يتلا ةرتفلا
	 نيعبرأ للاخ يكاشلل بوتكم ريرقت وأ رارق لسرُي مث ىواكشلا يف قيقحتلا يرجي بوتكم قافتاب ةينمزلا ةرتفلا كلت دم زوجي .ىوكشلا ملاتسا نم اًموي )40) اًقيقحت ىوكشلا يف قيقحتلا نع لوؤسلما صخشلا دقعي .يكاشلا هعقوي لصفلا نم 4621 مسقلا بجومب ةدمتعلما ةيلحلما تاءارجلإل اًقفو هلمكيو ىواكشلا قحب ةيميلعتلا ةقطنلما رارق عم يكاشلا قفتي مل اذإ .)CCR( نم 5 مايأ )5( ةسمخ مهمامأف ،LCAP ـبو ذيملاتلا موسربو ةنيعم جماربب لصتت يتلا كلذ نم ًلادب وأ ،ةيميلعتلا ةقطنلماب ميلعتلا سلجم مامأ رارقلا ىلع نعطلل ةرادإ“ مامأ ةيميلعتلا ةقطنلما ر
	 يتلاو ،يندلما نوناقلا اهمدقي يتلا فاصتنلاا لئاسول ءوجللاب يكاشلا حصنُي لئاسو نم اهريغ وأ ةيرجزلا رماولأا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع نمضتتدق يتلاو ،ةيئاضقلا رماولأا وأ فاصتنلاا
	 وأ زييمتلاب صتخي اميف ةيلاولل نيناوق وأ ةيلارديف نيناوق بجومب رفاوتت.رملأا قبطنا اذإ ،رمنتلا وأ بيهرتلا وأ تاقياضلما
	.اهتاءارجإو UCP ىوكش تاسايس نم ةيناجم ةخسن رفاوتت

	ةرسلأاو روملأا ءايلوأ كارشإ
	ةرسلأاو روملأا ءايلوأ كارشإ

	بلاطلا موسر
	بلاطلا موسر

	 ىوتسملل ةرسلأاو روملأا ءايلوأ كارشإ ةسايسل ةيقرولا ةخسنلا رفوتت.بلطلا دنع ةمجرتلما خسنلاو LEA
	 ىوتسملل ةرسلأاو روملأا ءايلوأ كارشإ ةسايسل ةيقرولا ةخسنلا رفوتت.بلطلا دنع ةمجرتلما خسنلاو LEA

	  ”ىواكشلا عفرل ةدحولما تاءارجلإا“ ةدحولما ناوخ ناس سرادم عبتت لاثتملاا مدع يعدتت ىواكش ةجلاعم دنع )Williams Settlement) تاءاعدا ًةلماش ،اهحئاولو ةيلاولا نيناوقل وأ ةيلارديفلا حئاوللا وأ نيناوقلل كلذو ،يميلعت طاشن يف ةكراشملل ةيبلاط موسر عفدب بلاطلا ةبلاطمب اهب حمسي يتلا تلايصحتلا نم اهريغ وأ عئادولا وأ موسرلا كلت فلاخب.نوناقلا
	  ”ىواكشلا عفرل ةدحولما تاءارجلإا“ ةدحولما ناوخ ناس سرادم عبتت لاثتملاا مدع يعدتت ىواكش ةجلاعم دنع )Williams Settlement) تاءاعدا ًةلماش ،اهحئاولو ةيلاولا نيناوقل وأ ةيلارديفلا حئاوللا وأ نيناوقلل كلذو ،يميلعت طاشن يف ةكراشملل ةيبلاط موسر عفدب بلاطلا ةبلاطمب اهب حمسي يتلا تلايصحتلا نم اهريغ وأ عئادولا وأ موسرلا كلت فلاخب.نوناقلا
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	ةيفاضإ تاظحلام
	ةيفاضإ تاظحلام

	ةيفاضإ تاظحلام
	ةيفاضإ تاظحلام

	ةيئاضقلا زمايليو ةيوست
	ةيئاضقلا زمايليو ةيوست

	 لشف يعدت اينروفيلاك ةيلاو دض تعفُر ةيعامج ىوعدل ةيئاضق ةيوست يه.نيزوعلماو ءارقفلا بلاطلل ةيواستم ميلعت صرف ريفوت يف ةيلاولا
	 لشف يعدت اينروفيلاك ةيلاو دض تعفُر ةيعامج ىوعدل ةيئاضق ةيوست يه.نيزوعلماو ءارقفلا بلاطلل ةيواستم ميلعت صرف ريفوت يف ةيلاولا
	 جلاعتو اينروفيلاك يف سرادلما لك ىلع ”ةيئاضقلا زمايليو ةيوست“ قبطنت تآشنلما ةلاحو سيردتلا يف ةمدختسلما داولماو ةيساردلا بتكلا رفاوت.مهصيصخت ءوس وأ نيملعلما صقنو
	 زمايليو ةيوست“ راعشإ ترشن دق ةيميلعتلا ةقطنلما نمض ةيسارد ةعاق لك ةيافك لمشي امب ةيهيجوتلا ريياعلما نم ىندلأا دحلا ددحت يتلاو ”ةيئاضقلا نيملعلما صقنو سيردتلا يف ةمدختسلما داولماو ةيساردلا بتكلا رفاوت .ىوكشلا عفر تاءارجإو تآشنلماو سيردتلا مقاط دارفأ صيصخت ءوسو)”ميلعتلا نوناق“ نم 60119و 35186 نيمسقلا(

	ةينهملا ريياعملا
	ةينهملا ريياعملا

	 ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 4119.21 ةسايسلا()”ةدحولما
	 ناوخ ناس سرادم سلجم تاسايس“ نم 4119.21 ةسايسلا()”ةدحولما
	 ريياعلما تاجرد ىلعأ مازتلا اهيفظوم نم مِّظنلما ةرادلإا سلجم عقوتي ةيميلعتلا ةقطنلما تاسايس عابتاو يهنلما كولسلا راهظإو ةيقلاخلأا ةسراممو ،ةيلارديفلا نيناوقلاو ةيلاولا نيناوق ةعاطإو اهحئاولو ءاضعأ نم مهريغو لمعلا مقاطو بلاطلا عم لعافتلا دنع ةمكحلا ةقطنلما ةهازن نم نسحي نأ فظولما كولسل يغبني .يس�ردلما عمتجلما خانم رشن يف مهاسيو ةيميلعتلا جماربلا يف اهفادهأ روطيو ةيميلعتلا عابتا ىلع ةيميلعتلا ةقطنلما يفظوم سلجلما ثحي .يباجيإ يس�ردم ةيقلاخلأا دعاوقلاو ةينهلما ريياعلما لوبق للاخ نم ةيراشتسلإا ئدابلما .اهيلإ نوم
	:رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع ةقئلالا ريغ فظولما تايكولس نمضتت
	 ،رطخلل مهريغ وأ لمعلا مقاط وأ بلاطلا ضرعي لعف يأ يف طروتلا .1 ديدهتلا وأ يندبلا فنعلا رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع نمضتي دق يذلاو.ةحلسلأا نم اهريغ وأ ةيران ةحلسأ ةزايح وأ فنعلاب
	 ءايلوأ وأ بلاطلا هاجت يزييمتلا كولسلا وأ ةقياضلما يف طروتلا .2 لمعلا مقاط دارفأ وأ ءايصولأاو روملأا
	 دهشي امدنع لخدتلل هضفر وأ هلخدت مدع وأ ،يلحلما عمتجلما دارفأ وأ دحأ دض رمنتلا وأ بيهرتلا وأ ةقياضلما وأ زييمتلاب مستي رمأ عوقو.لمعلا مقاط دارفأ دحأ وأ بلاطلا
	 وأ لفط ءاذيإ دمعت وأ ،هلامهإ وأ اًيسنج وأ اًيندب لافطلأا دحلأ ةءاسلإا .3.هتباصإ
	 تاقلاع وأ ةيعامتجا تاقلاع تناك ًءاوس ةقئلا ريغ تاقلاع يف طروتلا .4 تناك ًءاوس ةقئلا ريغ ةقلاع ىلع ضيرحتلا وأ ،بلاطلا نم يأ عم ةقادص كلت ىلع عيجشتلا وأ بلاطلا دحأ عم ةينامسج وأ ةيهفش وأ تابتاكلماب.اهيلع ةموادلما وأ ةقلاعلا
	 داوم ةزايح وأ ،ةسردلما ضرأ ىلع اهضارعتسا وأ ةيحابإ داوم يأ ةزايح .5 وأ يس�نج راطإ يف لافطلأا روصت ةروصم ةليسو يأ وأ لافطلأا نع ةيحابإ.تقو يأ يف اهضارعتسا
	 وأ روملأا ءايلوأ وأ بلاطلا دض ةئيسم وأ ةنيشم وأ ةئيذب ةغل مادختسا .6.عمتجلما دارفأ وأ لمعلا مقاط
	 ءاضوض ةراثإب ةسردلما وأ ةيميلعتلا ةقطنلما تايلمعل دمعتلما ليطعتلا .7.لاعفلأا نم كلذ ريغ وأ ةلوقعم ريغ وأ ةيلاع
	 وأ ،اهب حرصم ريغ وأ ةعورشم ريغ داوم وأ تايلوحكلا وأ غبتلا مادختسا .8 وأ لمعلا ناكم يف دجاوتلا ءانثأ اهعيزوت وأ ةباقرلل ةعضاخ داوم يأ ةزايح.ةسردلما هاعرت طاشن يف
	 وأ لمعلا مقاط وأ ءايصولأاو روملأا ءايلوأ وأ بلاطلا عم بذكلا يرحت .9 تامولعلما فييزت رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع كلذ اًنمضتم ،سانلا ةماع.ةسردلما تلاجس نم اهريغ وأ فيظوتلا تلاجس يف
	 وأ ةيميلعتلا ةقطنلما يفظوم وأ بلاطلا نع ةيرس تامولعم ءاشفإ .10 يقلت مهل صخرم ريغ صاخشلأ ةيميلعتلا ةقطنلماب ةيليغشتلا تايلمعلا.تامولعلما كلت
	 ةقطنلما دراوم نم اهريغ وأ ةيميلعتلا ةقطنلما تادعم مادختسا .11 تاطاشن لجأ نم وأ هسفن فظوملل ةيراجتلا ضارغلأا لجأ نم ةيميلعتلا.ةيسايس
	 ةكلملما لاصتلاا ةزهجأ وأ ةيميلعتلا ةقطنلما تادعم مادختسا .12ءانثأ وأ ئراوطلا تلااح ءانثتساب ،لمعلا ءانثأ ةيصخش ضارغلأ اهل
	 

	 ةدوجولما تافللما نأب اًراطخإ نيفظولما ىقلتي .ةررقلما لمعلا تاحارتسا ليبس ىلع نمضتت يتلاو ،ةينورتكللإا تلااصتلاا لك نأو تابساحلا ىلع.ةيصوصخلاب عتمتت لا ،يتوصلا ديربلاو ينورتكللإا ديربلا رصحلا لا لاثلما
	 هنع بوني نم وأ ماعلا فرشلما بقاري دق ،ميلسلا مادختسلاا نامضل تقو يأ يف ةيميلعتلا ةقطنملل ةيجولونكتلا دراوملل فظولما مادختسا.فظولما ةقفاوم ىلع لوصحلا نود
	 ةقطنلما وأ لمعلا مقاط وأ بلاطلا تاكلتملم ررض وأ فلت يف ببستلا .13.اهتقرس يف طروتلا وأ ةيميلعتلا
	.ةقئلا ريغ سبلام ءادترا .14
	 كلمي وأ رخآ فظوم نع ردصي قئلا ريغ كولس دهشي فظوم يأ موقي ماعلا فرشلما وأ ةسردلما ريدلم كولسلا اذه نع اًروف غلابلإاب هيلع ًلايلد لفط يأ ضرعت هملع ىلإ امن فظوم يأو ،هنع بوني نم وأ ةقطنملل تاءارجلإ اًقفو اًغلاب مدقي كلذب كوكش هباتنت وأ لامهلإا وأ ةءاسلإل وحنلا ىلع ةءاسلإل لافطلأا ضرعت نع غلابلإا يف ةيميلعتلا ةقطنلما ”اهنع غلابلإاو لافطلأل ةءاسلإا نم ةياقولا :5141.4“ ةحئلالا يف لصفلما.“ ةدحولما ناوخ ناس سرادلم ةيرادلإا حئاوللا“ نم
	 يأو ،فظوم يأ كولس ءوس نع تاغلاب يأ يف اًروف قيقحتلا يرجي سلجم تاسايس وأ نوناقلا اًكهتنم قئلا ريغ كولس يف هطروت حضتي فظوم دقف اًدمَتعُم فظولما ناك ةلاح يف امأ ،بيدأتلل عضخي ةيميلعتلا ةقطنلما (Commission on ”نيملعلما دامتعلا اينروفيلاك ةيلاو ةنجل” ـل هنع غلبُي هنع بوني نم وأ  ماعلا فرشلما رطخُي كلذك ،Teacher Credentialing).رملأا يس�تقي امبسح ،ةينملأا تاوقلا
	 نم قئلا ريغ كولس عوقو هملع ىلإ امن فظوم يأ اًضيأ بيدأتلل عضخي دق.هنع غلبي نأ نود رخآ فظوم يأ
	 فظوم دض ىوكش عفري صخش يأ نم ماقتنلاا ةيميلعتلا ةقطنلما رظحت يأ بيدأتلل عضخي كلذل ؛قئلا ريغ اًكولس هباكترلا فظوم نع غلبي وأ تاءارجإ يف كراش رخآ صخش يأ وأ غلبُم وأ يكاش يأ نم مقتني فظوم.ةيميلعتلا ةقطنلما ىدل ىوكشلا

	”ةيئاضقلا زمايليو ةيوست“ ىواكش
	”ةيئاضقلا زمايليو ةيوست“ ىواكش

	 ةيوست“ يف ةددحلما طورشلا نم يأ صخي اًرمأ يعدت ىوكش يأ عفر بجي نم وأ ريدلما لذبي .هنع بوني نم وأ ةسردلما ريدم ىدل ”ةيئاضقلا زمايليو قاطن نمض عقت ةلكشم يأ يف قيقحتلل ةلوقعلما دوهجلا لك هنع بوني ةينمز ةرتف للاخ ةرربلما ىوكشلل فاصتنلاا لبس ريدلما ذفنيو ،مهتطلس.ىوكشلا ملاتسا خيرات نم لمع موي 30 نع ديزت لا ةلوقعم
	 ةيوست“ يف ةددحلما طورشلا نم يأ صخي اًرمأ يعدت ىوكش يأ عفر بجي نم وأ ريدلما لذبي .هنع بوني نم وأ ةسردلما ريدم ىدل ”ةيئاضقلا زمايليو قاطن نمض عقت ةلكشم يأ يف قيقحتلل ةلوقعلما دوهجلا لك هنع بوني ةينمز ةرتف للاخ ةرربلما ىوكشلل فاصتنلاا لبس ريدلما ذفنيو ،مهتطلس.ىوكشلا ملاتسا خيرات نم لمع موي 30 نع ديزت لا ةلوقعم
	 ىوكشلا جذومن يف يكاشلا برعأ اذإ .لوهجم فرط نم ىواكشلا عفر زوجي مهنع بوني نم وأ ةسردلما ريدم غلبي ، مهاوكشل در ىلع لوصحلا دوي هنأ يفو .ىوكشلا عفرل خيرات لوأ نم لمع موي 45 للاخ يكاشلل ىوكشلا ةيوست ريدملل اهسفن تامولعلما هنع بوني نم وأ ةسردلما ريدم غلبي ،تقولا سفن.بودنلما وأ ىلعلأا
	 سلجلم ةلكشلما فصو مهل زوجيف ، ةلكشلما ةيوست نع يكاشلا ضري مل اذإ يتلا سلجلما تاعامتجا دحأ ءانثأ دقعُت ةحوتفم ةسلج يف مِّظنلما ةرادلإا.ماظتناب ددحتت
	 وأ ئراوط ةلاح لكشت يتلاو تآشنلما ةلاحب ةقلعتلما ىواكشلل ةبسنلاب نإف ،هلاعأ روكذلما وحنلا ىلع مهتملاس وأ بلاطلا ةحصل ًلاجاع اًديدهت ماعلا فرشلما وأ ةسردلما ريدم اهمدق يتلا ةيوستلا نع ضارلا ريغ يكاشلا سيردتلل ماعلا فرشلما“ ىلإ نعط عفر هنكمي بودنلما وأ ةيميلعتلا ةقطنملل ىواكشلا لك حبصت .)Superintendent of Public Instruction( ”يموكحلا .ةماع تلاجس ةبوتكلما دودرلاو
	 ةقطنلما ةرادإ وأ ةسردلما ةرادإ نم ىوكش جذومن ىلع لوصحلا نكمي ناوخ ناس ةقطنلم ينورتكللإا عقولما نم اهليزنت نكمي وأ ةيميلعتلا ،http://www.sanjuan.edu للاخ نم ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا نم اينروفيلاك ةيلاوب ميلعتلا ةرادإ ىوكش جذومن نم ةخسن ليزنت مكنكمي .http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/index.asp :يلاتلا ينورتلملإا عقولما((AR( نم 1312.4 ةحئلالا(
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	 ديصر تانايب نوناق)EITC( بَسَتكُملا لخدلا ةبيرض
	 ديصر تانايب نوناق)EITC( بَسَتكُملا لخدلا ةبيرض
	 


	 ةيذغتلا تامدخ نم زييمتلا مدع نايب
	 ةيذغتلا تامدخ نم زييمتلا مدع نايب

	 ةيندلما قوقحلا حئاولل اًقفوو يلارديفلا ةيندلما قوقحلا نوناقل اًقفو (U.S. Department of ”ةيكيرملأا ةعارزلا ةرازو“ اهترقأ يتلا تاسايسلاو اهيفظومو اهبتاكمو اهتلااكوو USDA ىلع رظحي هنإف ، Agriculture, USDA) ةسرامم جماربلا كلت مدقت يتلا وأ USDA جمارب يف ةكراشلما اهتاسسؤمو سنجلا وأ ةيموقلا لوصلأا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع سانلا نيب زييمتلا يف قباس طاشن ببسب رأثلا وأ ماقتنلاا ةسرامم وأ ،نسلا وأ ةقاعلإا وأ.هلومت وأ USDA هدقعت طاشن وأ جمانرب يأ يف ةيندلما قوقحلا
	 ةيندلما قوقحلا حئاولل اًقفوو يلارديفلا ةيندلما قوقحلا نوناقل اًقفو (U.S. Department of ”ةيكيرملأا ةعارزلا ةرازو“ اهترقأ يتلا تاسايسلاو اهيفظومو اهبتاكمو اهتلااكوو USDA ىلع رظحي هنإف ، Agriculture, USDA) ةسرامم جماربلا كلت مدقت يتلا وأ USDA جمارب يف ةكراشلما اهتاسسؤمو سنجلا وأ ةيموقلا لوصلأا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع سانلا نيب زييمتلا يف قباس طاشن ببسب رأثلا وأ ماقتنلاا ةسرامم وأ ،نسلا وأ ةقاعلإا وأ.هلومت وأ USDA هدقعت طاشن وأ جمانرب يأ يف ةيندلما قوقحلا
	 ةليدب لبس نوجاتحي نيذلاو ةقاعإ نوناعي نيذلا صاخشلأل يغبني فورح وأ ليارب ةرفش :ًلاثم( جمانربلا نع ةرفوتلما تامولعلما ليصوتل )خلإ... وأ ةيكيرملأا ةراشلإا ةغل وأ ةيتوص تلايجست وأ مجحلا ةريبك لوصحلل اهيف اومدقت ثيح )ةيلاولل ةعباتلا وأ ةيلحلما( ةلاكولاب لاصتلاا عمسلا فعض وأ اًممص نوناعي نيذلا دارفلأل زوجي امك ،تاصصخم ىلعFederal Relay Service للاخ نم USDA ـب لاصتلاا ملاكلا تاقاعإ وأ رفاوتت نأ نكمي ،قبس ام ىلإ ةفاضلإاب .(800) 877-8339  مقرلا ىلع.ةيزيلجنلإا ةغللا فلاخب ىرخأ تاغلب جمانربلا نع تامولعم
	 ىوكش جذومن ءافيتسا بجي ،جماربلا دحأ نع زييمت ىوكش عفرل (USDA Program Discrimination Complaint جمانرب يف زييمتللhttps://www.ascr. للاخ نم اهنودجت يتلاو form (AD-3027)usda.gov/filing- program-discrimination-complaint-usda- باطخ ةباتك مكنكمي وأ ،USDA ـل عبات بتكم يأ ىدلو ،customer ةبولطلما تامولعلما لك باطخلا يف اومدقت نأ ًةطيرش USDA ـل ههيجوتومقرلا ىلع اولصتا ىوكشلا جذومن نم ةخسن بلطل .جذومنلا يف ىلإ باطخلا وأ تانايبلا ىفوتسلما جذومنلا اومدق . (866) 632-9992:ربع USDA
	 

	 :ديربلا .1
	U.S. Department of Agriculture
	Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Ave., SW Washington, D.C. 2025-9410
	 

	(202) 690-7442 :سكافلا .2
	program.intake@usda.gov :ينورتكللإا ديربلا .3
	 .صرفلا ؤفاكتب ةسسؤلما هذه مزتلت

	 ميلعتلا تلااكو ىلع بجي يتلا ةددحلما ةغللا هاندأ نودجت ”بَسَتكُـــلما لخدلا ةبيرض ديصر“ نع رسلأا راطخإ دنع اهمادختسا يف ةروكذم ةغللا كلتو ،)Earned Income Tax Credit, EITC):”ةبيرضلاو دئاوعلل اينروفيلاك نوناق“ نم 19854 مسقلا
	 ميلعتلا تلااكو ىلع بجي يتلا ةددحلما ةغللا هاندأ نودجت ”بَسَتكُـــلما لخدلا ةبيرض ديصر“ نع رسلأا راطخإ دنع اهمادختسا يف ةروكذم ةغللا كلتو ،)Earned Income Tax Credit, EITC):”ةبيرضلاو دئاوعلل اينروفيلاك نوناق“ نم 19854 مسقلا
	 ديصر“ ىقلتتل ًلاهؤم نوكت دق ،ةيونسلا كتابستكم ىلع ًءانب Federal( ”ةيلارديفلا ةموكحلا“ نم ”بَسَتكُـــلما لخدلا ةبيرض لباق ةيلارديفلا لخدلا ةبيرض نع ديصر نع ةرابع يهو ،)EITC رثؤت لا .دارفلأاو رسلأا نم نيلماعلا لخدلا يس�فخنلم صصخُي درلل .ةيعامتجلاا نوؤشلا نم ةنيعم تاصصخم ىلع Federal EITC ديدحتل Federal EITC تاعوفدم مدختسُت لا ،تلااحلا بلغأ يف ”يليمكتلا نامضلا لخد“ وأ MedicAid تاصصخم يقلتل ةيلهلأا ناكسإ وأ ماعطلا مئاسق وأ Supplemental Security Income رسلأا“ تاعوفدم وأ ”ةتقؤلما تانوعلما“ بلغأ وأ لخدلا يس�فخنم م
	 بستكلما لخدلا ةبيرض ديصر“ يقلتل اًضيأ نيلهؤم اونوكت دق (California Earned Income Tax Credit, ”اينروفيلاك ةيلاوب.2015 ةيبيرضلا ةنسلا نم ًءدب California EITC)
	 Federal EITC عم لماعتلا ةقيرط سفنب California EITC لماعُت نوؤشلا تاصصخم يقلتل ةيلهلأا ديدحتل مدختسُت لا ًةماعو California EITC ـب ةبلاطملل .اينروفيلاك نوناق بجومب ةيعامتجلاا ميدقت بجي ،اينروفيلاك ةيلاول ةبيرضب نيدم ريغ تنك نإو ىتح California جذومن ءافيتسا عم ”اينروفيلاكب لخدلا ةبيرض دئاع“ ةيناكملإا نع تامولعم ىلع لوصحلل .)FTB 3514( هقافرإو EITC لوصحلا ةيفيك نعو ديصرلا يقلتل ةيلهلأا تابلطتم لجأ نم ،ميدقتلا يف ةدعاسلما ىلع لوصحللو ةمزلالا اينروفيلاك جذامن ىلعمقرلا ىلع Franchise Tax Board ”زايتملاا ةبيرض سلجم
	 

	 نمضتت دق يتلاو EITC نأشب رسلأا راطخلإ تارايخلا نم ديدعلا دجوت.فتاهلا ربع وأ ةيديربلا تاروشنلما وأ اًينورتكلإ وأ هجول اًهجو ةلباقلما
	 ءاجرلا ،عوضولما اذهب صتخت تاراسفتسا يأ مكيدل تناك اذإ للاخ نم وأ 800-829-3676 مقرلا ىلع فتاهلا ربع IRS ـب لاصتلاا سلجم”ـب لاصتلاا مكنكمي كلذك .www.irs.gov ينورتكللإا مهعقوم للاخ نم وأ 800-852-5711 مقرلا ىلع فتاهلا ربع ”زايتملاا ةبيرض.www.ftb.ca.gov ينورتكللإا مهعقوم

	تابجولا جمانرب نع ةعئاشلا ةلئسلأا
	تابجولا جمانرب نع ةعئاشلا ةلئسلأا

	 ؟ةضفخم وأ ةيناجم تابجو يقلت مهل زوجي نيذلا مه نم
	 ؟ةضفخم وأ ةيناجم تابجو يقلت مهل زوجي نيذلا مه نم
	 .
	 .
	 .
	 .

	 وأ CalFresh نم تاصصخم ىقلتت يتلا رسلأا نمض بلاطلا لك نوقلتي نيذلا بلاطلا ضعبل ةفاضلإاب ،CalWORKS وأ FDPIR.Medi-Cal

	 .
	 .
	 .

	 ةياعرلل ةلاكو قتاع ىلع ةينوناقلا مهتيلوؤسم عقت نيذلا بلاطلا.ةمكحلما قتاع ىلع وأ

	 .
	 .
	 .

	 يف دقعنلما Head Start جمانرب يف نوكراشي نيذلا بلاطلا.مهتسردم

	 .
	 .
	 .

	 ءاجرلا .رجاهم وأ براه وأ ىوأم لاب فيرعتب نوفي نيذلا بلاطلا.971-7035 (916( مقرلا ىلع ”ةيذغتلا تامدخ ةرادإ”ـب لاصتلاا

	 .
	 .
	 .

	 ةيلهلأ ةيراشتسلإا ئدابلما“ دودح ىلع مهترسأ عقت نيذلا بلاطلا.اهاندأ عقت وأ ”يلارديفلا لخدلا


	 ؟ةضفخلما تابجولا فلكت مك
	 
	$0.30
	 وه ضفخلما رعسلا لدعم
	.ءادغلل 
	$0.40
	و راطفلإل

	.لا ؟بلاط لكل بلط ءافيتسلا جاتحا له
	 اذه للاخ باطخ تيقلت اذإ بلط ءافيتسا يل يغبني له لوصحلل لعفلاب نودمتعم يئانبأ نأب لوقي يس�اردلا ماعلا.لا ؟ةضفخم وأ ةيناجم تابجو ىلع
	 ،يس�الما ماعلا ةقفاولما ىلع ينبا بلط لصح
	 ؟ماعلا اذه ديدج بلط ءافيتسلا جاتحأ له
	 يذلا بلطلاف ،معن
	 ماعلا نم اًموي 
	30
	 ةدلمو يس�اردلا ماعلا سفنل لاإ يرسي لا كنبلإ همدقت
	 نم ماقرأ 
	4
	 رخآ مدقلما بلطلا ىلع جردت نأ كل يغبنيو ،يلاتلا يس�اردلا
	.يعامتجلاا نامضلل كمقر

	؟ةيناجم تابجو ىلع يئانبأ لصحي له ،WIC ىلع لصحأ انأ
	 لوصحلل نيلهؤم اونوكي دق WIC يف كراشت رسأ نمض نيدوجولما ءانبلأا.ةضفخم وأ ةيناجم تابجو ىلع
	 ؟اهمدقأ يتلا تامولعلما نم ققحتلا يرجيس له
	.معن

	؟اًقحلا مدقتلا يننكمي له ،نلآا لهأتأ مل اذإ
	.لخدلا دح نم لقأ حبصيل كلخد ضفخنا اذإ مدقت ،معن
	 اًنطاوم سيل يتيب لهأ دحأ ناك اذإ مدقتلا يننكمي له ؟اًيكيرمأ
	 لِهؤم اهلخد رسأ نمض ةسردلما نس يف ءانبلأا لكل نكمي .معن
	 دارفلأ ةرجهلا ةلاح نع رظنلا ضغب ةيسردلما ةبجولا تاصصخم يقلت
	.ةرجهلاب لصتت ضارغلأ مدختسُت نل يتلاو ،ةرسلأا

	 ؟هتمدق يذلا بلطلا نأشب ةيميلعتلا ةقطنلما رارق عم قفتأ مل يننأ ول اذام
	 ؟هتمدق يذلا بلطلا نأشب ةيميلعتلا ةقطنلما رارق عم قفتأ مل يننأ ول اذام
	 ،ةدحولما سرادملل ةيميلعتلا ناوخ ناس سرادم ةقطنمب لصتا وأ لسار
	:يلاتلا ناونعلا ىلع ”ةيذغتلا تامدخ“ :ةيانعل

	 
	 
	Monique Stovall, San Juan Unified School District, Attn:
	 
	Nutrition Services, 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608;
	.
	(916) 971-7026

	ضفخلما رعسلل ةيلهلأا قاطن
	2020
	2020
	 وينوي 
	30
	 ىتح 
	2019
	 وينوي 
	1
	 نم اًءدب لعفُي

	 يواسي نأ امإ لخدلل يغبنيف ،لخدلا ىلعو لزنلماب ةرسلأا دارفأ ددع ىلع ًءانب ةيلهلأا ددحتت
	 يواسي نأ امإ لخدلل يغبنيف ،لخدلا ىلعو لزنلماب ةرسلأا دارفأ ددع ىلع ًءانب ةيلهلأا ددحتت
	.اهنم ىندأ نوكي نأ وأ ةيلاتلا دودحلا
	اًيعوبسأ
	اًيعوبسأ
	اًيعوبسأ
	اًيعوبسأ
	اًيعوبسأ


	 لك
	 لك
	 لك

	نيعوبسأ
	نيعوبسأ


	نيترم
	نيترم
	نيترم

	لك
	لك

	رهش
	رهش


	اًيرهش
	اًيرهش
	اًيرهش


	اًيونس
	اًيونس
	اًيونس


	دارفأ ددع
	دارفأ ددع
	دارفأ ددع

	 لزنملا
	 لزنملا



	$445
	$445
	$445
	$445


	$889
	$889
	$889


	$963
	$963
	$963


	$1,926
	$1,926
	$1,926


	$23,10 7
	$23,10 7
	$23,10 7


	1
	1
	1



	$602
	$602
	$602
	$602


	$1,204
	$1,204
	$1,204


	$1,304
	$1,304
	$1,304


	$2,607
	$2,607
	$2,607


	$31,284
	$31,284
	$31,284


	2
	2
	2



	$759
	$759
	$759
	$759


	$1,518
	$1,518
	$1,518


	$1,645
	$1,645
	$1,645


	$3,289
	$3,289
	$3,289


	$39,461
	$39,461
	$39,461


	3
	3
	3



	$917
	$917
	$917
	$917


	$1,833
	$1,833
	$1,833


	$1,985
	$1,985
	$1,985


	$3,970
	$3,970
	$3,970


	$47,638
	$47,638
	$47,638


	4
	4
	4



	$1,074
	$1,074
	$1,074
	$1,074


	$2,147
	$2,147
	$2,147


	$2,326
	$2,326
	$2,326


	$4.652
	$4.652
	$4.652


	$55,815
	$55,815
	$55,815


	5
	5
	5



	$1,231
	$1,231
	$1,231
	$1,231


	$2,462
	$2,462
	$2,462


	$2,667
	$2,667
	$2,667


	$5,333
	$5,333
	$5,333


	$63,992
	$63,992
	$63,992


	6
	6
	6



	$1,388
	$1,388
	$1,388
	$1,388


	$2,776
	$2,776
	$2,776


	$3,008
	$3,008
	$3,008


	$,6 015
	$,6 015
	$,6 015


	$72,169
	$72,169
	$72,169


	7
	7
	7



	$1.546
	$1.546
	$1.546
	$1.546


	$3,091
	$3,091
	$3,091


	$3,348
	$3,348
	$3,348


	$6,969
	$6,969
	$6,969


	$80,346
	$80,346
	$80,346


	8
	8
	8



	$158
	$158
	$158
	$158


	$315
	$315
	$315


	$341
	$341
	$341


	$682
	$682
	$682


	$8,177
	$8,177
	$8,177


	 يفاضإ درف لكل ةبسنلاب
	 يفاضإ درف لكل ةبسنلاب
	 يفاضإ درف لكل ةبسنلاب
	:فضأ ،ةرسلأاب






	67
	67
	67


	68
	68
	68


	 ةسردملا ليلد
	 ةسردملا ليلد

	ميوقتلا
	ميوقتلا

	مﺎﻌﻟ ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا تﺎﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﻢﻫأﺔﻳﻻﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ وأ ﺔﻴﻟارﺪﻴﻓ ﺔﻠﻄﻋ(ﺎًﻴﺳارد ﺎًﻣﻮﻳ ﺲﻴﻟ)ﺔﻴﺳرﺪﻣ ﺔﻠﻄﻋﺔﻴﻠﺤﻣ تﻼﻄﻋ وأ (ﺎًﻴــﺳارد ﺎًﻣﻮﻳ ﺲﻴﻟ)ﻒﻴﺼﻟا ةزﺎﺟإ2020 – 2019 بآ/ﺲﻄﺴﻏأMTWTF١٢٥ ٦٧ ٨ ٩١٢١٣١٤١٥١٦ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠  لﻮﻠﻳأ/ﺮﺒﻤﺘﺒﺳMTWTF٢٣ ٤ ٥ ٦ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٣٠  لوﻷا ﻦﻳﺮﺸﺗ/ﺮﺑﻮﺘﻛأMTWTF١ ٢ ٣ ٤٧٨ ٩ ١٠ ١١ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١  ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻦﻳﺮﺸﺗ/ﺮﺒﻤﻓﻮﻧSMTWTF١ ٥ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨٨١٢ ١١ ١٢١٣ ١٤ ١٥ ١٩ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٧٢٨ ٢٩  لوﻷا نﻮﻧﺎﻛ/ﺮﺒﻤﺴﻳدMTWTF٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ 
	ةلحرملا / ةركبملا ةلوفطلا يف ميلعتلا
	ةلحرملا / ةركبملا ةلوفطلا يف ميلعتلا
	ةلحرملا / ةركبملا ةلوفطلا يف ميلعتلا
	 
	ةيديهمتلا

	Marvin Marshall  (916) 971-7375
	Marvin Marshall  (916) 971-7375

	5309 Kenneth Ave., C 95608
	5309 Kenneth Ave., C 95608

	General Davie, Jr.                 (916) 575-2430
	General Davie, Jr.                 (916) 575-2430

	1500 Dom Way, S 95864
	1500 Dom Way, S 95864

	ةيئادتبلاا ةلحرملا سرادم
	ةيئادتبلاا ةلحرملا سرادم
	 
	)
	Elementary Schools
	(

	Arlington Heights K-5 (916) 971-5234 
	Arlington Heights K-5 (916) 971-5234 

	6401 Trenton W
	6401 Trenton W
	y., CH 95621

	Cambridge Heights K-5 (916) 867-2000
	Cambridge Heights K-5 (916) 867-2000

	5555 Fleetwood Dr., CH 95621
	5555 Fleetwood Dr., CH 95621

	Cameron Ranch K-5 (916) 575-2302
	Cameron Ranch K-5 (916) 575-2302

	4333 Hackberry Ln., C 95608
	4333 Hackberry Ln., C 95608

	Carmichael K-5 (916) 971-5727
	Carmichael K-5 (916) 971-5727

	6141 Sutter Ave.,  C 95608
	6141 Sutter Ave.,  C 95608

	Carriage  K-5 (916) 971-5241
	Carriage  K-5 (916) 971-5241

	7519 Carriage Dr., CH 95621
	7519 Carriage Dr., CH 95621

	Cottage K-5 (916) 575-2306
	Cottage K-5 (916) 575-2306

	2221 Morse Ave., S  95825
	2221 Morse Ave., S  95825

	Cowan Fundamental K-6 (916) 575-2312
	Cowan Fundamental K-6 (916) 575-2312

	3350 Becerra Wy., S  95821
	3350 Becerra Wy., S  95821

	Coyle K-5 (916) 867-2012
	Coyle K-5 (916) 867-2012

	6330 Coyle Ave.,  C 95608
	6330 Coyle Ave.,  C 95608

	Del Dayo K-6 (916) 575-2323
	Del Dayo K-6 (916) 575-2323

	1301 McClaren Dr., C 95608
	1301 McClaren Dr., C 95608

	Del Paso Manor K-6 (916) 575-2330
	Del Paso Manor K-6 (916) 575-2330

	2700 Maryal Dr., S 95821
	2700 Maryal Dr., S 95821

	Deterding K-6 (916) 575-2338
	Deterding K-6 (916) 575-2338

	6000 Stanley Ave., C 95608
	6000 Stanley Ave., C 95608

	Dewey Fundamental  K-6 (916) 867-2020
	Dewey Fundamental  K-6 (916) 867-2020

	7025 Falcon Rd., FO  95628
	7025 Falcon Rd., FO  95628

	Dyer-Kelly K-5 (916) 566-2150
	Dyer-Kelly K-5 (916) 566-2150

	2236 Edison Ave., S 95821
	2236 Edison Ave., S 95821

	Edison K-8 (916) 979-8960
	Edison K-8 (916) 979-8960

	2950 Hurley Wy., S 95864 
	2950 Hurley Wy., S 95864 
	 
	Gold River Discovery Ctr. K-8 
	(916) 867-2109

	2200 Roaring Camp Dr., GR 95670
	2200 Roaring Camp Dr., GR 95670

	Grand Oaks  K-5 (916) 971-5208
	Grand Oaks  K-5 (916) 971-5208

	7901 Rosswood Dr., CH  95621 
	7901 Rosswood Dr., CH  95621 
	 
	Green Oaks Fund. K-5 
	(916) 
	986-2209

	7145 Filbert Ave., O 95662
	7145 Filbert Ave., O 95662

	Greer K-5 (916) 566-2157
	Greer K-5 (916) 566-2157

	1300 Bell St., S 95825
	1300 Bell St., S 95825

	Howe K-5 (916) 566-2165
	Howe K-5 (916) 566-2165

	2404 Howe Ave., S  95825
	2404 Howe Ave., S  95825

	Kingswood K-8 (916) 867-2046
	Kingswood K-8 (916) 867-2046

	5700 Primrose Dr., CH  95610
	5700 Primrose Dr., CH  95610

	LeGette K-6 (916) 867-2054
	LeGette K-6 (916) 867-2054

	4623 Kenneth Ave., FO 95628
	4623 Kenneth Ave., FO 95628

	Lichen K-8 (916) 971-5237
	Lichen K-8 (916) 971-5237

	8319 Lichen Dr., CH  95621 
	8319 Lichen Dr., CH  95621 

	Mariemont K-5 (916) 575-2360
	Mariemont K-5 (916) 575-2360

	1401 Corta Wy., S  95864
	1401 Corta Wy., S  95864

	Mariposa  K-5 
	Mariposa  K-5 
	(916) 971-5212

	7940 Mariposa Ave., CH  95610
	7940 Mariposa Ave., CH  95610

	Mission K-6 Open (916) 575-2362
	Mission K-6 Open (916) 575-2362

	2925 Mission Ave.,
	2925 Mission Ave.,
	 C  95608

	Northridge K-6 (916) 867-2066
	Northridge K-6 (916) 867-2066

	5150 Cocoa Palm Wy., FO  95628
	5150 Cocoa Palm Wy., FO  95628

	Oakview K-5  (916) 986-2215
	Oakview K-5  (916) 986-2215

	7229 Beech Ave., O  95662
	7229 Beech Ave., O  95662

	Orangevale Open K-8 (916) 867-2067
	Orangevale Open K-8 (916) 867-2067

	5630 Illinois Ave., F.O.  95628
	5630 Illinois Ave., F.O.  95628

	Ottomon  K-5 (916) 986-2228
	Ottomon  K-5 (916) 986-2228

	9460 Ottomon Wy., O 95662
	9460 Ottomon Wy., O 95662

	Pasadena K-5 (916) 575-2373
	Pasadena K-5 (916) 575-2373

	4330 Pasadena Av., S  95821
	4330 Pasadena Av., S  95821

	Peck K-5 (916) 867-2071
	Peck K-5 (916) 867-2071

	6230 Rutland Dr., C  95608
	6230 Rutland Dr., C  95608

	Pershing  K-6 (916) 867-2076
	Pershing  K-6 (916) 867-2076

	9010 Pershing Ave., O  95662
	9010 Pershing Ave., O  95662

	Schweitzer K-5 (916) 867-2094
	Schweitzer K-5 (916) 867-2094

	4350 Glenridge Dr., C  95608
	4350 Glenridge Dr., C  95608

	Sierra Oaks K-8  (916) 575-2390
	Sierra Oaks K-8  (916) 575-2390

	171 Mills Rd., S  95864
	171 Mills Rd., S  95864

	Skycrest K-5 (916) 867-2098
	Skycrest K-5 (916) 867-2098

	5641 Mariposa Ave., CH  95610
	5641 Mariposa Ave., CH  95610

	Starr King K-8 (916) 971-7320
	Starr King K-8 (916) 971-7320

	4848 Cottage Wy., C  95608
	4848 Cottage Wy., C  95608

	Thomas Kelly K-5 (916) 867-2041
	Thomas Kelly K-5 (916) 867-2041

	6301 Moraga Dr., C  95608 
	6301 Moraga Dr., C  95608 

	Trajan K-5 (916) 971-5200
	Trajan K-5 (916) 971-5200

	6601 Trajan Dr., O  95662
	6601 Trajan Dr., O  95662

	Twin Lakes K-6 (916) 986-2243
	Twin Lakes K-6 (916) 986-2243

	5515 Main Ave., O 95662
	5515 Main Ave., O 95662

	Whitney  K-5 (916) 575-2407
	Whitney  K-5 (916) 575-2407

	4248 Whitney Ave., S  95821
	4248 Whitney Ave., S  95821

	Woodside K-8 (916) 971-5216
	Woodside K-8 (916) 971-5216

	8248 Villa
	8248 Villa
	 Oak Dr., CH  95610

	ىطسولا ةلحرملا سرادم
	ىطسولا ةلحرملا سرادم
	 
	)
	Middle Schools
	(

	Arcade Fundamental (916) 971-7300  
	Arcade Fundamental (916) 971-7300  

	3500 Edison Av
	3500 Edison Av
	e., S  95821

	Arden (916) 971-7306
	Arden (916) 971-7306

	1640 Watt Ave., S  95864
	1640 Watt Ave., S  95864

	Barrett (916) 971-7842
	Barrett (916) 971-7842

	4243 Barrett Rd., C  95608
	4243 Barrett Rd., C  95608

	Carnegie (916) 971-7853
	Carnegie (916) 971-7853

	5820 Illinois Ave., O  95662
	5820 Illinois Ave., O  95662

	Churchill (916) 971-7324
	Churchill (916) 971-7324

	4900 Whitney Ave., C  95608
	4900 Whitney Ave., C  95608

	Pasteur Fundamental (916) 971-7891
	Pasteur Fundamental (916) 971-7891

	8935 Elm Ave., O 95662
	8935 Elm Ave., O 95662

	Sylvan (916) 971-7873
	Sylvan (916) 971-7873

	7085  Auburn Blvd., CH  95621
	7085  Auburn Blvd., CH  95621

	Will Rogers  (916) 971-7889
	Will Rogers  (916) 971-7889

	4924 Dewey D
	4924 Dewey D
	r., FO  95628

	ةيوناثلا ةلحرملا سرادم
	ةيوناثلا ةلحرملا سرادم
	 
	)
	High Schools
	(

	Bella Vista 
	Bella Vista 
	(916) 971-5052

	8301 Madison Ave., FO 95628
	8301 Madison Ave., FO 95628

	Casa Roble Fundamental (916) 971-5452
	Casa Roble Fundamental (916) 971-5452

	9151 Oa
	9151 Oa
	k Ave., O 95662

	Del Campo (916) 971-5664
	Del Campo (916) 971-5664

	4925 Dewey Dr., FO 95628
	4925 Dewey Dr., FO 95628

	El Camino Fundamental (916) 971-7430
	El Camino Fundamental (916) 971-7430

	4300 El Camino Ave., S  95821
	4300 El Camino Ave., S  95821

	Encina Preparatory (6-12) (916) 971-7538
	Encina Preparatory (6-12) (916) 971-7538

	1400 Bell St., S 95825
	1400 Bell St., S 95825

	Mesa Verde (916) 971-5288
	Mesa Verde (916) 971-5288

	7501 Carriage Dr., CH 95621
	7501 Carriage Dr., CH 95621

	Mira Loma (916) 971-7465
	Mira Loma (916) 971-7465

	4000 Edison Ave., S 95821
	4000 Edison Ave., S 95821

	Rio Americano (916) 971-7494
	Rio Americano (916) 971-7494

	4540 American River Dr., S 95864
	4540 American River Dr., S 95864

	San Juan  (916) 971-5112
	San Juan  (916) 971-5112

	7551 Greenback Ln., CH 95610
	7551 Greenback Ln., CH 95610

	ليدب ميلعت زكرم
	ليدب ميلعت زكرم
	 
	Alternative Learning Center

	 
	 
	La
	 
	ةسردمل عباتلا يعرفلا ىنبملا ءانثتساب جماربلا لك عقت
	 
	:يف
	 
	Entrada

	10700 Fair Oaks Blvd., F.O. 95628 
	10700 Fair Oaks Blvd., F.O. 95628 
	 

	El Sereno   (9
	El Sereno   (9
	16) 
	979-5060 
	 
	(Independent Study)  
	 
	   

	La Entrada                 (
	La Entrada                 (
	916) 979-8050 

	(Continuation HS)   
	(Continuation HS)   
	 
	                  
	 

	 
	 
	Meraki High School (formerly UnSchool) 
	(916) 
	971-5001

	ةلقتسملا سرادملا
	ةلقتسملا سرادملا

	Choices Charter School        (916) 979-8378
	Choices Charter School        (916) 979-8378
	 
	4425 Laurelwood Way, S 95864

	صاخلا ميلعتلا زكارم
	صاخلا ميلعتلا زكارم

	Laurel Ruff (916) 971-7586
	Laurel Ruff (916) 971-7586

	5325 Garfield Ave., S 95841
	5325 Garfield Ave., S 95841

	La Vista (916) 867-2121
	La Vista (916) 867-2121

	4501 Bannister, F.O. 
	4501 Bannister, F.O. 

	Ralph Richardson (916) 971-7411
	Ralph Richardson (916) 971-7411

	4848 Cottage Wy., C 95608
	4848 Cottage Wy., C 95608

	رابكلا ميلعت
	رابكلا ميلعت

	Sunrise Tech Center             (916) 971-7654
	Sunrise Tech Center             (916) 971-7654

	7322 Sunrise Blvd., CH 95610
	7322 Sunrise Blvd., CH 95610
	 

	Creekside Adult Center        (916) 575-2320
	Creekside Adult Center        (916) 575-2320

	2641 Kent Drive, S 95821
	2641 Kent Drive, S 95821

	C=Carmichael                       GR=Gold River
	C=Carmichael                       GR=Gold River
	 
	CH=Citrus Heights                O=Orangevale
	 
	FO=Fair Oaks                        S=Sacramento
	 


	72
	72
	72


	71
	71
	71






