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Adult Education 
 )آموزش بزرگساالن (

)916( 971-7654

Bridges Afterschool Program
)Bridges برنامه بعد از مدرسه(  

)916( 971-5933 

Discovery Club Afterschool Program
  )برنامه بعد از مدرسه باشگاه کشف(

)916( 971-5980

Early Childhood Education
 )آموزش زودهنگام دوران کودکی(

)916( 979-8760

 Family and Community Engagement
  )همکاری خانواده و جامعه(

)916( 971-7929

Health Services 
)خدمات بهداشتی(
)916( 971-7643

Nutrition Services 
)خدمات تغذیه (

)916( 971-7026

 Safe Schools TIPS  خط
)916( 979-TIPS )8477(

San Juan Central Enrollment Center
)San Juan مرکز ثبت نام مرکزی( 

)916( 726-5826

San Juan Unified School District
)San Juan ناحیه آموز�شی( 

)916( 971-7700

Special Education 
)آموزش ویژه (

)916( 971-7525

Transportation 
)سرویس حمل و نقل(

)916( 971-7076

راهنمای سریع مرجع

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 / 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 / UnSchool / Will Rogers / Winston Churchill / Woodside



درک کدهای حقوقی این کتاب راهنما

بسیاری از حقوق و مسئولیت هایی که در این کتاب راهنما به آن ها اشاره شده است، بر اساس قوانین حقوقی این ایالت و دولت فدرال هستند. با وجود 
اینکه ما تمام سعی خود را به کار گرفتیم تا این عبارت ها را به زبان رایج توضیح دهیم، اما بسیاری از آنها بر اساس زبان حقوقی هستند که در بسیاری از منابع 
خط م�شی وجود دارند. در پایان هر بخش، منابع مربوطه در داخل پرانتز ذکر شده است. برای مراجعه شما، در این قسمت کدهایی که در این کتاب راهنما 
مشاهده می کنید به همراه مخففی که در فهرست قرار خواهد گرفت، ذکر شده اند. به صورت آنالین می توانید از طریق جستجوی نام کامل و شماره بخش، 
 به خط م�شی های اصلی کالیفرنیا یا ایاالت متحده دستر�شی پیدا کنید. خط م�شی های هئیت مدیره San Juan Unified و مقررات اداری آن از طریق آدرس

www.sanjuan.edu/boardpolicies در دسترس شما هستند.

)ADA قانون آمریکایی های دچار معلولیت یا( Americans with Disabilities Act

)EC قانون آموزش کالیفرنیا یا( California Education Code

)HSC قانون بهداشت و ایمنی کالیفرنیا یا( California Health and Safety Code

 )PC قانون کیفری کالیفرنیا یا( California Penal Code

 )VC قانون خودروی کالیفرنیا یا( California Vehicle Code

)CCR قانون مقررات کالیفرنیا  یا( California Code of Regulations

)FERPA قانون حقوق آموز�شی و حریم خصو�شی خانواده یا( Family Educational Rights and Privacy Act

)BP یا  San Juan Unified خط  م�شی  های هیئت مدیره( San Juan Unified Board Policies

)AR یا San Juan Unified مقررات اداری( San Juan Unified Administrative Regulations

)USC مجموع قوانین ایاالت متحده یا( United States Code

مقدمهمقدمه
نحوه استفاده از این کتاب راهنما

به عنوان یک راهنما برای منابع ناحیه
که  می کنیم  افتخار   San Juan Unified در  ما 

می توانیم دامنه گسترده ای از برنامه ها، کالس های 

طریق  از  را  دانش آموزی  خدمات  و  تخص�شی 

این  کنیم.  ارائه  کیفیت  با  و  دلسوز  کارکنانی 

کتاب راهنما به عنوان پیش نمایش بسیاری از این 

می کنیم  دعوت  شما  از  و  می کند  عمل  برنامه ها 

از  تا  کنید  بازدید  ما  دفاتر  و  از محیط کالس ها 

اطالعات  اینجا مطالعه می کنید،  برنامه هایی که 

بیشتری به دست بیاورید.

به عنوان مرجع حقوق و مسئولیت ها
آموز�شی  جامعه  یک  عنوان  به  رشد  ادامه  برای 

و  خانواده ها  که  است  مهم  بسیار  قدرتمند، 

دانش آموزان ما از حقوق و مسئولیت های خود در 

San Juan Unified و همچنین مسئولیت ناحیه ما 

به عنوان شریک تجربه آموز�شی دانش آموز شما، 

اطالع داشته باشند. 

به عنوان مرور کلی قوانین فضای آموزشی
تمام  حقوق  از  حفاظت  برای  ما  مقررات  و  قوانین 

تنظیم  یادگیری  برای  امن  محیطی  ایجاد  و  دانش آموزان 

شده اند. دانش آموزان باید در یادگیری آزاد باشند و دبیران 

باید از آزادی الزم برای آموزش بهره مند باشند. ممکن است 

در فضاهای آموز�شی دستورالعمل های دیگری در رابطه با 

از  نحوه پوشش و رفتار دانش آموزان وجود داشته باشد. 

اینکه با ما همکاری می کنید تا از حفظ امنیت دانش آموزان 

و فضای آموز�شی اطمینان پیدا کنیم، از شما سپاسگزاریم.
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مقدمهمقدمه
هیئت آموزش

مدیر و اعضا

َپم کاستا )Pam Costa(، مدیر
پاوال ویلژاز )Paula Villescaz(، معاون

مایکل ام �شی کیبین )Michael McKibbin(، من�شی
زیما کریاسون )Zima Creason(، عضو
سائول هرناندز )Saul Hernandez(، عضو

)Kent Kern( کنت کرن
مدير مدارس

 )Melissa Bassanelli( ملیسا باسانلی
جانشین مدير

حمایت مدارس و دانش آموزان

)Kent Stephens( کنت ستفنس
جانشین مدير

لیندا �شی.تی سیملیک، جی. دی

 )Debra Calvin, Ed.D.( .دبرا کالوین، اد. دی
جانشین مدير 

خدمات آموز�شی

 )Frank Camardai( فرانک کاماردا
جانشین مدير 

عملیات، امکانات و حمل و نقل

)Rick Messer( ریک مسر
جانشین مدير

آموزش متوسطه

)Paul Oropallo( پائول اوروپالو
جانشین مدير

منابع بشری

 )Jim Shoemake( جیم شوِمیک
جانشین مدير 

مدارس و روابط کاری

 ،)Trent Allen(, APR ترنت آلن
مدیر ارشد

روابط اجتماعی

)Peter Skibitzki( پیتر اسکیبیتکی
مدیر ارشد
تکنولوژی
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پیامي از طرف رئیس

،San Juan Unified خانواده های عزیز مربوط به

 San Juan Unified به سال تحصیلی 2019/20 خوش آمدید! همانطور که ما همچنان به تغییرات در مدارس خود ادامه می دهیم، ما سالی پرکار و جذاب را در
در پیش داریم . و بنده مایلم چند مورد را به عرض برسانم:

با شروع سال تحصیلی جدید، یک بار دیگر برنامه کاهش تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی و مدارس K-8 )کودکستان تا کالس هشتم( دنبال 	 
می شود و در سطوح K-5 )کودکستان تا کالس پنجم( کالس های کوچک تری خواهیم داشت. San Juan Unified به کاهش تعداد دانش آموزان بر 

مبنای یک کالس در سال ادامه خواهد داد تا تعداد دانش آموزان در کالس های مقطع کودکستانی تا کالس ششم کاهش پیدا کند.

اولین کالس فارغ التحصيلي ما در دبیرستان جدیدمان، دبیرستان Meraki High School که پیشتر با نام مدرسه “UnSchool” شناخته شده بود، 	 
فارغ التحصيلي از برنامه ای بود که به انها اجازه طراحي طرحهاي آموز�شي خودشان را میداد.

 	 ،Dyer-Kelly Elementary آمکانات و پروژه های هیجان انگیز در این سال تحصیلی تکمیل خواهد شد، که شامل پردیس جدیدی برای مدارس 
Del Paso Manor Elementary و Greer Elementary باشد. این ناحیه آموز�شی همچنین چهارمین طرح دبیرستانی خود را کامل میکند - که اتحادیه 

دانشجویی و ساختمان اداری در دبیرستان Casa Roble Fundamental High School را شامل میشود.

اجتماع مدرسه ی ما به دلیل حمایتهای مداوم اولیا، سرپرستان، دانش اموزان، کارکنان و اعضاي اتحادیه قادر به ادامه پیشرفتهایش میباشد. هرکدام از 
ما نقش مهمی در اطمينان بخ�شی از اینکه دانشجویانمان جهت موفقیت و شرکت در دنیای کامال تحول یافته ی ما آموزش و پرورش یافته اند، ایفا میکنیم.

توصیه می کنیم برای اطالع بیشتر از برنامه ها، خدمات و پشتیبانی های موجود برای کمک به شما و دانش آموزتان، این کتاب راهنما را مطالعه نمایید.

از اینکه بخ�شی از جامعه ما هستید و برای حمایت مداوم شما، از شما سپاسگزاریم.

)Kent Kern( کنت کرن
رئیس عمومی ناحیه آموز�شی

نکات



به روز رسانی اطالعات اضطراری شمابیشتر از یک وعده غذایی

56

  حتی اگر دانش آموز شما نخواهد از غذای مدرسه استفاده بکند، تکمیل یک فرم درخواست غذا می تواند به مدرسه شما برای دریافت 
کمک مالی و منابع بیشتر برای حمایت از دانش آموزتان کمک نماید. تکمیل یک درخواست همچنین می تواند مزایای دیگری از قبیل: واجد 

شرایط بودن برای بلیت اتوبوس، کاهش قیمت دستر�شی به اینترنت، کاهش هزینه های کالج و موارد دیگر را برای خانواده شما داشته 
باشد.

بع�شی از مدارس در برنامه ای شرکت می کنند  که وعده های غذایی رایگان را برای همه کسانی که در مدرسه حضور دارند فراهم می کند. از 
بع�شی از خانواده ها در این سایت ها خواسته می شود فرم بودجه مدرسه )ارائه شده در مدرسه( را پر کنند که می تواند دستر�شی به مزایایی 

را که برنامه غذایی به دنبال دارد، تضمین نماید. از دیگر خانواده های San Juan Unified خواسته شده است که درخواست را تکمیل 
کنند یا فرم لغو برنامه رایگان / تخفیف یافته رابرگردانند:

اگر بخواهید شرکت نکنید، درخواست آنالین را در  www.sanjuan.edu/morethanameal انجام دهید یا از وب سایت برای 	 

تکمیل فرم لغو استفاده کنید.

 	 3700GGarfield Avenue         در Central Enrollment Center و ،Carmichael 3738 در-Walnut Avenue  فرم کاغذی را در

و در هر کافه تریا یا دفتر مدرسه دریافت کنید

همه دانش آموزان ملزم به داشتن اطالعات اورژان�شی به روز شده در هر سال می باشند. شما می توانید اطالعات اضطراری دانش آموز خود را 
برای سال 20-2019 به صورت آنالین به روز کنید. برای اطالعات جدید در مورد چگونگی تکمیل کارت اضطراری دانشجویان خود به صورت 

آنالین، به آدرس www.sanjuan.edu/emergencycard مراجعه کنید.

چه چیزی در فرم جدید اطالعات اضطراری دانشجویی در سالهای 2020-2019 جدید است؟

فرم اطالعات اضطراری دانشجویی برای سال های 2020-2019 به طور قابل توجهی ساده شده است. اکنون تنها شامل یک صفحه یکرو است 
که تنها شامل درخواست اطالعات دانش آموز، اطالعات تماس اضطراری به روز شده و تعدادی سوال مربوط به غربالگری سالمت می شود. مهم 
است که توجه داشته باشید که اگر شما هر یک از گزینه های سواالت غربالگری سالمت را تیک بزنید، باید یک فرم اطالعات سالمت جداگانه 

را نیز تکمیل کنید. 

ما همچنین در تالشیم تا یک فرایند آنالین را راه اندازی کنیم، تا بتوانید به راحتی با تلفن همراه، تبلت یا سایر دستگاه های همراهتان فرم را تکمیل 
کنید.

آیا باید چندین نسخه از فرم را برای فرزند دانش آموزم تکمیل کنم؟ 

نه. والدین / سرپرستان فقط باید یک فرم کاغذی قابل اسکن را تکمیل و یا فرایند آنالین را از طریق پورتال  والدین تکمیل کنند تا شرایط الزم 
برای به روزرسانی ساالنه را برای دانش فرزندان دانش آموزشان فراهم کنند.

اگر چندین فرزند دانش آموز دارید، فرایند آنالین از طریق پورتال والدین به شما امکان می دهد تا اطالعات را برای هر یک در یک زمان به روز 
کنید. اما اگر چندین فرزند دانش آموز دارید و فرم های کاغذی قابل اسکن را ارائه می کنید، باید یک فرم جداگانه برای هر دانش آموز ارسال 

کنید.

به روزرسانی اطالعات تماس والدین/سرپرست قانونی 
مهم است کە ما اطالعات تماس به روز شده والدین یا سرپرست هر دانش آموز را در پرونده داشته باشیم. این اطالعات را می توانید هر زمان در 

سال با ورود به پورتال والدین و یا با  اطالع رسانی به دفتر مدرسه خود، به روز رسانی بکنید.

بیشتر از یک وعده
برنامه غذای رایگان/تخفیف یافته در بسیاری از مناطق در 

دسترس است - آن را برر�سی کنید!

بع�شی از این مزایا نصیب شما 
می شود حتی اگر واجد شرایط 

دریافت وعده های غذایی رایگان 
یا با تخفیف نباشید.

کمک هزینه تحصیلی
افزایش بودجه برای اطمینان از اینکه 
دآنش آموزان حمایت های الزم را در 

مدرسه حاصل میکنند.

دسترسی به اینترنت
تخفیف در هزینه های اینترنت 

خانگی/منزل

هزینه درخواست کالج
تخفیف در هزینه های مربوط به اخذ 

پذیرش کالج

،ACT، SAT هزینه های 
AP

تخفیف در هزینه آزمون های 
دانشگاهی

وعده های غذایی مدرسه
تخفیف برای غذاهای سالم و 

خوشمزه مدرسه

بلیت اتوبوس
تخفیف در عبور و مرور با اتوبوس 

یا قطار برقی سبک



 الزامات فارغ  التحصیلی
کالس 2023 و فراتر از آن

مشارکت در ناحیه آموزشی 
و مدرسه خود
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مشارکت در سطح مدرسه
ما والدین و سرپرستان را تشویق می کنیم که با مدیر مدرسه شما در مورد دنبال کردن فرصت هایی که دانش آموزان مدرسه را درگیر کند، 

صحبت کنند:

School Site Council )شورای ساحۀ مدرسه(	 

English Learner Advisory Committee  )کمیته ی مشورتی زبان آموزان انگلی�شی(	 

کمیته ی مشورتی والدین	 

 	PTO/PTA/تقویت کننده ها

داوطلب شدن در کالس درس	 

مشارکت در سطح ناحیه آموزشی
San Juan Unified یک ناحیه آموز�شی بزرگ است که در آن نیازمندی های افراد و گروه های مختلف برطرف می گردد. کمیته های مختلف 

در هر سال تشکیل می شود تا به ارزیابی و توصیه های کارکنان و هیأت آموز�شی در مورد مسائل مهم کمک کند. برای اطالعات بیشتر 
 وبسایت

 www.sanjuan.edu/committees را ببینید.

Superintendent’s Parent Advisory Council )شورای مشورتی والدین مربوط به مدیریت(	 

Citizens Oversight Committee for Facilities Repair )کمیته شهروندان برای نظارت ترمیم تسهیالت(	 

Special Education Advisory Committee )کمیته مشورتی آموزش ویژه(	 

Career & Technical Education Advisory Board )هیئت مشاوره آموزش فنی و حرفه ایی(	 

Advanced and Accelerated Programs Committee )کمیته برنامه های پیشرفته و سریع(	 

District English Learner Advisory Committee )کمیته مشورتی زبان آموزان انگلی�شی ناحیه آموز�شی(	 

)CS&I( Curriculum, Standards, Instructional and Student Services Committee )کمیته برنامه در�شی، استانداردها، 	 
آموزش و خدمات دانشجویی(

Facilities Board Advisory Committee )کمیته مشورتی هیأت امکانات(	 

Local Control Accountability Plan Parent Advisory Committee )طرح پاسخگویی کنترل محلی کمیته مشورتی والدین(	 

Head Start Policy Council  )شورای سیاستگذاری آغاز خوب(	 

علوم اجتماعی )35 واحد(

انگلی�سی )40 واحد(

ریا�سی )30 واحد(

علم )30 واحد(

تربیت بدنی و  بهداشت )25 واحد(

زبان جهانی )20 واحد(

VAPA )هنر( یا CTE )1۰ واحد(

فارغ التحصیالن San Juan Unified پس از دبیرستان برای زندگی آماده خواهند شد. الزامات فارغ التحصیلی ما از انتظارات سختگیرانه 
حمایت می کند و فرصت هایی را برای دانشجویان آماده می کند  تا برای دانشگاه و کار جهانی مبتنی بر فناوری آماده شوند.

باید انگلی�شی4-1 یا معادل آن را شامل شود.

باید 10 واحد تاریخ جهان، 10 واحد تاریخی ایاالت متحده، 5 واحد دولت 
آمریکا، 5 واحد اقتصاد و5 واحد اختیاری مطالعات اجتماعی را شامل شود.

ریا�شی از طریق IM2 حداقل مورد نیاز است.

باید شامل حداقل 20 واحد علوم آزمایشگاهی، از جمله 10 واحد 
علوم فیزیکی و 10 واحد علمی علم زندگی باشد.

باید شامل 20 واحد تربیت بدنی و 5 واحد بهداشت باشد.

باید شامل 20 واحد از همان زبان جهانی برای برآورده کردن A-G باشد.

باید شامل 1۰ واحد از همان VAPA برای برآورده کردن A-G باشد.

اطالعات بیشتر
مدارس خصو�شی ممکن است نیازهای اضافی داشته باشد. مشاوران همچنین می توانند بر اساس نیازهای دانش آموزان از خود انعطاف نشان دهند. کالس های سنجش 

A-G باید حداقل با نمره �شی گذرانده شود. برای اطالعات بیشتر در مورد الزامات، نیازهای کالجA-G و برنامه های دوره نمونه، لطفا از وب سایت ما دیدن کنید
www.sanjuan.edu/collegecareerready

مجموع اعتبار مورد نیاز
برنامه سنتی - 220 اعتبار

برنامهB280 - Blockk اعتبار

آیا می خواهید در مدرسه خود یا 
ناحیه آموزشی ما مشارکت کنید؟ 

ما راه های مختلفی برای والدین و 
سرپرستان داریم تا در مدرسه ما 

مشارکت کنند.



 آنچه در یک وضعیت 
اضطراری رخ می دهد

 SAN JUAN UNIFIED اقامت با 
مرتبط است
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در یک وضعیت اضطراری، محوطه یک مدرسه ممکن است در یکی از دو حالت زیر قرار گیرد: وضعیت مسدودیت امنیتی )Lockdown( و پناهگا 
در محل )Shelter-in-Place(. این حالت ها اغلب با هماهنگی مقامات اجرایی و با توجه به سطح تهدید صورت گرفته علیه کسانی که در محوطه 

دانشگاه می باشند، تعیین می شود.

نخستین اولویت کارکنان مدرسه محافظت از ایمنی دانش آموزان، کارکنان و مهمانان در محوطه آموز�شی خواهد بود. هرگونه اقدام فوری 	 
برای اطمینان از امنیت هرچه بیشتر تمامی افراد صورت می گیرد.

والدین و نگهبانان از جانب مسئوالن مدرسه یا ناحیه آموز�شی به وسیله ی سیستم اطالع رسانی همگانی در صورت وجود نیازهای ایمنی 	 
فوری و نسبت به ایمنی انجام آن مطلع می شوند. اگر اقدامات پیشگیرانه وضعیت مسدودیت امنیتی و پناهگاه در محل کمتر از 1۵ دقیقه 

طول بکشد پیام آن ممکن است در پایان روز به والدین یا نگهبانان ارسال شود تا وقفه ای در فعالیت والدین یا نگهبانان ایجاد نکند. 
در طول وضعیت مسدودیت امنیتی و پناهگاه در محل هیچ ک�شی اجازه ورود یا خروج از محوطه  آموز�شی را ندارد. این کار جهت کاهش 	 

سردرگمی و اطمینان از ایمنی دانش آموزان انجام می شود. تالش برای ورود به یک مدرسه در شرایط اضطراری، شما و دیگران را در خطر 
آسیب قرار می دهد. 

در یک وضعیت بحرانی، از دانش آموزان خواسته می شود که تلفن های همراه را کم نور و بی صدا نگه دارند. اگر فرزند شما به تماس ها یا 	 
پیام های متنی شما پاسخ نمی دهد، هیچگونه تصور بدی نکنید. اگر در شرایط بحرانی با دانش آموز خود در ارتباط هستید، در صورتی که 

دستگاه ها، آنها و همکال�شی هایشان را در معرض خطر بیشتری قرار می دهند، آنها را از استفاده از دستگاه هایشان منع کنید.
پیام های ارسال شده به شما از طریق سیستم اطالع رسانی و ارسال شده به سایت های ناحیه آموز�شی و مدرسه به شما نسبت به نحوه، 	 

زمان و مکان یافتن دانش آموزتان هشدار می دهد.
بعد از اینکه وضعیت حل شد، پیام خالصه ای به وب سایت ارسال می شود. 	 

مسدودیت امنیتی چیست؟ )باالترین سطح هشدار(
یک غریبه خطرناک با یا بدون سالح در محوطه  این حالت در شرایط بسیار خطرناک استفاده می شود، شرایطی مانند خطر بالقوه وجود  
آموز�شی، فعالیت جنایت کارانه ی خشونت آمیز یا یک حادثه خطرناک در محیط مدرسه و غیره استفاده می شود. دستورات مسدودیت امنیتی  به 

زبان ساده  ارائه می شود تا همه افراد حاضر در محوطه دانشگاه متوجه شوند که مسدودیت امنیتی یک تمرین نیست.

در شرایط مسدودیت امنیتی، دانش آموزان و بزرگساالن در داخل کالس های درس و دیگر مناطق مشخص شده قرار می گیرند. درب ها و پنجره 
ها بالفاصله بسته و قفل می شوند، پرده یا سایر پوشش های پنجره کشیده می شوند تمام چراغ ها خاموش می شوند. دانش آموزان، کارکنان و 
بازدیدکنندگان باید از پنجره ها و درهای مختلف دور شوند و سکوت کنند )این شامل صحبت کردن یا استفاده از تلفن همراه می شود(. آنها ممکن 

است پشت موانعی مانند چارچوب ها، پارتیشن ها یا میزها را سنگر بگیرند.

پناهگاه در محل چیست؟ )سطح هشدار مطرح شده(

 زمانی که یک نگرانی امنیتی بالقوه در نزدیکی یک محوطه آموز�شی، اما نه به طور مستقیم در محوطه آموز�شی وجود داشته باشد، مانند یک 
هلیکوپتر پلیس در نزدیکی، فعالیت پلیس در محله؛ گزارش یک وضعیت بالقوه خطرناک در نزدیکی محوطه آموز�شی؛ آب و هوای نامناسب و 

غیره، استفاده می شود. درب ها و پنجره ها بالفاصله بسته و قفل می شوند، پرده یا سایر پوشش های پنجره، در صورت موجود بودن کشیده 
می شوند. دانش آموزان و کارکنان نباید در محوطه آموز�شی حرکت کنند، مگر با یک اسکورت ایمنی مجاز. تدریس در کالس ادامه خواهد یافت. 

دستورهای پناهگاه در محل به زبان ساده  ارائه می شود تا همه افراد حاضر در محوطه دانشگاه متوجه شوند که یک تمرین نیست.

www.sanjuan.edu/safety :برای اطالعات ایمنی بیشتر به این سایت مراجعه کنید

سیستم اطالع رسانی گروهی:

مدارسSan Juan Unified  از سیستم اطالع رسانی استفاده می کنند تا والدین از طریق تماس های صوتی،  اس ام اس و پیام های 
ایمیل و انتشار اطالعیه ها در مورد اخبار مدرسه مطلع شوند.

والدین گزینه ای برای تنظیم اولویت های دریافت و مشاهده پیام ها دارند.

پیامی را از دست دادید؟ می خواهید خیلی سریع حذف شود؟ بدون نگرانی، به portal.sanjuan.edu مراجعه کنید، وارد 	 
شوید و برای مشاهده یا شنیدن تمام پیام هایی که دریافت کرده اید، روی پنل سیستم هشدار کلیک کنید.

صندوق ورودی برای مشاهده ی پیام های مهم خیلی شلوغ است؟ پیام های مدرسه و ناحیه آموز�شی خود را به طور مستقیم 	 
تنها در یک آدرس ایمیل خاص طبق دستورالعمل باال دریافت کنید.

آموزش مربوط به چگونگی انجام این کار را در www.sanjuan.edu/notification مشاهدە کنید.	 

برنامه موبایل 

برنامه کاربردی موبایل اکنون در     
San Juan Unified در دسترس 

است!
اخبار مدرسه و تقویم، همراه با تعادل وعده غذایی دانش آموزان، اعالن 

 های حضور و نمرات را در یک مکان مناسب بروز رسانی کنید. 

امروز “San Juan Unified” را در App Store خود جستجو کنید.

 sanjuanunified( San Juan Unified@( را در کانال های رسانه های اجتماعی زیر به منظور حفظ آخرین اخبار و موضوع های برجسته از مدارس ما جستجو کنید. بسیاری 
از مدارس نیز در رسانه های اجتماعی حضور دارند. شما می توانید با مراجعه به وب سایت مدرسه ی آنها لینک کانال های رسانه های اجتماعی مدرسه خود را پیدا کنید.

رسانه های اجتماعی:



مدارس ابتدایی حضور آزاد
مدارس زیر محدودیت های حضور در یک محله مسکونی خاص را ندارند و 
در صورت وجود جای خالی در مقطع مورد درخواست، ثبت نام در کالس ها 
از طریق قرعه ک�شی ثبت نام آزاد ساالنه یا انتقال خارج از ناحیه صورت 

می گیرد.

 ،Cowan Fundamental School ،Cambridge Heights Open School
 ،Green Oaks Fundamental School ،Dewey Fundamental School

Orangevale Open K-8 School و Mission Avenue Open School

هر مدرسه روی یک زمینه خاص تمرکز دارد. به خانواده ها توصیه می شود 
از طرق وب سایت های مدرسه درباره برنامه ها تحقیق کرده و پیش از شروع 

ثبت نام آزاد، از مدرسه بازدید کنند.

گروه بندی سطح مقطع
بیشتر مدارس ابتدایی تا مقطع یا کالس پنجم به دانش آموزان خدمات 
تا  )کودکستان   K-6 آموز�شی  محیط های  بع�شی  اما  می کنند،   ارائه 

کالس 6( و K-8 )کودکستان تا کالس 8( هم وجود دارند. 

مدارس K-5 )کودکستان تا کالس 5(

 ،Cameron Ranch  ،Cambridge Heights  ،Arlington Heights
 ،Coyle Avenue, Charles Peck  ،Cottage  ،Carriage  ،Carmichael
 ،Greer  ،Green Oaks Fundamental  ،Grand Oaks  ،Dyer-Kelly
 ،Oakview  ،Mariposa Avenue  ،Mariemont  ،Howe Avenue
 Thomas  ،Skycrest  ،Schweitzer  ،Pasadena Avenue  ،Ottomon
یک  در  می توانند  دانش آموزان   .Whitney Avenue و   Trajan  ،Kelly
 ،)middle school( نزدیک یا در یک مدرسه راهنمایی K-8 و K-6 مدرسه

مقطع ششم را از طریق ثبت نام آزاد انتخاب کنند.

مدارس K-6 )کودکستان تا کالس 6(

 Deterding,  ،Del Paso Manor  ،Del Dayo  ،Cowan Fundamental
 ،Mission Avenue Open  ،Earl LeGette  ،Dewey Fundamental

.Twin Lakes و Pershing ،Northridge

مدارس K-8 )کودکستان تا کالس 8(

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

.Woodside و Institute

آموزش زودهنگام دوره کودکی
 )Early Childhood Education( کودکی  دوره  زودهنگام  آموزش  بخش 
ما برای پاسخگویی به نیازهای خانواده ها و کودکان در فضاهای آموز�شی 

متنوع، برنامه های گوناگونی را ارائه می کند.

برنامه نوزاد/نو پا

خدمات آموزش و رشد را به نوزادان و کودکان نوپا ارائه می کند	 

آمادگی مدرسه و مشارکت خانواده را ارتقاء می بخشد	 

پنج مرکز و خدمات داخل منزل در تمام طول سال	 

برنامه های پیش دبستانی

به کودکان بین سنین 2.9 تا 5 سال به عنوان یادگیرندگان قرن 21 	 
آموزش می دهد چطور تفکر خالق داشته باشند، به شکل مؤثر 

ارتباط برقرار کنند و مسائل را با همکاری یکدیگر حل کنند.

به 1400 کودک در 54 کالس خدمات ارائه می کند	 

آموزش آمادگی مدرسه، مشارکت خانواده و آموزش والدین را در بر 	 
می گیرد

خدمات و  آزمایشات جامع سالمت جسمی و  روان	 

بگیرید،  تماس   )916( 979-8760 شماره  با  ثبت نام  از  اطالع  برای 
آدرس به  یا  کنید  بازدید   www.sanjuan.edu/ece وب سایت   از 

Kenneth Avenue 5309 در  Carmichael  مراجعه فرمایید.

گزینه های دبستان
بسیار  و  مشابه  آموز�شی  برنامه  یک   San Juan Unified مدارس  تمام 
فوق العاده را برای دروس اصلی )انگلی�شی، تاریخ، ریاضیات و علوم( ارائه 
می کنند، دانش آموزان باید از اصول رفتاری ما تبعیت کنند و از مشارکت 

خانواده ها استقبال می شود.

نیازهای  کردن  فراهم  برای  مدرسه  هر  شباهت ها،  این  بر  عالوه 
به  مخصوص  آموز�شی  استراتژی های  و  ویژه  برنامه های  دانش آموزان، 
خانواده ها می توانند دانش آموزان خود را در هر مدرسه ای  خود را دارد. 
که جا دارد ثبت نام کنند. بهترین زمان برای ثبت نام، دوره ثبت نام آزاد از 2 

دسامبر 2019 تا 17 ژانویه 2020 است.

بع�شی از برنامه های خا�شی که در مدارس ابتدایی ارائه می شوند، در این 
بخش فهرست شده است.

برنامه های ویژه مقطع ابتدایی

Transitional Kindergarten )کودکستان انتقالی( 

Transitional Kindergarten که مختص اولین سال از دوره دو ساله 
کودکستان است، برای دانش آموزانی که سالروز تولد پنج سالگی آن ها 
بین 2 سپتامبر 2019 و 2 دسامبر 2019 قرار گرفته، طراحی شده است. 
2019 به سن 5 سالگی می رسند  2 سپتامبر  دانش آموزانی که پیش از 
 Transitional باید در کودکستان های سنتی ثبت نام کنند. 14 محل زیر
 Arlington می کنند:  ارائه  انتقالی(  )کودکستان   Kindergarten
 ،Del Dayo ،Cottage, Coyle Avenue ،Cameron Ranch ،Heights
 Pasadena ،Oakview Community ،Howe Avenue ،Earl LeGette
 Thomas Edison Language  ،Skycrest  ،Pershing  ،Avenue

.Twin Lakes و Thomas Kelly ،Institute

 Spanish/English Dual Language Immersion 
)آموزش دو زبان اسپانیایی/انگلی�سی(

 Thomas Edison Language زبان  مؤسسه   توسط  برنامه  این 
میشود و با استفاده از یک مدل آموز�شی بسیار  ارائه می    Institute
منحصر به فرد، به دانش آموزان اجازه می دهد به دو زبان تسلط پیدا 
کنند. آموزش از طریق دبیران آموزش دیده دوزبانه ای انجام می شود که 
در هر دو زبان از محتوای استاندارد استفاده می کنند. دانش آموزان از 
دانش و مهارت دانشگاهی در موقعیت زندگی واقعی و محیط های متنوع 
استفاده می کند تا عزت نفس مثبت، اعتماد به نفس و احترام به خود 
و دیگران در آن ها شکل بگیرد. این برنامه به دانش آموزان انگلی�شی زبان 
امکان می دهد زبان اسپانیایی را یاد بگیرند و به اسپانیایی زبان ها فرصت 
می دهد همزمان با حفظ زبان مادری خود، زبان انگلی�شی را نیز بیاموزند. 
دانش آموزانی که زبان مادری آن ها انگلی�شی یا اسپانیایی نیست هم 
به بیشتر  اطالعات  کسب  برای  ببرند.  بهره  برنامه  این  از   می توانند 

 www.sanjuan.edu/teli مراجعه کنید.

Montessori

برنامه Montessori ما در Cottage Elementary School ارائه می شود 
و یک آموزش آکادمیک گسترده را با یک برنامه ریزی دقیق در محیطی پویا 
 Montessori و اجتماعی به دانش آموزان انتقال می دهد. هدف آموزش
آماده کردن کودکان برای یک زندگی همراه با یادگیری و تفکر خالقانه 
Montessori ما با داشتن هر دو مدرک تدریس در ایالت  است. دبیران 
بسیار آموزش دیده هستند.   ،Montessori کالیفرنیا و گواهی تدریس 
برای کسب اطالعات بیشتر به www.sanjuan.edu/cottage مراجعه 

کنید.

گزینه ها و برنامه های مدرسهگزینه ها و برنامه های مدرسه
International Baccalaureate )دیپلم بین املللی(

 Primary Years مدرسه ای است که   Thomas Kelly Elemntary School
 International Baccalaureate برنامه سال های نخست( با( PYP یا Program
تمام دانش آموزان ثبت نام شده در این مدرسه به افرادی  را ارائه می کند. 
بهره می گیرد.   21 از مهارت های قرن  تبدیل می شود که  پرسشگر و متفکر 
این برنامه با تشویق دانش آموزان به داشتن تفکر بین املللی، رویکرد مثبت 
به یادگیری، یادگیری در تمام طول عمر و یادگیری فراتر از روش های سنتی، 
روی رشد کامل جسمی، روانی، عاطفی و اخالقی آن ها تمرکز دارد. برای کسب 

اطالعات بیشتر به www.sanjuan.edu/thomaskelly مراجعه کنید.

Artful Learning )یادگیری هنرمندانه(

تمام  به   Leonard Bernstein Center مرکز  در   Artful Learning مدل 
مدل  این  می شود.  ارائه   Ottomon Elementary School دانش آموزان 
تحریک تفکر خالقانه و تقویت عشق  برای کاوش در موضوعات آکادمیک، 
طراحی  روی استفاده از هنرهای بصری و نمای�شی تأکید دارد.  به یادیگری، 
واحدهای مطالعاتی توسط دبیران پیرامون یک مفهوم یا مضمون مرکزی، 
یک سؤال بنیادین که دانش آموزان را به سمت پرسشگری هدایت می کند و 
یک اثر برجسته هنری، مجسمه، شعر، آهنگ یا هر شاهکار دیگری در در طول 
درس به آن اشاره شده، انجام می شود. عالوه بر تجربه روزانه برنامه در�شی 
دانش آموزان فرصت پیدا می کنند در کالس های موسیقی،  از طریق هنر، 
هنرهای بصری، رقص و حرکت بدن، شرکت کنند. Ottomon تنها مدرسه در 
ناحیه ساکرامنتو است که مدل Artful Learning را ارائه می دهد. برای اطالع 

بیشتر به www.sanjuan.edu/ottomon مراجعه کنید.

 Next Generation Science 
)ساینس و یا علوم ساین�سی نسل بعد(

در Pasadena Avenue Elementary School روی علوم ساین�شی و مهند�شی 
تمرکز می شود. دانش آموزان تمام موضوعات را با نگاهی علمی و تأکید روی 
 Pasadena مطالعه می کنند.  یادگیری برپایه پروژه و حل مسئله،  نوآوری، 
Next Generation Science Standards )استانداردهای علمی  Avenue  از 
نسل بعد( استفاده می کند و آزمایشگاه جدید مدرسه، سفرها و انجمن های 
علمی باعث تسهیل یادگیری از طریق پرسشگری علمی می شوند. برای اطالع 

بیشتر به www.sanjuan.edu/pasadena مراجعه کنید.

Rapid Learner )یادگیرنده سریع(

می کند  ارائه  خودکفا  و  تخص�شی   Rapid Learner برنامه  یک  ما  ناحیه 
 Pershing و   Del Paso Manor ،Deterding ابتدایی  مدارس  در  که 
وب سایت به  بیشتر،  اطالعات  کسب  برای  هستند.  دسترس   در 

 www.sanjuan.edu/rapidlearner مراجعه کنید.
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گزینه ها و برنامه های مدرسهگزینه ها و برنامه های مدرسه
گزینه های مدرسه دبیرستان

تمام مدارس San Juan Unified یک برنامه آموز�شی بسیار فوق العاده را برای 
دروس اصلی )انگلی�شی، تاریخ، ریاضیات و علوم( ارائه می کنند، دانش آموزان 
باید از اصول رفتاری مشابهی تبعیت کنند. به عالوه، از مشارکت خانواده ها 
  )middle school( در تمامی مدارس استقبال می شود. هر مدرسه راهنمای
برای پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان، برنامه های ویژه و استراتژی های 
برای کسب اطالعات  آموز�شی مخصوص به خود را ایجاد کرده است. 
آدرس        به   School Accountability Report Cards به  می توانید   بیشتر 

.)EC § 35256( مراجعه کنید www.sanjuan.edu/sarc

گروه بندی سطح مقطع
مدارس متوسطه ناحیه آموز�شی، گزینه های گروه بندی سطح مقطع زیر 

را ارائه می کنند:

مدارس 6-8

 Winston  ،Andrew Carnegie  ،John Barrett  ،Arden  ،Arcade
Will Rogers و Sylvan ،Louis Pasteur ،Churchill

K-8 مدارس

 ،Gold River Discovery Center  ،Starr King  ،Orangevale Open
 Thomas Edison Language  ،Sierra Oaks  ،Lichen  ،Kingswood

Woodside و Institute

مدارس 6-12

از  می دهد  اجازه  دانش آموزان  به   Encina Preparatory High School
مقطع ششم تا دوازهم در یک مدرسه تحصیل کنند.

برنامه Honors دبیرستان
مدارس  در  انگلی�شی  و  اجتماعی  مطالعات  ساینس،   Honors های  دوره 
متوسطه به جز مدرسه Churchill ارائه می شوند. دانش آموزانی که در یک 
یا چند زمینه آکادمیک موفقیت، عالقه و/یا پتانسیل باالیی دارند، ممکن 
اجتماعی،  علوم  زیستی،  علوم   Honors دوره های  گذراندن  برای  است 
مطالعات اجتماعی و انگلی�شی ارائه شده در مدارس متوسطه، به جز مدرسه 
Churchill، آماده باشند. دانش آموزانی که در یک یا چند زمینه آکادمیک 
ممکن است برای گذراندن  عالقه و/یا پتانسیل باالیی دارند،  موفقیت، 
Honors دبیرستان، مطالعات اجتماعی و انگلی�شی ارائه شده در  دوره ها 

مدارس راهنمایی، به جز مدرسه Churchill، آماده باشند. دانش آموزانی
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ثبت نام در کالس های Honors در فصل بهار و در طول روند انتخاب برنامه 
در�شی انجام می شود. در آن زمان، کارکنان مدارس به دانش آموزان کمک 
می کنند آن دسته از کالس های Honors را انتخاب کنند که بیشترین تناسب 

را با نیازهای آکادمیک آن ها دارد.

 International Baccalaureate 
)دیپلم بین المللی(

از دو   Winston Churchill Middle School در   IB Middle Years برنامه 
.IB MYP-Diplomat و IB MYP-Ambassador :برنامه تشکیل شده است 
IB MYP-Ambassador یک IB MYP غیر Honors است و برای دانش آموزانی 
 International فلسفه  با  هستند  مایل  که  است  شده  داده  ترتیب 
برای الزم  صالحیت  است  ممکن  اما  شوند  آشنا   Baccalaureate 
 IB MYP-Diplomat  را نداشته باشند. IB MYP-Ambassador  در زمان ثبت نام 
IB MYP-Diplomat همان برنامه منظم و پیشرفته ای  آزاد ارائه می گردد. 
 است که سال هاست با توجه به معیارهای موجود در وب سایت ما به آدرس 
www.sanjuan.edu/ib از سویWinston Churchill ارائه می شود. فرآیند 
صالحیت  تعیین  برای  پاییز  فصل  در   IB MYP-Diplomat سطح  تعیین 
به   

ً
لطفا دقیق تر،  اطالع  برای  می گیرد.  انجام  بعد،  سال  دانش آموزان 

در پذیرش شده  دانش آموزان  کنید.  آموز�شی مراجعه  ناحیه   وب سایت 
ندارند. آزاد  ثبت نام  فرآیند  در  شرکت  به  نیازی   IB MYP-Diplomat 
 IB MYP-Diplomat که در مقطع ششم آغاز شده و در مقطع دهم به پایان 
 12 11 و  می رسد، دانش آموزان را برای یک انتقال آسان به مقطع کالس 
برای کسب  آماده خواهد کرد.   Mira Loma High School در   IB برنامه 

اطالعات بیشتر، به www.sanjuan.edu/ib مراجعه کنید.

 Career Technical Education
)آموزش فنی و حرفه ای(

از چند  )آموزش فنی و حرفه ای(   CTE یا   Career Technical Education
دوره متوالی و چندساله تشکیل شده است که دانش آکادمیک اسا�شی را 
با دانش فنی و حرفه ای در هم می آمیزد تا دانش آموزان را در مسیر آموزش 
 California Partnership شامل CTE تکمیلی و شغلی قرار دهد. برنامه های
 Regional Occupational Programs )ROP( و   Academies )CPA(

می شوند. 

San Juan Unified در همکاری با کالج ها و مشاغل منطقه ساکرامنتو، بخش ها و 
حرفه هایی که به بهترین نحو به دانش آموزان، صنعت و جامعه خدمت می کنند 
را مشخص کرده است. آکادمی ها آموزش یکپارچه تحصیلی و فنی حرفه ای، 
 San Juan مشارکت تجاری، آموزش و دوره های کار آموزی را ترکیب می کنند. در
 )California Partnership Academies( سه آکادمی مشارکت کالیفرنیا  Unified

 Casa Roble’s Health  ،Mesa Verde’s Business Academy وجود دارد: 
برای   .El Camino’s Eagle Polytechnic Institute و   Science Academy

کسب اطالعات بیشتر به www.sanjuan.edu/cte مراجعه کنید.

AVID
عقیده  این  اساس  بر   )AVID( یا  فردی  مشخصه  طریق  از  پیشرفت 
و ثابت کرده است که می تواند  »توانایی در نتیجه تالش است«  است که 
درحالیکه  باشند  داشته  را  عملکرد  بهترین  دانش آموزان  شود  باعث 
محیط  یک  در   AVID داد.  کاهش  را  آکادمیک  موفقیت  فاصله  می توان 
کالج  به  می خواهد  که  می دهد  قرار  هدف  را  دانش آموزانی  آکادمیک، 
کنند.  کار  سخت  هدف،  این  به  رسیدن  برای  هستند  مایل  و  بروند 

دانش آموزان با مهارت های مطالعه و  دانش آموزان انتخابی،   AVID طی 
سازماندهی آشنا می شوند، روی تفکر انتقادی و پرسیدن سؤاالت کاو�شی کار 
می کنند، از سایر همکال�شی ها و دبیران کالج کمک های در�شی می گیرند و در 
فعالیت های تقویتی و انگیز�شی شرکت می کنند. یک هماهنگ کننده محلی/ 
AVID در تمام مدرسه  معلم با همکارانش کار می کند تا روش های تدریس 
اجرا شود، دانش آموزان را در برنامه در�شی ثقیل آماده سازی برای کالج قرار 
دهد و با مشاورین در جهت راهنمایی دانش آموزان در فرآیند درخواست 

ثبت نام کالج، همکاری داشته باشد.

،Woodside میشود:  اجرا  زیر  مدارس  در   K-8 برای   AVID  استراتژی 
 .Lichen و   Kingswood و    Thomas Edison Language Institute  
 Arden, John Barrett, Andrew Carnegie, Winston :مدارس متوسطه
 : ها  دبیرستان   .Sylvan و    ،Churchill, Louis Pasteur, WillRogers
 Bella Vista, Casa Robles, Del Campo, El Camino, Encina, Mesa
San Juan. دبیرستان ها دانش اموزان را به  Verde, Rio Americano و 
دنبال آغاز یک برنامه در بهار پذیرش می کنند. برای اطالعات بیش تر به
تلفن شماره  با  یا  کنید  مراجعه   www.sanjuan.edu/AVID 
یک لیست کامل از هماهنگ کننده های  تماس بگیرید.   916-971-7163

AVID را می توان در وب سایت یافت.

برنامه های جایگزین
مجموعه ای از مدارس و برنامه های جایگزین را ارائه   San Juan Unified

می دهد تا به دانش آموزان در تکمیل تحصیالت شان کمک کند.  

)UnSchool مدرسه سابق( Meraki High School دبیرستان

این برنامه نوعی از یادگیری را ارائه می کند که به شکلی شخ�شی شده، 
عالقه محور و عملی بوده و دانش آموزان را برای ورود به کالج و بازار کار، 

آماده می کند. در Meraki دانش آموزان با مشاوری همراه می شود که به

از طریق انجام پروژه و فعالیت های فوق برنامه،  جای آموزش مستقیم، 
برای کسب  راهنمایی می کند.  یادگیری،  دانش آموزان را در طول فرآیند 
اطالعات بیشتر به وب سایت www.sanjuan.edu/Meraki  مراجعه کنید.

اقع در دو  دبیرستان La Entrada Continuation High School )و
محوطه آموز�سی(

دبیرستان La Entrada محیط برای دانش آموزان 16 ساله یا باالتر فراهم 
میکند، که به دنبال گزینه های دیگر برای رسیدن به هدف فارغ التحصیلی 
می باشند. دانش آموزان  در یک محیط یادگیری ترکیبی با حمایت معلمان و 
دستیارهای آموز�شی روی سرعت کاری خود کار می کنند. دانش آموزانی که 

در La Entrada ثبت نام کرده اند از مزایای زیر بهره می برند: 

 	Apex دستر�شی 7/24 به برنامه در�شی دیجیتال

آموزش خصو�شی به افراد	 

آموزش به گروههای کوچک	 

فرصت بازگشت به مسیر	 

خودآموزی	 

دانش آموزان در پنج روز از هفته در جلسه صبح یا بعدازظهر حضور دارند. 
گواهی صادر شده  معادل دیپلم یا هر نوع    La Entrada فارغ التحصیالن 

دیگر در ایالت کالیفرنیا را کسب می کنند.

دبیرستان  La Entrada Continuation High School دارای دو محل است: 
Alternative Learning Center )مرکز آموزش جایگزین( و یکی در  یکی در 
با  برای اطالعات بیشتر   .Encina Preparatory High School دبیرستان 

شماره 8050-979 )916( تماس بگیرید.

El Sereno Independent Study Program )مقطع 10-12(

یک جایگزین فوق العاده برای   El Sereno Independent Study برنامه 
خودمحور  صورت  به  دانش آموزان  است.  انگیزه  خود  دانش آموزان 
واجد صالحیت،  دبیران  از  و  نموده  فعالیت  انعطاف پذیر  برنامه ای  با  و 
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می کنند.  دریافت  یک  به  یک   پشتیبانی 

با 5060-971 )916(  تماس بگیرید.

Choices Charter School )مقطع 6-12(
)916( 979-8378



اطالعات ثبت ناماطالعات ثبت نام
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گزینه های ثبت نام
مدرسه،  وب سایت  روی  را  ما  ناحیه  در  مدرسه  هر  اطالعات  می توانید 
حسابدهی  گزارش  )کارتهای   School Accountability Report Cards
ما  ثبت نام  مرکز  کنید،  مشاهده   San Juan Central در  یا  مدرسه( 
برای  است.  شده  واقع   Carmichael در   3700 Garfield Ave در  
به یا  بگیرید  تماس   )916(726-5826 با  می توانید  بیشتر   اطالع 

 www.sanjuan.edu/sjcentral مراجعه کنید.

ثبت نام
 San Juan برای ایجاد یک فرآیند کارآمد جهت استفاده تمام خانواده های
 San Juan Central )SJC( تمام ثبت نام ها به صورت مرکزی و در ،Unified
صورت می گیرند. مرکز ثبت نام یک منبع یک مرحله ای برای خانواده هایی 
است که به دنبال منابع و اطالعات هستند. خانواده ها می توانند درخواست 
الحوزوی دریافت  بین  تبدیلی  فرم های  ارائه کنند،  الحوزوی  بین  تبدیلی 
 San Juan Unified کنند، پاسخ سؤاالت خود را بگیرند، برای اولین ورود به
برای دانش آموزان زبان آموز امتحان بدهند و اگر بیمه سالمت ندارند، از 

کلینیک ایمن سازی ما در محل استفاده کنند. 

خانواده ها می توانند فرم های اداری ثبت نام را از مدرسه محل خود یا آن 
دریافت   www.sanjuan.edu/enrollment آدرس  به  ما  وب سایت  از  را 
 San Juan کنند. برای ثبت نام نیازی به وقت قبلی نیست و از تمام مراجعین

Central استقبال می شود.

 Early Childhood Education )ECE( برای آموزش ابتدایی دوران کودکی یا
خانواده ها می توانند فرم های ثبت نام را از دفتر ECE به آدرس

 Kenneth Ave., Carmichael 5309  دریافت کنند یا آن ها را از وب سایت 
 ECE از تمام مراجعین دفتر  دانلود نمایند.   www.sanjuan.edu/ece ما 

بدون وقت قبلی، استقبال می شود.

موارد الزم برای ثبت نام
بر اساس قوانین ایالتی، والدین یا افراد قیم ملزم هستند فرزندان خود را 
به مدرسه بفرستند، مگر آنکه در قانون به شکل دیگری تصریح شده باشد. 

برای ثبت نام، اسناد زیر برای ثبت نام الزم خواهند بود:

:San Juan Unified دو مدرک مورد نیاز جهت اقامت در  ناحیه آموزش

الیحه وام مسکن فعلی، مالیات بر امالک یا اجاره، قرارداد اجاره ای 	 

قبض های تاسیساتی )SMUD، PG&E  یا WATER( فعلی همراه با 	 
نام و آدرس صحیح

در صورت امکان، گواهینامه ی اقامت مشترک	 

بر عالوه:	 

برای اثبات سن، بخش 48002 کد آموزش و پرورش به 	  گواهی سن: 
ناحیه آموز�شی اجازه میدهد تا موارد زیر را بپذیرند:

کپی گواهی ثبت تولد	 

بیانیه ثبت کننده محلی یا شهرستانی که صحت تولد را تائید کند	 

گواهی تعمید و نام گذاری	 

گذرنامه	 

هنگامی که هیچ کدام از موارد ذکر شده قابل دستیابی نباشد 	 
یک قسم نامه از والدین سرپرست یا نگهدارنده یا هرک�شی دیگر از 

بستگان ابزار مناسب برای اثبات سن فرزند است.

 برای 	 
ً
سوابق واکسن برای هر کودکی که قرار است ثبت نام شود - لطفا

مشاهده الزامات واکسن برای هر مقطع تحصیلی، به بخش خدمات 
)EC § 48200( .بهداشت در این کتاب راهنما، مراجعه کنید

کارت های گزارش یا کارنامه های مربوط به مقاطع 6-12	 

IEP اگر دانش آموز نیازهای آموز�شی ویژه ای دارد	 

ممکن است نوجوانان بي سرپرست و خانواده هایی که از مسکن دایمی، 
تمام مدارک فوق را نداشته باشند.در اين  نبوده،  کافی یا ثابت برخوردار  
را در جريان وضعیت خودتان قرار   San Juan Central صورت کارکنان 
 دهيد و ما می توانیم با انجام ثبت نام فوری به شما کمک کنیم. برنامه هاي  
 Foster Youth یا  )خانواده ها در حال انتقال(   Families in Transition
برای  ما نیز مي توانند به شما كمك كنند.  )جوانان زیر سرپرست دولت( 

کسب اطالعات بیشتر  با8877-979 )916(  تماس بگیرید.

 1 کودکان باید پیش از  یا کودکستان،   kindergarten برای ثبت نام در  
سپتامبر 2019 پنج ساله شوند تا بتوانند برای سال تحصیلی 2019-2020  
به دلیل اهمیت باالی سالمت در موفقیت  در کودکستان ثبت نام کنند. 
کودکان در مدرسه، توصیه می کنیم هر دانش آموز پیش از ورود به مدرسه 
 به بخش خدمات پشتیبانی 

ً
معاینات جسمی و دندانی را انجام دهند. لطفا

بهداشتی این کتاب راهنما مراجعه کنید.

ثبت نام  یا   )ECE( کودکان  زودهنگام  آموزش  درباره  بیشتر  اطالع  برای 
تماس بگیرید یا به وب سایت  با شماره 979-8760 )916(   پیش دبستانی، 

www.sanjuan.edu/ece مراجعه کنید.

ثبت نام آزاد
در صورت وجود جای خالی در برنامه مربوطه و تمایل خانواده به تهیه 
دارند  فرصت   San Juan Unified خانواده های  نقل،  و  حمل  سرویس 

فرزندان خود را در هر مدرسه ای در داخل ناحیه ما ثبت نام کنند.

برای ثبت نام یک دانش آموز در مدرسه ای به جز مدرسه محل اقامت، تمام 
ساکنین San Juan Unified باید در قرعه ک�شی ثبت نام آزاد ساالنه شرکت 
کنند. والدین می توانند درخواست خود برای مدرسه مورد نظر جهت انجام 
قرعه ک�شی ثبت نام آزاد در سال تحصیلی 2020-2021 را بین ساعت 8 صبح 
روز دوشنبه 2 دسامبر 2019 و ساعت 5 بعدازظهر روز جمعه 17 ژانویه 2020 
ارائه کنند. درخواست های ثبت نام آزاد در وب سایت ما، در تمام مدارس و 
San Juan Central موجود هستند. خانواده ها می توانند یک فرم درخواست 
ثبت نام آزاد را به مدرسه محل سکونت خود یا San Juan Central به آدرس 
Garfield Ave., Carmichael, CA. 95608 3700، ارسال کنند. خانواده ها 
عضو  حاضر  حال  در  که  دانش آموزانی  برای  می توانند  این  بر   عالوه 
San Juan Unified هستند، یک درخواست ثبت نام آزاد را به صورت آنالین 

در آدرس www.sanjuan.edu/openenrollment  ارسال کنند. 

برنامه ریزی شده  بازدید  امکان  آزاد،  ثبت نام  از  پیش  مدارس  از  بسیاری 
دانش آموزان  که  داشت  توجه  مسئله  این  به  باید  می کنند.  فراهم  را 
پذیرفته شده در ثبت نام آزاد می توانند بدون نیاز به درخواست مجدد هر 
ساله، در مدرسه باقی بمانند، اما از حق خود برای ثبت نام در مدرسه محل 

زندگی خود چشم پو�شی می کنند.

دانش آموزانی که از طریق ثبت نام آزاد مدرسه محل سکونت خود را ترک 
می توانند در صورت وجود جای خالی دوباره با ارائه درخواست  می کنند، 
برای  فقط  آنالین  درخواست  بازگردند.  خود  محله  مدرسه  به  انتقال 
 San Juan Unified دانش آموزانی ارائه می شود که در حال حاضر عضو 
هستند. San Juan Unified اولویت هایی را برای تعیین سطح دانش آموزان 
از طریق ثبت نام آزاد مشخص کرده است. پس از انجام اولویت بندی، اگر 
با توجه  دانش آموز  بود،  بیشتر  تعداد جاهای خالی  از  تعداد متقاضیان 
تمام  انتظار قرار می گیرد.  در یک فهرست  به مقطع و موقعیت مدرسه، 
دسامبر و پیش از بسته شدن قرعه ک�شی   31 فهرست های انتظار در تاریخ 

ثبت نام آزاد برای سال تحصیلی آینده، منق�شی می شوند.

به خانواده ها از طریق پست درباره نتایج درخواست ثبت نام آزاد اطالع داده 
دانش آموزانی که از طریق فرآیند ثبت نام آزاد موفق به ثبت نام  می شود. 
مورد  در مدرسه  که  هنگامی  می گیرند.  قرار  انتظار  فهرست  در  نشده اند 
دانش آموزان فهرست انتظار  درخواست جای خالی وجود داشته باشد، 
می توانند ثبت نام کنند. تمام درخواست های ارسال شده به شکل یکسان 
)تأیید درخواست ها بر اساس ترتیب دریافت آن ها  در نظر گرفته می شوند 

انجام نمی شود.(

 San Juan Unified دانش آموزان ساکن که پیش از این در یک مدرسه 
یک  آزاد،  ثبت نام  دوره قرعه ک�شی  در طول  می توانند  نکرده اند  ثبت نام 

درخواست ثبت نام آزاد را به مدرسه مورد نظر خود ارسال کنند.

اگر دانش آموز شما از طریق فرآیند قرعه ک�شی در مدرسه مورد درخواست 
ثبت نام  به  نسبت  دارید  فرصت   2020 مارس   6 تاریخ  تا  گرفت،  قرار 
دانش آموزانی که در یک دبستان/مدرسه  دانش آموز خود اقدام کنید. 
ابتدائیه حضور دارند و در مقطع ششم هستند یا در محدوده یک مدرسه 
K-8 اقامت دارند، اما می خواهند به مقطع ششم در یک مدرسه راهنمایی 
بروند باید این کار را از طریق ثبت نام  آزاد یا فرآیند انتقال درون ناحیه ای 

انجام بدهند.

شماره با  آزاد  ثبت نام  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب   برای 
  SAN-JUAN )916(  تماس بگیرید یا به وب سایت ما به آدرس زیر مراجعه کنید:

.www.sanjuan.edu/openenrollment

تبدیلی بین الحوزوی
فرآیند ثبت نام آزاد مهم ترین فرصت برای حضور در یک مدرسه دیگر است. 
با این وجود، اگر یک خانواده زمان ثبت نام آزاد را از دست بدهد و بخواهد 
پس از بسته شدن زمان قرعه ک�شی ثبت نام آزاد درخواست تبدیلی بدهد، 
باید یک درخواست تبدیلی بین الحوزوی را تکمیل نماید. ثبت نام در مدرسه 
فقط در صورت وجود جای خالی انجام خواهد شد. از فرآیند ثبت نام آزاد 
باید برای انتخاب یک مدرسه استفاده کرد. برای دانش آموزان ثبت نام آزاد 

یا تبدیل شده، سرویس حمل و نقل ارائه نمی شود.

تبدیلی از یک ناحیه آموزشی دیگر
زندگی   San Juan Unified ناحیه  مرزهای  داخل  در  که  خانواده هایی 
نمی کنند، صالحیت شرکت در ثبت نام آزاد را ندارند. خانواده ها می توانند 
از ناحیه تحصیلی محل اقامت خود، برای دریافت توافقنامه تبدیلی از یک 
ناحیه آموز�شی دیگر درخواست بدهند. در صورت پذیرش، خانواده ها و 

دانش آموزان باید مطابق با الزامات توافقنامه عمل کنند.
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Bridges After School/ ASSETs برنامه
برنامه Bridges After-School/ASSETs پشتیبانی در انجام وظایف خانگی، 
غنی سازی و سرگرمی های اجتماعی را در یک محیط امن و مثبت ارائه می کند. 
 3,000 دانش آموز در مقطع K-12 در 29 برنامه در 28 

ً
در حال حاضر حدودا

محل خدمات دریافت می کنند. موفقیت دانش آموز از طریق پشتیبانی در 
انجام وظایف خانگی یادگیری غنی/جانبی، سرگرمی/مهارت های اجتماعی و 

حمایت و کمک خانواده، حاصل می شود.

دانش آموزانی که به صورت منظم در Bridges یا ASSETs شرکت می کنند، 
نمرات حضور کال�شی باالتری  ارتباط قوی تری با مدرسه برقرار می کنند، 
دارند، وظایف منزل را با کیفیت بهتر تکمیل می کنند و در امتحانات نمرات 
باالتری می گیرند. یکی از مهم ترین مزایای آن امنیت است که نوجوانان ما 
 نوجوانان رفتارهای بسیار 

ً
از آن برخوردار هستند. زمانی از روز که معموال

پرخطر را در آن انجام می دهند بین 3 تا 6 بعدازظهر است. برنامه های پس از 
ساعت کال�شی )فوق برنامه ها( یک محیط امن و مثبت ارائه می کنند تا این 
ساعات برای نوجوانان به مفیدترین و لذت بخش ترین تجربیات یادگیری 

تبدیل شوند.

 www.sanjuan.edu/bridgesafterschool برای کسب اطالعات بیشتر به
با یکی از دفاتر منطقه ای یا دفتر ناحیه ای ما به شماره    مراجعه کنید، 

5933-971 )916( تماس بگیرید.

Bridges After School/ ASSETs مدارس با برنامه های

 Cottage،  Del Paso 2434-575 )916(: دبستان ،Arden/Arcade منطقه
 Thomas Edison Language  ،Howe  ،Greer  ،Dyer-Kelly  ،Manor

Encina Preparatory High School و دبیرستان ،Whitney و Institute

 ،Ranch  Cameron دبستان   :  )916( 575-2386  ،Carmichael منطقه  
و   ،Pasadena Avenue  ،Deterding  ،Charles Peck  ،Carmichael
 Winston Churchill  ،Starr King K-8 ؛ مدرسه راهنماییThomas Kelly 

Will Rogers  و

 Coyle  ،Carriage دبستان    :)916( 725-6499 ،Citrus Heights منطقه 
 ،Skycrest و Ottomon،Northridge ،Mariposa ،Grand Oaks ،Avenue
 San و Sylvan Middle School ،Lichen K-8 ،Kingswood K-8 راهنمایی

.Juan High School

Discovery Club
Discovery Club، هزينه هاي قبل و بعد از مدرسه را به صورت یارانه ای  
در اختیار دانش آموزانی قرار می دهد که تا سن 12 سالگی در کودکستانهای 
خاص،   Discovery Club یک  در  حضور  برای  دارند.  حضور  انتقالی 
دانش آموزان باید ثبت نام شده باشند و در دبستان واقع در همان فضای 
)رایگان  مراقبت کودکان به صورت یارانه ای  آموز�شی حضور پیدا کنند. 
یا کاهش قیمت( به صورت محدود به کسانی ارائه می شود که معیارهای 

واجد شرایط بودن تعیین شده از سوی ایالت را برآورده می کنند.

Discovery Club برای یادگیری و رشد دانش آموزان در یک محیط امن و 
سازنده، برنامه هایی برای غنی سازی اوقات فراغت و کمک به انجام وظایف 
کارکنان ما آموزگاران هستند  خانگی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. 
 California Commission on Teacher که گواهينامه تربيت کودک را از 
کالیفرنیا(  در  آموزگاران  به  گواهی  اعطای  )کمیسیون   Credentialing
برای  خاص  شکل  به  پیشرفته  یادگیری  فعالیت های  کرده اند.  دریافت 
مهارت های حل مسئله و احترام به  فناوری،  کمک به رشد جامع سواد، 
فرهنگ ها، طراحی شده اند. نیازهای رشد فیزیکی از طریق ورزش های فضای 
باز و بازی هایی که به رشد عضالت و هماهنگی چشم و دست کمک می کنند، 
تأمین می شوند. ساعت های خدمات با توجه به محل تغییر می کنند و مطابق 
روزهای  تا جمعه متغیر هستند.  از دوشنبه  آموزش مدارس،  با ساعات 
 Discovery Club  تعطیل و ساعت های کار تابستان برای تمام محل های 
برای کسب اطالعات  بعدازظهر دوشنبه تا جمعه است.   6 صبح تا   7 از 

بیشتر، با 5975-971 )916( تماس بگیرید.

Discovery Club  مدارس با برنامه های

Arlington Heights      Mariemont 
Cambridge Heights      Mariposa 
Carmichael                 Mission Avenue 
Cowan           Northridge 
Coyle Avenue               Oakview Community 
Del Dayo          Orangevale Open   
Deterding                 Pershing 
Dewey                        Schweitzer 
Gold River                 Sierra Oaks 
Green Oaks          Thomas Kelly 
Howe Avenue             Trajan 
LeGette        Twin Lakes                     
Woodside K-8

 American Indian Education
Program )برنامه آموزشی سرخپوستان آمریکا(

برنامه American Indian Education Program یک برنامه با بودجه فدرال 
تمام  به  هزینه،  بدون  تکمیلی،  آموزش  ارائه خدمات  هدفش  که  است 
دانش آموزان سرخ پوست/بومی آالسکا است که در برنامه ثبت نام می کنند. 

خدمات شامل این موارد هستند:

تدریس خصو�شی یک به یک خواندن، ریا�شی و مهارت های زبان برای 	 
دانش آموزانی که از استانداردهای سطح مقطع تحصیلی خود پایین تر 

هستند

برنامه ها غنی سازی فرهنگی	 

فعالیت هایی که از فرهنگ جمعیت بومی آمریکا حمایت می کنند و 	 
از حضور مناسب افراد مسن و بزرگسال قبایل که صالحیت الزم را 

دارند، استفاده می کند.

در طول سال چندین رویداد فرهنگی برنامه ریزی می شود، که در نهایت یک 
 )senior celebration( جشن پایان سال برای دانش آموزان آخرین مقطع 
برگزار  ثبت نام کردند،   American Indian/Alaska Native که در برنامه 
American Indian/ برای کسب اطالعات بیشتر با دفتر برنامه  می شوند. 

Alaska Native به شماره 5382-971 )916( تماس بگیرید.

ترجمه کتبی/ترجمه شفاهی
خانواده ها می توانند برای دریافت خدمات ترجمه رایگان در  مدرسه محلی 
تمام تالش های الزم به کار  درخواست بدهند.  و/یا اداره ناحیه آموز�شی، 
گرفته می شود تا خدمات ترجمه کتبی و شفاهی به میزان کافی ارائه گردد. 
می توانید  در صورت وجود هرگونه نگرانی درباره ترجمه کتبی و شفاهی، 
مدرسه یا English Learner & Multicultural Education Department ما 

به شماره 5382-971 )916( تماس بگیرید.

کمک هزینه آزمون جابجایی عالی

Advanced Placement Test 
Fee Assistance

عالی( )جابجایی   Advance Placement کالس های  در  که  دانش آموزانی 
عالی،  جابجایی  آزمون  هزینه  پرداخت  برای  می توانند  کرده اند  ثبت نام 
درخواست کمک مالی داشته باشند. با پشت سر گذاشتن آزمون جابجایی 
عالی، دانش آموزان در زمان حضور در دبیرستان اعتبار دانشگاهی دریافت 
برای کسب اطالعات بیشتر با دبیرستان دانش آموز خود تماس  می کنند. 

)EC § 48980( .بگیرید

Foster Youth Services 
)خدمات جوانان تحت پرورش(

خدماتی را در اختیار دانش  ما،   Foster Youth Services برنامه خدمات 
تدریس  آکادمیک،  مشاوره  حمایت،  جمله  از  پرورش،  تحت  آموزان 
اجتماعی  خدمات  با  ارتباط  و  مشاوره  آموز�شی،  ارزیابی  خصو�شی، 
خدمات   San Juan Foster Youth Services عالوه،  بر  میدهد.  قرار 
و  قیمومیت  سلب  خدمات  حرفه ای،  آموزش  بحران،  حالت  مشاوره 
هدف می دهد.  قرار  می کند،  ارائه  هم  را  مستقل  زندگی  برای   آموزش 
 Foster Youth Services کسب اطمینان از این مسئله است که هر نوجوان 
برنامه جوانان تحت پرورش از مهارت های الزم برای تبدیل شدن به یک عضو 
 مستقل و مفید برای جامعه، برخوردار باشد. برای کسب اطالعات بیشتر با 

7391-971 )916( تماس بگیرید.

خدمات و حمایتهای دانش آموزان زبان 
انگلیسی

هدف ناحیه آموز�شی San Juan Unified ارائه رهنمود های با کیفیت عالی 
رشد زبان انگلی�شی برای دانش آموزان زبان انگلی�شی و همچنان مشارکت 
آموزگاران در انکشاف مسلکی، هماهنگ و تعیین شده رشد زبان انگلی�شی  
اکادمیک و زبانی دانش  نیازهای  بتوانند پاسخگوی  آنها  تا  است   )ELD(

آموزان زبان انگلی�شی باشند. 

در  که  دانش آموزانی  کالیفرنیا،  در  ثبت نام  اولین   با 
Home Language Survey )نظرسنجی زبان مادری( نشان دهند در خانه 
 English Language Proficiency آنها  به زبان دیگری صحبت می کنند، 
)ارزیابی ابتدایی مهارت زبان انگلی�شی برای   Assessment of California
را سپری خواهند نمود تا مشخص شود که آیا به   )ELPAC کالیفرنیا یا 
 Initially Fluent و یا   )English Learner( عنوان دانش آموزان انگلی�شی 
وارد مدرسه   )IFEP  مسلط به زبان انگلی�شی 

ً
)اساسا  English Proficient

 ELPAC هر سال در فصل بهار تمام دانش آموزان زبان از طریق  میشود. 
Summative )امتحان جامع( ارزیابی می شوند تا به عنوان

 Reclassified Fluent English Proficient یا RFEP )مسلط به زبان انگلی�شی(  
)ارزیابی جامع(   ELPAC Summative Assessment نتایج  شناخته شوند. 
در فصل پاییز گزارش می شوند. این نتایج جز از فرآیند دسته بندی مجدد 
برای مشخص کردن این مسئله است که آیا دانش آموزان به اندازه کافی 
به زبان انگلی�شی تسلط دارند و آماده خروج از خدمات ویژه آموزش زبان 
انگلی�شی هستند تا بتوانند در تمام دروس بدون کمک زبانی شرکت کنند یا 
خیر. پس از دسته بندی مجدد، یک دانش آموز دیگر در وضعیت یادگیرنده 
 Reclassified Fluent Englishعنوان به  افراد  این  ندارد،  قرار  زبان 
 RFEP پیشرفت دانش آموزان  در نظر گرفته می شود.   Proficient )RFEP(
برای حداقل چهار سال تحت نظارت قرار دارد. برای کسب اطالعات بیشتر 
 با English Learner & Multicultural Education Department به شماره 

5382-971 )916(تماس بگیرید.
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 Multi-Tiered System of Supports  
)سیستم پشتیبانی چندالیه(

 San Juan Unified’s Multi-Tiered System of Supports 
)MTSS( یک چارچوب طراحی شده برای توجە فعاالنە به نیازهای علمی، 
عاطفی، اجتماعی و رفتاری همه دانش آموزان است. به منظور اطمینان از 
موفقیت هر کودک، ما خدمات و مداخالت را برای براوردن نیازهای دانش 
به مشاوران،   K-8 دانش آموزان در کالس های  آموزان فراهم می کنیم. 
بهداشت  درمانگران  روانشناسان،  رفتارگرایان،  اجتماعی،  کارگران 
پرستاران و متخصصان  تکنسین های پشتیبانی عاطفی اجتماعی،  روانی، 
مداخله دانشگاهی دستر�شی دارند. دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند 
دانش  از طریق پرونده ها و از طریق یک روند ارجاع شناسایی می شوند. 
ویژه طراحی شده  پشتیبانی های  به  دبیرستان دستر�شی خا�شی  آموزان 
برای پاسخگویی به نیازهای هر جمعیت واحد دبیرستانی دارند. لطفا برای 
اطالعات بیشتر در مورد حمایت های موجود در سایت مدرسه خود با 

مدیریت یا اداره مشاوره مدرسه تماس بگیرید.

Seal of Biliteracy )مهر تائید زبان دوم(
ناحیه  توسط  دبیرستان  آخر  سال  دانش آموزان  زبانی  توانایی های 
عنوان با  نشانی  می شود.  شناخته  رسمیت  به   San Juan  آموز�شی 
California Seal of Biliteracy به دانش آموزان سال آخر اهدا میگردد که 
با توجه به مجموعه ای از معیارهای سخت گیرانه  عالوه بر زبان انگلی�شی، 
نشان ها در مراسم اهدای جوایز هر  به یک زبان دیگر هم تسلط دارند. 
برای کسب اطالعات بیشتر با  به دانش آموزان اهدا می شود.  دبیرستان، 
به شماره   English Learner & Multicultural Education Department

 5382-971 )916(تماس بگیرید.

مشاوره مدرسه
مشاوره مدرسه ارائه  برای کمک به دانش آموزان و خانواده های آن ها، 
یک  )لیسه(،  در کادر اداری تمام مدارس متوسطه و دبیرستان  می شود. 
مشاور وجود دارد. مشاورین مدرسه همچنین به صورت منظم در بع�شی 
سوگواری،  مشاوره  برای  و  دارند  فعالیت  ابتدایی(  )مدارس  دبستان ها 
جلوگیری از زورگویی در مدرسه و سایر خدمات مورد نیاز، در مدارس حاضر 
آموزگاران و مسئولین اداری هم آموزش های الزم را پشت سر  هستند. 
گذاشته اند تا دانش آموزانی که دچار مشکل هستند را شناسایی و به آن ها 

کمک کنند.

)Prevention Programs(  برنامه های جلوگیری

آموز�شی  ناحیه  تمام  در   )Prevention Programs( جلوگیری  برنامه های 
برنامه های هر  پشتیبانی و منابع را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند. 
محل با هدف ارتقاء موفقیت آکادمیک و جو کلی مدارس ارائه می شوند و 
در عین حال دانش آموزان را تشویق می کنند تا با دوری از خشونت، الکل، 
دخانیات و سایر مواد مخدر، سبک زندگی سالمی داشته باشند. برای کسب 
 San ،با 8623-979 )916(  تماس بگیرید. عالوه بر این 

ً
اطالعات بیشتر لطفا

Juan Unified خدمات حمایتی و جلوگیری از زورگویی را ارائه می کند. برای 
مراجعه   50 کسب اطالعات بیشتر درباره جلوگیری از زورگویی به صفحه 

کنید.

بهبود حاضری
حاضری  بهبود  برنامه   )Attendance Improvement Program( هدف 
تشویق همه دانش آموزان به حضور به موقع و همه روزه به مدرسه است. 
والدین می توانند با تشویق دانش آموزان به حضور منظم در کالس، که با 
کاهش نرخ  رابطه محکم تر با مدرسه و همکال�شی ها،  موفقیت تحصیلی، 
رفتارهای غلط و خطرناک و افزایش شرکت در آموزش عالی  ارتباط مستقیم 

دارد، در موفقیت کودکان خود نقش به سزایی ایفا کنند.

کارکنان با دانش آموزان، خانواده ها و مدارس همکاری می کنند تا حضور 
این برنامه  روزانه را افزایش دهند و مشارکت تحصیلی را تشویق کنند. 
اطالعات، منابع و ارجاعاتی را در اختیار خانواده ها قرار می دهد تا به آن ها 
به موفقیت تحصیلی  امکان بدهد حضور کال�شی منظمی داشته باشند، 
دانش آموز خود کمک کنند و ارتباط بین مدرسه و خانواده را بهبود دهند. 

برای کسب اطالعات بیشتر، با 8604-979 )916( تماس بگیرید.

آموزش بزرگساالن
تمام  دسترس  در   San Juan Unified بزرگساالن  آموزش  کالس های 
برای کسب اطالعات بیشتر درباره تمام  سال به باال قرار دارد.   18 افراد 
مراجعه کنید یا  www.sanjuan.edu/sunrisetc به وب سایت   کالس ها، 

7654-971 )916(   تماس بگیرید.

آموزش ابتدایی و متوسطه
خدمات  از  مجموعه ای  بزرگساالن،  برای  ابتدایی  آموز�شی  برنامه های 
انتقادی،  تفکر  کالمی،  ارتباط  نوشتن،  خواندن،  جمله  از  اسا�شی 
بزرگساالن  متوسطه  تحصیالت  میکند.  ارائه  حساب    و  ریا�شی 
آماده سازی  دبیرستان،  تکمیل   )Adult Secondary Education(
و   HiSet آزمون  برای  آمادگی   GED دبیرستان  ی  معادله  آزمون  برای 
این کالس ها در مدارس  خدمات آزمون تصدیق شده را فراهم مکیند. 

 Sunrise Tech Center و Creekside Adult Center ارائه میشود.

انگلیسی به عنوان زبان دوم و تابعیت
آموزش English as a Second Language یا ESL )انگلی�شی به عنوان زبان 
دوم( و شهروندی از سطح مبتدی )beginning( تا متوسط به باال ارائه می 

، Sunrise Tech Center در ESL شوند. کالس های

 San و سایر مدارس منتخب در ناحیه آموز�شی Creeekside Adult Center
Juan Unified هم برگزار می شوند.

دوره های تقویتی
آموزش Community Based Education )مبتنی بر اجتماع( مجموعه ای از 
کالس های تقویتی برای بزرگساالن و اجتماع را برگزار می کند. این کالس ها 
به صورت کامل از طریق هزینه های ثبت نام دانش آموزان پشتیبانی می شود. 
بع�شی از کالس ها از طریق آموزش اجتماعی ارائه می شوند، از جمله آموزش 

هنر، موسیقی، عکا�شی غذاها، تعمیر  دوچرخه و تبار شنا�شی.

دوره های کارآموزی
کار و آموزش عمومی است که  دوره کارآموزی یک همکاری بین مدیریت، 
تأمین نیروی کار ماهر و مورد نیاز کالیفرنیا برای امروز و فردا را انجام 
با برنامه های کارآموزی زیر   San Juan Unified در حال حاضر  می دهند. 

همکاری می کند:

	   California Fire Fighter Joint Apprenticeship Committee
)CFFJAC( که برنامه های کارآموزی الزم برای استخدام مأمور 

آتش نشانی توسط واحد آتش نشانی حرفه ای را ارائه می دهد. یک 
فرد با جهت گیری واحدی که برای آن کار می کند به یک کارآموز 

آتش نشانی تبدیل می شود.

 	 United Union of Roofers, Waterproofers and - بام سازان
Allied Workers برنامه خود را به صورت مشترک با کار و مدیریت در 
سطح اتحادیه محلی به کارفرمایان امکان استفاده از کارکنان ماهری 
را می دهد که در زمینه ساخت پشت بام و سیستم های ضدآب برای 
خشک نگه داشتن ساختمان ها در آمریکا تخصص دارند. کارآموزان 
مهارت خود را از طریق تمرین شغل مربوطه تحت نظارت مناسب و 

مطالعه موضوعات فنی مربوط به ساخت پشت بام، می آموزند.

  )916( 971-7654 با  کارآموزی ها،  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
تماس بگیرید.

Adult Education Career Education )AE-CTE( 
)آموزش فنی و حرفه ای بزرگساالن(

آماده سازی  به  کمک  برای  ای  حرفه  و  فنی  آموزش   AE-CTE دوره های 
بزرگساالن برای دریافت گواهی صنعتی و پایه گذاری یک مسیر حرفه ای 
این دوره های گواهینامه ای شامل کمک دفتری  خاص، طراحی شده اند. 
و کمک پزشکی کلینیکی همراه با یک کارآموزی کوتاه مدت و صورتحساب 

پزشکی و برنامه نوی�شی هستند.
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برنامه تحصیلی
سازمان آموزش کالیفرنیا چارچوب ها و استانداردهایی را ایجاد می کند، 
این استانداردها به دانش آموزان توصیه می کنند که در هر موضوع باید 
ایالت همچنین یک برنامه ارزیابی و حسابر�شی  چه چیزهایی را بیاموزند. 
ایجاد کرده است که میزان پیشرفت دانش آموز به سمت هر یک از این 
از  فهرست  یک  ایالت  این  بر  عالوه  می کند.  اندازه گیری  را  استانداردها 
کتاب های مورد تأیید و سایر مواد آموز�شی که باید در کالس های درس 

استفاده شوند، را ارائه می کند.

در ناحیه آموز�شی San Juan Unified، کارکنان و یک کمیته از شهروندان 
فهرست کتاب های مورد تأیید ایالت و مطالب آموز�شی را برر�شی می کنند و 
توصیه های خود در رابطه با اینکه کدام مواد آموز�شی باید خریداری و در 
مدارس San Juan Unified استفاده شوند، در اختیار هیئت مدیره مدرسه 
تصمیمات نهایی در جلسات عمومی توسط هیئت مدرسه  قرار می دهند. 

گرفته می شود.

کتاب های در�شی و سایر مواد آموز�شی، از جمله عناوین در�شی، توضیحات، 
اهداف دوره آموز�شی و استانداردهای تحصیلی برای مشاهده خانواده ها در 
مدارس و دفتر ناحیه وجود دارند )EC § 49091.14(. این استانداردها توضیح 
می دهند دانش آموزان در هر مقطع و برای هر موضوع در�شی، چه چیزهایی را 
باید بدانند و چه کارهایی را می توانند انجام دهند. عالوه بر این، می توانید 
به    )916( 971-7364 از طریق مدارس یا دفتر ناحیه آموز�شی به شماره 
اطالعات مربوط به استانداردهای آکادمیک و ارزیابی موفقیت دانش آموز 

دستر�شی پیدا کنید.

گزارش پیشرفت دانش آموز
آموزگاران San Juan Unified برای اطالع رسانی به والدین درباره پیشرفت 
سیستم گزارش  دانش آموزشان از روش های متعددی استفاده می کنند. 
اساس  بر  دانش آموز  پیشرفت  ارزیابی  گزارش،  کارت های  نمرات شامل 
استانداردهای آکادمیک، اطالعیه های پیشرفت و جلسات اولیا و مربیان به 
 Parent Portal صورت فردی و گروهی می باشد. پیشرفت را می توان از طریق

)پورتال والدین( به آدرس www.sanjuan.edu هم پیگیری کرد.

در شب های بازگشت به مدرسه، خانواده ها با آموزگاران، کالس و قوانین 
مدرسه، خط م�شی ها و رویه های تحصیلی، برنامه ها و کارکنان مدرسه آشنا 

می شوند.

ممکن است انتظارات از دانش آموز در یک مقطع و استانداردهای آکادمیک 
بر اساس هر موضوع هم در اختیار خانواده ها قرار بگیرد. 

استانداردهای آکادمیک ناحیه آموزشی
ناحیه آموز�شی ما اطالعاتی درباره توانایی دانش آموز برای کار بر اساس 
چه  دانش آموز  می کند  مشخص   California State Standardsکه 
جمع آوری  بدهد،  انجام  باید  را  کارهایی  چه  و  بداند  باید  را  چیزهایی 
آزمون های در  دانش آموز  عملکرد  اساس  بر  اطالعات  این   می کند. 

      California Assessment of Student Performance and Progress
و/یا  کالیفرنیا(  در  آموز  دانش  پیشرفت  و  عملکرد  )CAASPP()ارزیابی 
متناوب  )ارزیابی   California Alternative Performance Assessment
و البته ارزیابی های داخل کالس و ناحیه آموز�شی  عملکرد در کالیفرنیا( 
هستند. خانواده ها می توانند از مدارس بخواهند یک کپی از استانداردهای 
آکادمیک را در اختیار آن ها بگذارد. برای اطالع بیشتر از استانداردهای ایالت 
کالیفرنیا می توانید به صورت آنالین به /www.cde.ca.gov/re/cc مراجعه 

کنید.

ارتقا و نگهداشت
بر اساس قوانین فعلی، مدارس ملزم هستند روش هایی را به کار بگیرند تا 
اگر مهارت یک دانش آموز در خواندن و ریا�شی پایین تر از سطح یک مقطع 
بود، در همان مقطع حفظ گردیده و به مقطع باالتر نرود. قوانین به این 
معنی هستند که همه - دانش آموزان، معلمان، خانواده ها و کارکنان مدرسه 
باید با هم کار کنند تا مطمئن شوند دانش آموزان در تسلط روی مهارت 
خواندن، نوشتن و ریاضیات در هر مقطع پیشرفت می کنند، تا از این طریق 

 آماده باشند.
ً
دانش آموزان برای رفتن به مقطع بعد کامال

های  مهارت  در  پایینی  بسیار  نمرات  که  ابتدائیه  مدرسه  دانش آموزان 
انگلی�شی/زبانی یا ریاضیات دارند، در معرض خطر نگهداشت در همان کالس 
قرار دارند. اعالمیه های پیشرفت و کارت های گزارش به صورت زودهنگام این 
نگرانی را به خانواده ها گوشزد می کنند. به طور خاص، اگر دانش آموزان در 
درس زبان/هنرهای زبانی یا ریاضیات نمره های 1 یا 2 بگیرند، نگهداشتن آنها 
ممکن است؛ یا اینکه در یکی از درس های انگلی�شی/هنرهای زبانی یا ریاضیات 

به استانداردهای مقطع که از سوی ناحیه تعیین شده است نرسند.

اما مسئولیت  اعتراض کنند،  به نگهداشت  خانواده ها می توانند نسبت 
به عهده طرف  نشان دادن اینکه چرا باید نتیجه اعالم شده تغییر کند، 

معترض است.

مدیر مدرسه به اعتراض رسیدگی می کند و برای آخرین مرحله، آمر مدیر به 
اعتراض والدین رسیدگی می کند. رسیدگی به اعتراض در هر مرحله ظرف 

مدت 30 روز پس از دریافت درخواست کتبی، انجام می شود.

در San Juan Unified هدف ما کمک به دانش آموزان برای ارتقاء سطح 
نوشتن و ریاضیات است تا در یک کالس نگهداشته  مهارت های خواندن، 
نشود. ما به سختی تالش می کنیم تا دانش آموزان ضعیف تر را در سریع ترین 
زمان ممکن شناسایی کنیم و در مدرسه و در طول تابستان پشتیبانی الزم را از 

طریق برنامه یادگیری پیشرفته ناحیه آموز�شی، به آن ها ارائه دهیم.

پشتیبانی پیشرفته از  خبر خوب این است که با حضور منظم در کالس، 
سوی مدرسه و کار و تالش بیشتر در منزل، می توان مهارت دانش آموز را به 

شکل قابل توجهی ارتقاء داد.

معلمان می توانند اطالعات خود درباره انتظاراتی که از دانش آموزان وجود 
دارد و آنچه باید در هر مقطع انجام دهند، به صورت کتبی ارائه کنند. در 
طول سال، خانواده ها کارنامه ها و نمره های کاری دانش آموزان که سطح 

موفقیت هر دانش آموز را نشان می دهد، دریافت می کنند.

اگر  یا  باشد  مقطع  آن  از سطح  »پایین تر«  دانش آموز  یک  فعالیت  اگر 
خانواده ها از پیشرفت دانش آموز خود نگران هستند، به خانواده ها توصیه 
می شود به دیدن معلم فرزند خود بروند. معلمان می توانند درباره خدمات 
ارائه شده توسط ناحیه ما و کارهایی که خانواده ها و دانش آموزان می توانند 
برای پیشرفت مهارت های اسا�شی انجام بدهند، با شما صحبت کنند. هرچه 
این همکاری دوجانبه زودتر آغاز شود، دانش آموز می تواند سریع تر پیشرفت 

کند. برای کسب اطالعات بیشتر با مدیر مدرسه خود تماس بگیرید.

گزارش دبستان )مدرسه ابتدائیه( 
خانواده های دانش آموزان دبستانی می توانند در پایان هر ثلث یک گزارش 
دریافت کنند که در آن وضعیت دانش آموزان با توجه به مقیاس استاندارد 
آکادمیک ناحیه آموز�شی بین 1 تا 4 ارزیابی شده است. خانواده ها از طریق 
شب های بازگشت به مدرسه )جلسه اولیا و مربیان(، گزارش های پیشرفت 
و جلساتی که با معلم فرزند خود برگزار می کنند، اطالعات بیشتری درباره 
درباره  در جلسات  نیاز  در صورت  می کنند.  فرزند خود کسب  پیشرفت 
سؤاالت و نگرانی های خانواده، ارزیابی نتایج، مثال های فعالیت دانش آموز، 
کارنامه ها، نقاط قوت و ضعف هر فرد، وظایف خانگی، مسائل انضباطی و 

طرح همکاری برای کودک صحبت خواهد شد.

پیشرفت دانش آموز در خواندن، نوشتن، شنیدن/صحبت کردن، ریاضیات، 
علوم، مطالعات اجتماعی، هنر، موسیقی، تربیت بدنی و راه های رسیدن به 

موفقیت، مثل ثبات/پشتکار، نمایش یک طرز فکر رشد یافته،  

همکاری سازنده و انضباط فردی،  قدردانی کردن و احترام به دیگران، 
گزارش می شود. تعداد غیبت ها یا تأخیرها هم در کارنامه ها قید می شود.

جلسه  برگزاری  می توان  تحصیلی  سال  طول  در  زمان  هر  در  اگرچه 
درخواست کرد، اما در پایان ثلث اول یک جلسه برای تمام دانش آموزان 
ترتیب داده می شود. پس از ثلث دوم می توان جلسات را به دانش آموزانی 
که از استانداردهای سطح مقطع پایین تر هستند یا به پیشرفت نیاز دارند، 
خانواده هایی درخواست برگزاری جلسه دارند و دانش آموزان جدیدی که 
در پایین جلسه نداشتند اختصاص داد. به عالوه، به خانواده ها توصیه 
ایمیل ها، تماس های تلفنی و/یا  می شود از طریق یادداشت های شخ�شی، 

جلسات حضوری با معلمان در تماس باشند. 

گزارش مدرسه متوسطه
می شوند.  آماده  سال  طول  در  بار  چهار  متوسطه  مدرسه  های  کارنامه 
در   F تا   A برای هر کالس که دانش آموز در آن حضور دارد یک نمره از 
)یعنی   O کارنامه ها هم با استفاده از نمادهایی مثل  نظر گرفته می شود. 
 U و  یا قابل قبول(   satisfactory )یعنی   S یا فوق العاده(،   outstanding
یک  موفقیت  کالس،  هر  برای  غیرقابل قبول(  یا   unsatisfactory )یعنی 

دانش آموز را نشان می دهند.

گزارش دبیرستان
بیشتری  به نحوی طراحی شده اند که اطالعات  دبیرستان  کارنامه های 
درباره پیشرفت دانش آموز ارائه کنند. کارنامه های سمستر وار برای هر دوره 
آموز�شی که دانش آموز در آن شرکت داشته، یک نمره از A تا F اختصاص 
می دهند و معدل مجموع و اعتبارهای )credits( به دست آمده هم در آن ها 
قید می شود. معلمان انضباط دانش آموز در کالس را هم ارزیابی می کنند. 
گزارش های پیشرفت با توجه به برنامه مشخص شده در دفتر مدرسه، 

برای دانش آموزان صادر می شوند.

و  نمرات  دوره ها،  نشان دهنده  که  کارنامه  یک  دبیرستان  دانش آموزان 
پیشرفت به سمت تکمیل دروس الزامی و فارغ التحصیل شدن است، در 
June( از طریق پست دریافت می کنند. در تمام  ژانویه و ژوئن )January و 
دانش آموزان و خانواده ها باید با مشاورین  مدت تحصیل در دبیرستان، 
همکاری نزدیکی داشته باشند تا از تکمیل دروس الزم برای فارغ التحصیل 
نمرات را می توان به صورت آنالین از طریق  شدن اطمینان پیدا کنند. 
مشاهده   www.sanjuan.edu/parentportal آدرس  به   Parent Portal

کرد. برای کسب اطالعات بیشتر با مدرسه دانش آموز خود تماس بگیرید.
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گزارشهای حسابدهی  مدرسه
 San Juan Unified مدارس  تمام  و  کلی  طور  به  آموز�شی  ناحیه 
 School گزارشهای  هستند.  مسئول  جامعه  قبال  در 
مدرسه(  حسابدهی   )گزارشهای   Accountability Report Cards
آدرس به  آنالین،  شکل  به  مدرسه  هر  برای  مدارس  شده   نشر 
یک نسخه چاپی ممکن  در دسترس قرار دارد.   www.sanjuan.edu/sarc
کارنامه ها توضیحاتی درباره مدرسه و کارکنان و  است درخواست شود. 
پشتیبانی  خدمات  دانش آموز،  موفقیت  اجتماعی،  نقش  دانش آموزان، 
اندازه کالس،  مدرسه،  امکانات  انجام شده،  هزینه های  دانش آموز،  از 
آموزش های کارکنان و ارزیابی ها را در اختیار شما قرار  کتاب های در�شی، 

می دهند.

آزمون دانش آموز
در طول سال تحصیلی، دانش آموزان در هر مقطع یک مجموعه ارزیابی های 

ایالتی را پشت سر می گذارند.

معلمان و مسئولین از این نتایج برای بهبود یادگیری دانش آموز استفاده 
می کنند و خانواده ها متوجه می شوند عملکرد فرزندشان در مدرسه چگونه 

است.

ارزیابی یادگیری دانش آموزان بخ�شی جدایی ناپذیر از یک برنامه آموز�شی 
دستر�شی به  اتکا،  نتایج قابل  برای اطمینان از وجود  محسوب می شود. 
اقالم شخ�شی، مثل وسایل الکترونیک، ممکن است در طول زمان آزمون 
ممنوع شود. استفاده از لوازم الکترونیک تأییدشده به عنوان اقالم کمکی 

یا اصالحی استثناء محسوب می شوند.

آزمون  برنامه  از  درس  چند  یا  یک  در  فرزندتان  نمی خواهید   اگر 
 California Assessment of Performance and Progress )CAASPP(
شرکت کند، باید پیش از تاریخ شروع آزمون در هر سال تحصیلی، درخواست 
کتبی خود را به مدرسه ارائه کنید. نام، تاریخ تولد، مقطع و آزمون یا در�شی 

که می خواهید فرزندتان در آن شرکت نکند را قید کنید.

دانش آموزانی که به تازگی ثبت نام کرده اند باید همزمان با تکمیل فرآیند 
 English Learner Proficiency Assessment for ،ثبت نام توسط خانواده
 )California )ELPACکه در مرکز ثبت نام San Juan Central یا در 30 روز 

ابتدایی سال تحصیل در محل مدرسه برگزار می شود، پشت سر بگذارند.

اگر دانش آموزان به عنوان زبان آموزان انگلی�شی شناخته شوند، هر ساله  
مورد ارزیابی قرار می گیرند تا شرایط الزم برای صحبت بدون عیب انگلی�شی 

را برآورده سازند. 

San Juan نتایج ارزیابی های دولتی از طریق ایمیل، ازطریق پورتال والدین 
این نتایج در طول و پس از  یا از طریق پست به خانواده ارسال می شود. 
فرآیند یادگیری، اطالعات بسیار باارز�شی را در اختیار معلمان، دانش آموزان 
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق  و خانواده ها قرار می دهند. 
شماره 7200-971 )916( با واحد ارزیابی، امتحانات و برنامه ریزی در�شی ما 
http://www.sanjuan. تماس بگیرید. تقویم آزمون ناحیه ما از طریق آدرس

edu/testingcalendar در دسترس قرار دارد.

برنامه آزمون
نمراتتاریخ هاآزمون

 California Assessment of Student
 ،Performance & Progress )CAASPP(
ارزیابی زبان انگلی�شی )ELA(، ریا�شی و علوم

آوریل-مه

8-3 و 11 
ELA و 

ریاضی 5،8 
و 12 علوم

California FITNESSGRAM5، 7 & 9مه-فوریه

English Learner Profi ciency
Assessments for California (ELPAC)

(C
فوریه-آوریل

تمام 
دانش آموزان 
زبان انگلیسی

PSAT11،10اکتبر

Advance Placement Test
دبیرستانمه 18-7آزمون های تعیین

Naviance
Naviance یک برنامه ریز آموز�شی است که از طریق San Juan Unified در 
اختیار تمام دانش آموزان مقطع 12-6 قرار می گیرد. برنامه  Naviance یک 
برنامه جامع، و آنالین  است که به دانش آموزان کمک می کند یک شغل، 
کالج و مسیر آموز�شی منحصر به فرد را با توجه به آرزوهای شخ�شی خود 
انتخاب کنند. خوشحالیم که می توانیم این مرجع را در اختیار دانش آموزان 
آن  به  آموزان هم  پورتال دانش  از طریق  می توان  و والدین قرار دهیم؛ 
با مشاور   ،Naviance برای کسب اطالعات بیشتر درباره  دستر�شی داشت. 

مدرسه خود تماس بگیرید.

شرایط فارغ التحصیلی
 San Juan Unified جدول این صفحه، یک خالصه از شرایط فارغ الحصیلی
 )UC( University of California و ورود به کالج های موجود در سیستم های

و )California State University )CSU را نمایش می دهد.

در طول روزهای کار مدرسه و قبل و بعد از شروع به کار مدرسه، مشاوران 
دانش آموزان می توانند  دبیرستان آماده مالقات با دانش آموزان هستند. 
برای یک مالقات در دفتر مشاور مدرسه خود، وقت بگیرند. فهرست دروس 
هر مدرسه که با شرایط پذیرش UC و CSU مطابقت دارند، در دفتر مشاور 

و یا آدرس www.sanjuan.edu/ucop موجود است.

برای دریافت یک دیپلم دبیرستان، دانش آموزان باید:

در تمام دروس مورد نیاز برای فارغ التحصیلی قبول شوند	 

حداقل 220 اعتبار در�شی در یکی از مدارس سنتی و 280 اعتبار در 	 
مدارس تقسیم اوقات بسته داشته باشند

از سایر شرایط فارغ التحصیلی که توسط خود مدرسه تعیین و به 	 
وسیله هیئت آموزش مدرسه تأیید می شوند، مثل پروژه های نهایی یا 

خدمات اجتماعی، برخوردار باشند

با توجه به قوانین  برای اطالع کامل با مشاور مدرسه خود تماس بگیرید. 
تازه وارد می توانند  نوجوانان تحت پرورش و بی خانمان مهاجر،  کالیفرنیا، 
شرایط فارغ التحصیلی متفاوتی داشته باشند. دانش آموزان و خانواده های 

آن ها باید برای مالقات با مشاور دبیرستان درخواست کنند.

بورد آموز�شی شرایط تعدیل شده فارغ التحصیلی را تصویب نموده 
 است که برای کالس 2023 قابل اجرا میگردد. برای اطالع بیشتر به 

 www.sanjuan.edu/collegecareerready مراجعه کنید.

شرایط جدید برای کالس 2023

شرایط ناحیه آموزشی و دانشگاه
UC/CSU **ناحیه *موضوع

4 سال40 اعتبارانگلیسی

1 سال10 اعتبارتاریخ جهان

1 سال یا 1 ترم + 1 ترم دولت 10 اعتبارتاریخ ایاالت متحده
آمریکا

1 سال یا 1 سمستر + 1 5 اعتباردولت آمریکا
سمستر تاریخ ایاالت متحده

1/2 سال اختیاری5 اعتبارعلوم اجتماعی

1/2 سال اختیاری5 اعتباراقتصاد

20 اعتبار شامل ریاضیات
IM1(4 سال توصیه می شود) 3 سال

2 سال علوم آزمایشگاهی 10 اعتبارعلوم زیستی
(3 سال توصیه می شود)

به علوم زیستی مراجعه کنید10 اعتبارعلوم جسمی

هنرهای بصری و نمایشی

10 اعتبار از 
VAPA، آموزش فني 
و حرفه ای یا زبان 

خارجی

1 سال

2 سال (3 سال توصیه می شود)باال را مشاهده کنیدزبان خارجه

اختیاری20 اعتبارتربیت بدنی

اختیاری5 اعتبارسالمت

1 سال130-70 اعتبارموارد اختیاری

IM3 حداقل ریا�شی مورد نیاز UC/CSU**
** نمرات  باید C یا بیشتر  باشد تا در لیست نیازمندی A-G قرار گیرد

** VAPA باید یک سال کامل از همان مضمون هنر باشد
* نیازهای دبیرستان Casa Roble Fundamental High School تفاوت دارد

.http://www.ucop.edu/agguide/a-g-requirements/ برر�شی شرایط پذیرش در **
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ارجاع و ارزیابی
 22 از تولد تا سن  ناحیه آموز�شی ما برای تمام کودکان با نیازهای ویژه، 
)دفتر آموزش   County Office of Education با  ما  سالگی برنامه دارد. 
شهرستان( و سازمان های محلی همکاری نزدیکی داریم تا دانش آموزان که 
نیازهای ویژه دارند، از جمله دانش آموزان مدارس خصو�شی، دانش آموزان 
که زیاد تغییر مکان می دهند، دانش آموزان مهاجر، دانش آموزان بی خانمان، 
دانش آموزان که تحت مراقبت ایالت قرار دارند و دانش آموزانی که از یک 
مقطع به مقطع بعد می روند اما ممکن است به یک معلولیت دچار باشند، 
را پیدا کنیم. تمام افرادی که یک کودک با نیازهای ویژه می شناسند باید 
Special Education )آموزش ویژه( به  با مدرسه محل زندگی خود یا دفتر 

شماره 7525-971 )916( تماس بگیرند.

خانواده هایی که مطمئن نیستند فرزندشان نیازهای ویژه دارد، باید با مدیر 
یا متخص�شی که در مدرسه فرزندشان حاضر است، درباره آموزش ویژه و 
فرآیند ارجاع صحبت کنند. پیش از اینکه یک کودک خدمات دریافت کند، 
باید نیازهای کودک پس از دریافت یک رضایتنامه کتبی از والدین ارزیابی 
کارکنان مدرسه به خانواده و دانش آموز کمک کرده و مشخص  شوند. 
می کنند که آیا به ارجاع برای آموزش استثنائی، ارزیابی و/یا خدمات ویژه 
با متخصص منابع یا مدیر  برای تعیین وقت ارزیابی،  نیاز است یا خیر. 

مدرسه محل زندگی خود تماس بگیرید. )EC § 56301-56303 و 56321(

Individualized Education Program 
)IEP برنامه آموزش فردی یا( 

 Individualized Education تیم  یک جلسه  دانش آموز،  ارزیابی  از  پس 
دانش آموز  آیا  که  گردد  مشخص  تا  می شود  برگزار   Program )IEP(
صالحیت آموزش ویژه را دارد یا خیر. خدمات آموزش استثنائی را می توان 
یا مدرسه  اتاق لوازم، کالس آموزش ویژه   در کالس های آموزش عمومی، 
ممکن است به تعیین  در بع�شی موارد استثنائی،  آموزش ویژه ارائه کرد. 

سطح غیرانتفاعی نیاز باشد.

مدارس  در  دانش آموزان  ثبت نام  برای  والدین  توسط  پرداختی  هزینه 
غیرانتفاعی جبران نخواهد شد، مگر آنکه حداقل 10 روز قبل از انجام این 
کار، به صورت کتبی به ناحیه ما اطالع داده شود. با این حال، خانواده ها 
می توانند در هر زمانی که مایل بودند فرزندان خود را در مدارس غیرانتفاعی 

ثبت نام کنند، اما هیچ هزینه ای جبران نخواهد شد.

خدمات آموزش ویژه برای دانش آموزانی که 
توسط والدین در مدارس خصوصی ثبت نام 

شده اند
تغییرات قابل توجهی در  ایالت،  در قوانین جدید آموزش ویژه فدرال و 
مسئولیت ناحیه مدارس دولتی در قبال ارائه خدمات دانش آموزان معلول 
که از سوی والدین در مدارس خصو�شی ثبت نام شده اند، ایجاد شده است.

توسط  که  کودکانی  ایالتی،  و  فدرال  قوانین  اساس  بر  به شکل خاص، 
والدین در مدارس خصو�شی ویژه معلولین ثبت نام شده اند ملزم به پرداخت 
مبلغی مشابه با مدارس عمومی ویژه معلولین نیستند. به عالوه، در صورت 
 free and appropriate( آموزشهای مناسب و رایگان  که ناحیه آموز�شی، 
education یا FAPE( را برای کودکان و والدین که انتخاب کرده اند کودک 
آنها ملزم به  شان در مدرسه خصو�شی جابجا شود، فراهم نموده باشد، 
به شمول آموزش ویژه و خدمات مربوط به آن  آموزش،  پرداخت هزینه  
برای کودک دارای یک معلولیت در یک مدرسه خصو�شی و یا تسهیالت دیگر 

نمیباشد. 

San Juan Unified باز هم کار پذیرش ارجاع ها برای مشخص کردن صالحیت 
استفاده از خدمات آموزش ویژه برای کودکانی که دچار معلولیت هستند و 
در مدارس خصو�شی حضور دارند را انجام خواهد داد. والدین دانش آموزی 
که در مدرسه خصو�شی تحصیل می کند باید با مدیر یا معلم آموزش ویژه 
در مدرسه ناحیه ای که فرزندشان در حالت عادی در آن حاضر می شود )با 
توجه به آدرس منزل( تماس بگیرند و درباره دالیل ارجاع صحبت کنند. اگر 
کودک از صالحیت الزم برخوردار باشد، یک برنامه آموزش فردی)IEP( در 
اختیار دانش آموز قرار می گیرد که برنامه آموزش ویژه مناسب و خدمات 
مربوط به آن را در اختیار دانش آموز قرار می دهد تا نیازهای دانش آموز تأمین 
اطمینان   )FAPE( شود و از دستر�شی به آموزش عمومی مناسب و رایگان 

حاصل شود.

ارائه می شود در صورتی موجود است   IEP خدمات آموزش ویژه ای که در 
که والدین تصمیم بگیرند دانش آموز را در یک مدرسه دولتی ثبت نام کنند. 
 San Juan اگر ولی یک مدرسه خصو�شی را برای دانش آموز انتخاب کند، 
Unified یک طرح خدماتی ایجاد می کند که در آن بر اساس تناسب، مشاوره 

گفتاری، کار درمانی، مشاوره رفتاری و/یا خدمات بینایی ارائه می شود.

دستورالعمل حمایتی
والدین که با شناسایی، ارزیابی یا شرایط آموزش عمومی مناسب و 
رایگان برای یک فرد با نیازهای ویژه که از سوی ناحیه ما انجام می گیرد 
 Alternative  مخالف هستند، این حق را دارند که با توجه به آنچه در
)ADR( Dispute Resolution  )حل و فصل متناوب اختالف( مشخص 
شده است، یک فرآیند تعیین غیررسمی درخواست کنند. این فرآیند 
تالش می کند مسائل را در سطح اولیه و پیش از تنظیم یک شکایت 
اگر مایل هستید اطالعات بیشتری کسب  رسمی تر حل و فصل کند. 

 با واحد آموزش ویژه تماس بگیرید.
ً
کنید، لطفا

اگر والدین یا افراد قیم ترجیح می دهند یک فرآیند صالحیت رسمی تر 
می توانند برای مشخص شدن تناسب  حل و فصل داشته باشند، 

برنامه ناحیه ما، یک درخواست دادر�شی بدهند.

 Special در  دادر�شی  درخواست  یک  ارائه  به  مربوط  دستورالعمل 
Education Parent Handbook )کتاب راهنمای والدین برای آموزش 
ویژه( قید شده است. این سند را می توانید به آسانی و با درخواست 
از مدیر یا متخصص منابع هر مدرسه ای در محل خود دریافت کنید، 
 Special Education Field با   )916-971-7525( یا از طریق شماره 
رسیدگی  درخواست  یک  بگیرید.  تماس  ویژه(  آموزش  )دفتر   Office
 Special Education باید به صورت کتبی به این آدرس ارسال شود: 
 Division, Office of Administrative Hearings, 2349 Gateway

)EC § 56500( .Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833

روندهای شکایت از آموزش ویژه
نهاد  یا  سازمان عمومی  هر فرد،  ایالتی،  و  بر اساس قوانین فدرال 
می تواند یک شکایت کتبی برای رئیس عمومی آموزشهای عامه در 
ایالت ارائه نموده و در آن اعالم نماید که ناحیه ما نتوانسته است 
از قوانین مربوط به آموزش ویژه و خدمات مربوط به آن تبعیت کند.

برنامه آموزش استثنائی  اگر یک خانواده معتقد است که حقوق 
 Special با  می کنیم  توصیه  است،  شده  نقض  فرزندش 
شماره به  ویژه(  آموزش  )بخش   Education Department 
7525-971 )916(  تماس بگیرد. خانواده ها عالوه بر این می توانند با

با California Department of Education Complaint Division )بخش 
شکایات اداره آموزش کالیفرنیا( به شماره 3537-327 )916( تماس بگیرند. 

شکایات باید به صورت کتبی باشند. )CCR عنوان  5, § 3080(
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حقوق دانش آموزان
از حقوق مشروح در قانون  تمام شهروندان دیگر،  مثل  دانش آموزان، 

اسا�شی در کنار قانون ایالتی و خط م�شی ناحیه، برخوردار می شوند.

حقوق آن ها عبارتند از:

حق شنیده شدن - دانش آموزان تشویق می شوند که انتقاد سازنده 	 
خود را از طریق روش های مناسب، مثل دولت دانش آموز، کمیته 
مشاوره دانش آموزان، روزنامه های مدرسه، معلمان، مشاورین، 
مدیران و سایر مجاری ارتباطی به اطالع دیگران برسانند و مراقب 

باشند این کار باعث ایجاد وقفه و مشکل در عملیات مدرسه نشود. 
)EC § 48907; BP 5145.2(

حق آموزش در یک محیط امن و پاکیزه	 

حق استفاده کامل از زمان کال�شی برای دریافت آموزش و برای 	 
یادگیری

حق رفتار عادالنه، یکدست و محترمانه از سوی کارکنان و سایر 	 
دانش آموزان

حق داشتن جلسه پیش از اعمال یک تنبیه. زمانی که یک دانش آموز 	 
به دلیل رفتار اشتباه ارجاع داده می شود، دانش آموز مذکور باید این 

فرصت را داشته باشد که بتواند نظر خود را درباره حادثه مربوطه 
)BP 5144.1( .برای مسئوالن مدرسه تشریح کند

حق اجتناب از استفاده مضر از حیوانات
دانش آموزان می توانند پس از دریافت رضایت والدین، اجازه داشته باشند 
در بع�شی فعالیت ها که به نظرشان در آن ها به شکل نادرست و مضر از 
در صورت امکان معلم برای  شرکت نکنند.  حیوانات استفاده می شود، 
کسب دانش، اطالعات یا تجربه الزم،  یک روش جایگزین را به دانش آموز 

 )EC § 32255; BP 5145.8( .ارائه می کند

دسترسی تصویری و رسانه ای به دانش آموزان
به صورت  که  فرمی  تکمیل  با  و  به خواست خود  می توانند  خانواده ها 
با  یا   )www.sanjuan.edu/photopolicy( دارد  قرار  دسترس  در  آنالین 
حضور در دفتر مدرسه، انتخاب کنند تا تصاویر و ویدیوهای ضبط شده از 
بروشورها،  دانش آموزشان در مطالب مربوط به ناحیه، مثل خبرنامه ها، 
مطالب بازاریابی و ویدیوهای منتشرشده روی اینترنت یا در  وب سایت ها، 
سایر مکان ها مورد استفاده قرار نگیرد. فرم انصراف باید هر سال نزد مدیر 

مدرسه تکمیل شود و تا انتهای سال تحصیلی معتبر خواهد بود.

با  رسانه ها  مصاحبه  از  جلوگیری  برای  حقوقی  قدرت  هیچ  ناحیه  این 
دانش آموز شما ندارد و نمی تواند به رسانه ها دستور دهد از یک فرد خاص 

عکس یا فیلم بگیرند.

صحبت  خود  خواسته های  درباره  خود  دانش آموز  با  می شود  توصیه 
کنید تا در صورت درخواست رسانه ها برای مصاحبه با دانش آموز درباره 
و  خانواده ها  دانش آموزان،  ندهد.  رخ  مشکلی  بحث برانگیز،  موضوعات 
مهمانان باید اطالع داشته باشند که ممکن است رسانه های خبری و یا 
سایر اشخاص از رویدادهای عمومی مثل رقابت های ورز�شی یا نمایش های 

دانش آموزی، فیلم برداری کنند.

 به بخش مربوط به اطالعات دانش آموزی 
ً
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا

در صفحه 29 مراجعه کنید.

جذب نیروی نظامی
مسئولین جذب نیروهای نظامی اجازه دارند به  بر اساس قوانین فدرال، 
اسامی، آدرس ها و شماره های تلفن دانش آموزان مقطع متوسطه دستر�شی 
پیدا کنند. خانواده ها می توانند درخواست کنند این اطالعات بدون رضایت 
کتبی از سوی والدین، افشا نشود. این درخواست به طور معمول در زمان 
ثبت نام اعالم می شود، اما می توان آن را به صورت کتبی ارسال کرد به 
 Department of Admissions and Family Services/Records :نشانی 
 Division. Attention: Custodian of Records, PO Box 477, Carmichael,

.CA 95609

تناقض بین دستورالعمل های بهداشتی و عقاید 
دینی یا اخالقی

است  ممکن  خا�شی  مقاطع  در  کالس ها  بع�شی  در  آموز�شی  برنامه 
برنامه های جامع بهداشت  دستورالعمل های بهداشتی را هم شامل شود. 
و   8 یا   7 علوم مقطع  از درس  بخ�شی  دبستان،  پنجم  در مقطع  جن�شی 
کالس های بهداشت و ایمنی دبیرستان، ارائه می شود. هر مدرسه به صورت 
جداگانه زمان ارائه این برنامه ها در طول سال را مشخص می کند. مطالب 
 EC( آموز�شی در این برنامه مطابق با قانون بهداشت نوجوانان در کالیفرنیا
51939-51930 §( هستند. پیش از ارائه این آموزش ها در زمینه بهداشت 
مدرسه به صورت کتبی   ،HIV یا سالمت جن�شی یا آموزش پیشگیری از 
خانواده ها را در جریان قرار خواهد داد. شما فرصت دارید مطالب آموز�شی 

کتبی یا سمعی بصری را پیش از تدریس مورد ارزیابی قرار دهید.

هیچ کودکی از آموزش ها خارج نخواهد شد، مگر آنکه از طرف خانواده یک 
درخواست کتبی مبنی بر عدم ارائه آموزش جامع سالمت جن�شی یا آموزش 
پیشگیری از HIV، دریافت شود. )EC § 51240-51246, 51930-51939 و 

)BP 6142.1 ;51202

فیلم ها/ ویدیوها
فقط فیلم ها و ویدیوهای تأییدشده ای در کالس نمایش داده می شوند که به 

پیشبرد اهداف آموز�شی کمک کنند.

و باید برای سنین دانشجویان مناسب باشد. رتبه بندی فیلم ها نشان می 
دهد که سازگاری سن مخاطبان مد نظر است و هرگونه انحرافی نیاز به تایید 

از سوی مدیر و والدین خواهد داشت.  

معلمان مطالب سمعی بصری را پیش از نمایش برر�شی می کنند، مطالبی که 
با خط م�شی ناحیه همسو هستند را انتخاب می نمایند و یک فرم استفاده از 
فیلم/ویدیو ارائه می کنند که باید پیش از نمایش آن، مطلب از سوی مدیر یا 

فرد مشخص شده تأیید شود.

مراسم مذهبی حمایت شده قانون اساسی
مذهبی  مراسم  از  که  ندارد  هیچ خط م�شی خا�شی   San Juan Unified
ممنوع  را  آن  در  شرکت  یا  جلوگیری  اسا�شی  قانون  شده  حمایت 
»راهنمای  در  شده  مشخص  موارد  اساس  بر  باید  مراسم  این  کند، 
ابتدایی  مدارس  در  اسا�شی  قانون  شده  حمایت  مذهبی  مراسم 
طریق از  آنالین  شکل  به  می توانید  که  باشد  متوسطه«  مقطع   و 
www.ed.gov/policy/gen/guide/religionandschools/prayer_  

guidance.html مشاهده کنید.

اطالعیه مدارک تحصیلی معلم
 Title در شروع هر سال تحصیلی، سازمان های آموزش محلی که از بودجه
استفاده می کنند باید به خانواده ها درباره حقوقشان برای درخواست   I
اطالعات مربوط به مدارک تحصیلی حرفه ای معلم فرزند خود، از جمله 
یا  گواهی فارغ التحصیلی  لیسانس،  رشته مدرک  ایالتی،  اعتبار  وضعیت 
این مدارک  اطالع بدهند.  مدارک اخذ شده و اطالعات نیمه حرفه ای، 
تحصیلی در دفتر مدرسه هم موجود است. اگر برای مدت بیش از چهار هفته، 
معلمی برای کودکان تدریس کند که با تعریف ایالت کالیفرنیا در ارتباط با 
معلم واجد شرایط مطابقت نداشته باشد، به خانواده دانش آموزانی که 

در یک مدرسه Title I تحصیل می کند، اطالع داده خواهد شد.

Cal Grant GPAs
نمرات  اوسط  حد  می کند  ملزم  را  دبیرستان ها  جدید  قانون  یک 
صورت  به  اکتبر   1 تاریخ  تا  را  دوازدهم  مقطع  دانش آموزان  تمام 
 California( کالیفرنیا  دانشجو  به  کمک  کمیسیون  در  الکترونیک 
تحصیلی برای کمک هزینه  تا  کنند  وارد   )Student Aid Commission 
و  شوند  گرفته  نظر  در   Middle Class Scholarship یا     Cal Grant
)درخواست رایگان کمک   Free Application for Student Aide بتوانند 
دانش آموزی( یا California Dream Act Application دریافت کنند، مگر 
دانش آموزان باالی 18  آنکه به انتخاب خود از این امر انصراف بدهند. 
سال می توانند به انتخاب خود از طرح خارج شوند و برای دانش آموزان 
زیر 18 سال، والدین یا نمایندە قانونی تصمیم می گیرد. هر دبیرستان برای 
انصراف، خط م�شی مخصوص به خود را دارد. برای اطالع بیشتر از نحوه 

انصراف، با دبیرستان خود صحبت کنید.
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دسترسی به سوابق دانش آموزان
حق  به دانش آموز و خانواده یا اولیای او،  قانون فدرال و قانون ایالتی، 
داشتن حریم خصو�شی را اعطا می کند. باید به اولیای دانش آموزان زیر 18 
سال، والدین دانش آموزان 18 سال یا باالتر اگر دانش آموز مستقل نشده 
16 سال به باال هستند و کالس دهم را به پایان  است و دانش آموزانی که 
رسانده اند یا در کالج ثبت نام کرده اند، اجازه داده شود به تمام سوابق کتبی 
قابل شناسایی فردی که در اختیار San Juan Unified قرار دارد، دستر�شی 

کامل داشته باشند.

والدین، قیم یا دانش آموزان دارای شرایط می توانند با ارائه درخواست به 
این درخواست باید به صورت  مدیر، سوابق فردی خود را برر�شی کنند. 
کتبی از طریق فردی که اجازه دستر�شی به سوابق دانش آموز را دارد، ارائه 
ارائه درخواست،  تاریخ  از  پس  کاری  روز  پنج  ظرف مدت حداکثر  شود. 
اجازه دستر�شی صادر خواهد شد. والدین، افراد قیم یا دانش آموز دارای 
صالحیت می توانند نسبت به هر قسمت از سوابق که فکر می کنند نادرست 
است یا دلیل به دالیل قانونی باید تغییر کند، اعتراض داشته باشند. آن ها 
می توانند یک نسخه از سوابق را با پرداخت هزینه مشخص شده برای هر 
ناحیه دریافت کنند. خط م�شی ها و فرآیندهای ناحیه درباره نوع سوابق، 
مسئولیت افراد در قبال سوابق،  گزارش ها نوع اطالعات نگهداری شده، 
افراد و سازمان های مجاز به دستر�شی به اطالعات  اطالعات دایرکتوری، 
دانش آموزان و فرآیندهای اعالم اعتراض نسبت به سوابق از طریق مدیر یا 
توسط Custodian of Records )بخش نگهداری سوابق( ناحیه به شماره 

8875-979 )916( ارائه می شوند.

زمانی که یک دانش آموز به یک ناحیه جدید منتقل می شود، سوابق پس 
از اعالم درخواست از سوی مدرسه جدید/ناحیه آموز�شی، ارسال خواهد 
شد. در زمان انتقال به یکی از نواحی کالیفرنیا، ولی، قیم یا دانش آموز دارای 
شرایط یک نامه دریافت کرده و از طریق ناحیه آموز�شی در جریان قرار 
)بر اساس  می گیرد و می تواند یک کپی از اطالعات را برر�شی/دریافت کند 
و/یا اعتراض خود نسبت به  هزینه های مشخص شده برای هر ناحیه( 
پیمانکاران(  یا  )کارکنان  مدرسه  مسئوالن  نماید.  اعالم  موجود  سوابق 
که در San Juan Unified هستند و از نظر آموز�شی برای انجام وظایف و 
مسئولیت های حرفه ای خود باید سوابق را برر�شی کنند هم می توانند به 

سوابق دانش آموز دستر�شی پیدا کنند.

سوابق دانش آموز با توجه به قوانین ایالتی و فدرال و خط م�شی و مقررات

اداری ناحیه نگهداری و در نهایت معدوم خواهند شد. در ناحیه ما سوابق 
تمام دانش آموزان، به جز کارنامه های دبیرستان و سوابق واکسیناسیون، 

پنج سال پس از پایان دوران ثبت نام دانش آموز، معدوم می شوند.

خصو�شی  حریم  زمینه  در  ناحیه  فعالیت های  می کنید  فکر  اگر 
در  را  خود  شکایت  می توانید  ندارد،  مطابقت  فدرال  مقررات   با 
 Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education,
تنظیم   400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-4605

)FERPA و EC § 4906049078, 49408(.کنید

اطالعات دانش آموز
سازمان های  یا  والدین  برای  می توان  را  دانش آموز  دایرکتوری  اطالعات 
اتحادیه های دانشجویی،  آژانس های قضایی،  رسانه های خبری،  خانواده، 
اطالعات  کرد.  منتشر  دانشگاه ها  و  کالج ها  و  مسلح  نیروهای  استخدام 
دانش آموزی که ممکن است منتشر شوند حاوی این موارد هستند نام، 
مقطع، آدرس، شماره تلفن، تاریخ و محل تولد، رشته تحصیلی، شرکت در 
فعالیت های رسمی و ورز�شی، وزن و قد اعضای تیم های ورز�شی، تاریخ حضور 
آخرین سازمان های  دریافتی،  و جوایز  مدارک تحصیلی  )ورود و خروج(، 
آموز�شی یا موسسات که دانش آموز در آن ها حضور داشته و سایر اطالعات 
مشابه. برای درخواست نسبت به عدم انتشار اطالعات دانش آموزی که در باال 
 Admissions & Family Services ذکر شد، یک یادداشت کتبی برای بخش
Attention Custodian of Records. :خدمات پذیرش و خانواده( ارسال کنید( 

)EC § 49060-49078(

حقوق دانش آموزان زبان انگلیسی
خانواده های افرادی که زبان انگلی�شی می آموزند، می توانند انتظار داشته 

باشند:

فرزندشان یک آموزش با کیفیت دریافت کندو توسط آموزگاران 	 
دارای شایستگی عالی تدریس شوند.

بدانند که فرزندشان برای شرکت در یک برنامه یادگیری زبان 	 
انگلی�شی شناسایی و تعیین سطح شده است

یک توضیح درباره تمام فرصت های آموز�شی موجود را دریافت و در 	 
صورت امکان یک برنامه یادگیری زبان انگلی�شی متفاوت انتخاب کنند

فرزندشان زبان انگلی�شی را تا سطحی مناسب بیاموزد	 

فرزندشان سایر موضوعات مثل ریا�شی را در سطحی آکادمیک مشابه 	 
سایر دانش آموزان بیاموزد

فرزندشان به صورت ساالنه برای ارزیابی پیشرفتش در یادگیری زبان 	 
انگلی�شی مورد سنجش قرار بگیرد

اطالعیه مربوط به نتایج سنجش ساالنه  را دریافت کند و توضیح 	 
کاملی در رابطه با تمام فرصت های آموز�شی موجود به آن ها ارائه 

شود، از جمله فرصت برای تقاضای صرفنظر از موارد استثنا از سوی 
والدین

اگر مدرسه فرزندشان تعداد 21 دانش آموز زبان انگلی�شی یا بیشتر 	 
دارد، اطالعات مربوط به عملکرد فرزندشان در آزمون های آکادمیک 
برای شرکت در یک English Learner Advisory Committee )کمیته 

مشورتی دانش آموزان زبان انگلی�شی یا ELAC( دریافت کند.

مدارس »همواره خطرناک«
مدارس همواره خطرناک بر اساس معیارهای مشخص شده از سوی ایالت 
نقض قوانین مدرسه  از جمله میزان اخراج به دلیل وقوع جرائم خاص، 
بدون اسلحه و جرائم کیفری خشن که علیه یک دانش آموز خاص در 
 San Juan Unified محیط مدرسه رخ داده است، مشخص می شوند. در
به عنوان یک مدرسه همواره خطرناک مشخص نشده  هیچ مدرسه ای 
است. خانواده ها باید اطالع داشته باشند که اگر فرزندشان در یک مدرسه 
می توانند برای انتقال به یک مدرسه  همواره خطرناک حضور پیدا کند، 

دیگر در همان ناحیه، درخواست ارائه کنند.

کودکان بی خانمان
هتل های  سرپناه ها،  در  اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  که  خانواده هایی 
اعضای  سایر  یا  دوستان  همراه  خودرو،  داخل  اردوگاه،  بین راهی، 
در یک پارکینگ تریلر با مسکن غیراستاندارد زندگی می کنند و  خانواده، 
یک محل عمومی یا خصو�شی برای خواب کودک مشخص نشده است یا 
 فرزندانشان در فهرست مواظب پرورشگاهی قرار دارند، با توجه به قانون
McKinney-Vento، از برخی حقوق و حمایت ها برخوردار هستند. کودکان 

از حقوق زیر برخوردار هستند:

 بدون فراهم کردن مدارک مناسب یا سوابق واکسیناسیون در 	 
ً
فورا

مدرسه ثبت نام شوند

در تمام طول سال تحصیلی در همان مدرسه اصلی )مدرسه ای که 	 
کودک آخرین بار در آن حاضر شده( باقی بمانند.

اگر خانواده در خارج از ناحیه مربوط به مدرسه اقامت دارد، برای 	 
رفتن و بازگشت به مدرسه اصلی سرویس مدرسه داشته باشند

بدون نیاز به ارائه یک آدرس ثابت یا مدرک اقامتی، ثبت نامشان 	 
انجام شود.

برای اطالع بیشتر درباره گزینه های موجود برای خانواده های بی خانمان

8794-979 )916(  تماس بگیرید.



حقوق و مسئولیت هاحقوق و مسئولیت ها

3132

 Protection of Pupil Rights Amendment

)PPRA اصالحیه حقوق حفاظت از دانش آموزان یا(
سال یا باالتر،   18( خانواده ها و دانش آموزان واجد صالحیت   PPRA در 
یا افراد صغیر بدون سرپرست( در زمینه رفتار ناحیه تحقیق، جمع آوری و 
استفاده از اطالعات با هدف بازاریابی و انجام بع�شی آزمون های فیزیکی 
خاص، از حقوق به خصو�شی برخوردار هستند. این حقوق شامل موارد 

زیر می شود:

الف.    رضایت با نظرسنجی های فدرال در رابطه با »اطالعات حفاظت شده:« 
اگر هزینه هر قسمت از یک نظرسنجی توسط وزارت آموزش و پرورش 
ایاالت متحده تأمین شده باشد، یک دانش آموز واجد صالحیت یا والدین 
او باید رضایت کتبی بدهند تا پس از آن دانش آموز بتواند اطالعات مربوط 

به موارد زیر را ارائه کند:

ارتباط سیا�شی	 

مشکالت روحی یا روانی دانش آموز یا خانواده دانش آموز	 

رفتار یا گرایش جن�شی	 

رفتار غیرقانونی، ضداجتماعی، خودتخریبی یا تحقیرکننده	 

ارزیابی انتقادانه اعضای خانواده دانش آموز	 

روابط ممتاز یا مشابه که به شکل قانونی، برای مثال از سوی وکال، 	 
پزشکان یا کشیش ها، به رسمیت شناخته می شوند

گرایش مذهبی، دین یا اعتقادات دانش آموز یا خانواده دانش آموز	 

درآمد، به جز موارد مورد نیاز قانونی برای مشخص شدن صالحیت 	 
حضور در برنامه

و  خانواده ها   - آزمون های خاص  و  نظرسنجی ها  بع�شی  از  انصراف  ب. 
دانش آموزان دارای صالحیت یک اطالعیه درباره هر یک از فعالیت های زیر 

دریافت می کنند و حق دارند به انتخاب خود از آن ها انصراف بدهند.

فعالیت های مربوط به جمع آوری، انتشار یا استفاده از اطالعات 	 
شخ�شی که از دانش آموز گرفته شده است، با هدف بازاریابی یا 

فروش یا هر مسئله دیگر که در آن اطالعات در اختیار دیگران قرار 
می گیرد

هرگونه تحقیق درباره اطالعات حفاظت شده، بدون توجه به محل 	 
تأمین بودجه

هرگونه معاینه غیراضطراری، جسمی تهاجمی یا آزمایشات مورد نیاز 	 
به عنوان شرطی برای حضور، که از سوی مدرسه یا نماینده آن انجام 
می شود و برنامه ریزی آن توسط مدرسه انجام شده و برای حفاظت 
از سالمت و ایمنی دانش آموز یا سایر دانش آموزان الزامی نیست، به 
جز برای شنوایی، بینایی، آزمایش اسکولیوز یا سایر معاینات پزشکی یا 

آزمایش مجاز یا الزامی بر اساس قوانین ایالتی

ث. برر�شی مطالب خاص - خانواده ها و دانش آموزان واجد صالحیت حق 
دارند موارد زیر را پس از ارائه درخواست و پیش از استفاده از سوی ناحیه، 

برر�شی کنند:

اطالعات تحقیقات حفاظت شده از دانش آموز )از جمله مطالب 	 
آموز�شی مورد استفاده در رابطه با تحقیق(

اسناد مورد استفاده برای جمع آوری اطالعات شخ�شی از 	 
دانش آموزان برای هر یک از موارد بازاریابی، فروش یا سایر اهداف 

توزیعی که در باال ذکر شد

مطالب آموز�شی مورد استفاده به عنوان بخ�شی از برنامه آموز�شی	 

که اعتقاد دارند حقوقشان  خانواده ها و دانش آموزان دارای صالحیت  
 Family می توانند در محل زیر یک شکایت درج کنند:  نقض شده است، 
 Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400

.Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605

آمریکایی های دچار معلولیت
قانون با  کامل  مطابقت  برای  است  معتهد   San Juan Unified 

 )ADA آمریکایی های دچار معلولیت یا( Americans with Disabilities Act 
تمام تالش خود را به کار بگیرد. ناحیه مزایای برنامه های ناحیه، خدمات و 
فعالیت های خود را به دلیل ناتوانی از افرادی که دچار معلولیت هستند 
دریغ نمی کند، بر اساس معلولیت در دستر�شی به بخش های برنامه، خدمات، 
و  واجد شرایط  افراد  استخدام  برای  درخواست  یا  ناحیه  فعالیت های 
خدمات یا فعالیت های  معلول هیچ تبعی�شی قائل نمی شود و برنامه ها، 
جداگانه، متفاوت یا نابرابر ارائه نمی کند، مگر آنکه اطمینان داشته باشد 
 
ً
مزایا و خدمات مربوط به این برنامه های جداگانه یا متفاوت تأثیری کامال
مشابه و برابر دارند. San Juan Unified برای ارزیابی صالحیت دانش آموزان 
لیگ ها و  معلول برای شرکت در فعالیت های فرا برنامه ای با سازمان ها، 
باشگاه های مناسبی همکاری می کند تا اطمینان پیدا کند همه چیز مرتب 
است و تمام تالش خود را به کار می گیرد تا در صورت نیاز به محل اقامت قابل 
 Rehabilitation از قانون  قبول با توجه به موارد ذکر شده در بخش 504 

Act )توانبخ�شی( و Title II از قانونی ADA، آن را فراهم کند.

خدمات و  برنامه های ناحیه،  ناحیه از مشارکت کامل افراد معلول در  
جامعه،  اعضای  و  خانواده ها  دانش آموزان،  به  ارائه شده  فعالیت های 

استقبال می کند.

اگر به ایجاد تغییر یا ارائه امکاناتی نیاز داشتید که مربوط به معلولیت 
است، برای مثال برای مشارکت به خدمات یا کمک اضافه نیاز داشتید، 
شماره  طریق  از  شده  برنامه ریزی  رویداد  از  پیش  ساعت   48  حداقل 
ADA ناحیه در زمینه مدیریت  7036-971 )916(  با هماهنگ کننده/مدیر 
خطر تماس بگیرید تا تمام تالش های الزم برای فراهم نمودن امکانات برای 

)USC § 12132 ;42 ;54953.2 § شما، به کار گرفته شود. )کد دولتی

خط  مشی ضد تبعیض
هیئت اجرایی نسبت به ارائه فرصت یکسان آموز�شی به تمام افراد متعهد 

است.

اساس  بر  تبعیض  هیچگونه  بدون  باید  ناحیه  فعالیت های  و  برنامه ها 
ملیت،  اجداد،  مذهب،  رنگ،  نژاد،  شناخته شده،  یا  حقیقی  جنسیت 
ناتوانی  وضعیت تأهل یا اولیا،  شناسایی گروه قومی،  وضعیت مهاجرت، 
جسمی یا ذهنی، گرایش جن�شی، جنسیت، هویت جن�شی، اطالعات ژنتیک 
ارائه  و یا در افراد یا گروهی با یک یا چند مورد از ویژگی های ذکر شده، 
شود. هیئت آموز�شی ما باید برنامه هایی را رشد بدهند که اطمینان دارند 

رفتارهای تبعیض آمیز در تمام فعالیت های ناحیه حذف شده اند.

در این ناحیه آموز�شی در برنامه های آموز�شی و فعالیتها براساس جنسیت 
  ixتبعیض قرار داده نمی شود که کارکرد و درخواست آن بر اساس عنوان
می باشد نه تبعیض براساس نوعی مشخص رفتار. این ناحیه دستر�شی برابر 
به Boy Scouts )پیش آهنگ( و دیگر گروه های تعیین شده ی جوان را فراهم 
IX را می توان به هماهنگ کننده ناحیه  می کند. سواالت مربوط به عنوان 

آموز�شی عنوان IX یا به دفتر حقوق مدنی مراجعه نمود.

شخص زیر به عنوان هماهنگ کننده عنوان  XIناحیه تعیین شده و سواالت 
مربوط به سیاست های عدم تبعیض نژادی در ناحیه آموز�شی را مدیریت می کند:

Linda C. T. Simlick, General Counsel, 3738 Walnut 
Avenue, Carmichael, CA 95608, )916( 971-7110, 
lsimlick@sanjuan.edu.

به صورت ساالنه، مدير یا فردی که تعیین می شود، برنامه ها و فعالیت های 
ناحیه را برر�شی می کند تا اطمینان بیابد تمام موانعی که ممکن است به 
شکل غیرقانونی جلوی یک فرد یا گروه در هر یک از موارد فوق الذکر را گرفته 
سرپرست یا نماینده برای حذف  حذف گردند.  و اجازه دستر�شی ندهند، 
موانع شناسایی شده به سرعت و به شکل مناسب اقدام می کند. مدير یا 
فرد تعیین شده، گزارش یافته ها و توصیه های خود را در پی  هر بار برر�شی 

به هیئت ارائه می کند.

با توجه به CFR 104.8 34 و CFR 106.9 34 مدير یا فرد تعیین شده، خط 
 م�شی ناحیه درباره عدم تبعیض و فرآیندهای شکایت مربوط به آن را به 
اطالع دانش آموزان، والدین، قیم، کارکنان، سازمان های استخدام شده، 
متقاضیان پذیرش و استخدام و منابع ارجاع برای متقاضیان، می رساند. 
فرم های درخواست و  کاتالوگ ها،  بولتن ها،  این اطالعات در اعالمیه ها، 

سایر مطالب جذب نیرو قید می شوند.

خط  م�شی ضد تبعیض ناحیه و مطالب اطالعاتی مربوط به آن به شکلی 
درصد یک   15 منتشر می شوند که خانواده ها بتوانند درک کنند و اگر 
این  به یک زبان اصلی به جز انگلی�شی صحبت کنند،  مدرسه یا بیشتر، 
مطالب به آن زبان ترجمه خواهد شد. )EC § 48985, 20 USC § 6211 و 

Title IX; BP 0410 ,6312, مقررات فدرال

عدم تبعیض نسبت به معلولین
سال  مصوب  )توانبخ�شی(   Rehabilitation Act قانون  از   504 بخش 
1973 و Title II از قانون American with Disabilities Act )افراد معلول 
آمریکایی( مصوب سال 1990 و اصالحیه سال 2008 قوانین فدرال تبعیض 
علیه افراد معلول در برنامه های مختلفی که از کمک مالی فدرال استفاده 
می کنند و سیستم های آموزش عمومی، را ممنوع می کنند. با توجه به بخش 
دانش آموزی که شرایط دریافت آموزش عمومی مناسب و رایگان   ،504
)FAPE( دارد، ک�شی که دچار یک یا چند معلولیت ذهنی یا جسمی عمده 
شده و برای انجام فعالیت های عادی روزانه به محدودیت هایی روبرو است 
)این موارد شامل فعالیت هایی مثل مراقبت از خود، انجام وظایف عملی، 
یادگیری و کار  نفس کشیدن،  دیدن، شنیدن، صحبت کردن،  پیاده روی، 
می شود( یا در گذشته اینگونه محدودیت ها و نقص هایی را تجربه کرده یا 

گمان می شود به آن ها مبتال باشد.

San Juan Unified برای انجام تعهداتش طبق بخش 504 از قانون توانبخ�شی 
مصوب سال 1973 و ADA، مسئولیت خود میداند که از وجود تبعیض 
در خط م�شی ها و فعالیت های مربوط به کارکنان و دانش آموزان اجتناب 
کند. هیچگونه تبعیض و تعر�شی نسبت به فرد معلول به صورت آگاهانه 
در هیچ یک از برنامه ها یا فعالیت های سیستم مدرسه ما، مجاز نخواهد 
بود. ناحیه با توجه به بخش 504 از قانون توانبخ�شی مصوب سال 1973
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و    1990 از قانون آمریکایی های دچار معلولیت مصوب سال   Title II و 
 Rehabilitation اصالحیه سال 2008 اگر با توجه به بخش 504 از قانون
Act )توانبخ�شی( مصوب سال 1973 و/یا ADA، مشخص شود که کودک 
برای دستر�شی به خدمات آموز�شی مناسب به کمک نیاز دارد مسئولیت 
ارائه FAPE شناسایی و ارزیابی دانش آموزان مسئولیت های خا�شی به عهده 

دارد.

درباره  ما  ناحیه  کارکنان  سوی  از  شده  اعمال  تبعیض  با  خانواده  اگر 
شناسایی، ارزیابی یا تعیین محل کودک خود موافق نیستند، دستورالعمل 
های حمایتی وجود دارند که از جمله آن ها می توان به دادر�شی بی طرفانه 
می توان  را  فرآیندها  و  این خط م�شی ها  به  اطالعات مربوط  اشاره کرد. 
 3738 Walnut Avenue, در  واقع  ناحیه   504 بخش  هماهنگ کننده  از 
Carmichael, CA 95608 یا از طریق تماس با 7220-971 )916( به دست 

آورد.

برای شکایت های تبعیض به دلیل ناتوانی جسمی با توجه به بخش 504 
 ،ADA توانبخ�شی( مصوب سال 1973 و/یا( Rehabilitation Act از قانون
ارزیابی یا تعیین محل کودک مربوط نیست، خانواده ها  که به شناسایی، 
می توانند با استفاده از فرآیند شکایت یکدست یک شکایت جداگانه تنظیم 
کنند؛ فرم های مربوط به این شکایت را می توان از محل اداری مدرسه یا 
به آدرس دفتر ناحیه واقع در  مشاور عمومی/ارشد بخش تطابق ناحیه، 
دریافت   3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 971-7110
کرد. )بخش 504 از قانون Rehabilitation Act )توانبخ�شی( مصوب سال 
 BP و اصالحیه سال 2008;   1990 ADA مصوب  از قانون   Title II  ;1973

)6164.6

تعرض به افراد معلول
مصوب  )توانبخ�شی(   Rehabilitation Act از قانون   504 بر اساس بخش 
)افراد معلول   Title II American with Disabilities Act و   1973 سال 

آمریکایی( 2008، تعرض به افراد معلول ممنوع می باشد.

کردن  صدا  و  کالمی  رفتارهای  شامل  می تواند  معلول  افراد  به  تعرض 
باشد  رفتارهایی  یا  تصویری  یا  مکتوب  اظهارات  نامناسب؛  اسامی  با 
تحقیرکننده،  مضر،  تهدیدآمیز،  معلول  فرد  برای  جسمی  نظر  از  که 
طریق  از  است  ممکن  یا  و  می شوند  محسوب  زننده  یا  ترسناک 
فرصت های  یا  خدمات  مزایا،  در  دانش آموز  حضور  در  دخالت 
خصمانه محیطی  او،  طرف  از  آن ها  دریافت  یا  ناحیه  برنامه های 

این رفتار غیرقانونی است و به هیچ عنوان تحمل نمی شود.  ایجاد شود. 
دانش آموزان و کارکنانی که مرتکب تعرض به افراد معلول شوند، با تنبیهات 
خانواده هایی که از تعرض به افراد معلول  انضباطی روبرو خواهند شد. 

 مدیر مدرسه را در جریان قرار دهند.
ً
اطالع دارند باید فورا

عدم تبعیض دینی
نسبت به حفظ بی طرفی دینی  ناحیه به عنوان یک ناحیه آموز�شی عامه، 
متعهد است و نباید شرکت دانش آموز در فعالیت های دینی را تشویق کند و 
نباید دانش آموزان را نسبت به بجا آوردن فرایض دینی خود دلسرد نماید. 
به همین دلیل، هیئت آموز�شی کارکنان ناحیه را تشویق می کند بدون ایجاد 
هیچ حس ناخوشایندی، نسبت به برآورده کردن نیازهای دینی دانش آموزانی 
که می توانند در فعالیت های فوق برنامه شرکت کنند، تالش نماید تا آن ها 

فرایض دینی خود را به جا بیاورند.

مدير و فرد تعیین شده یک تقویم حاوی روزهای مقدس دینی فراهم می کنند 
و مدرسه تا حد امکان از برنامه ریزی فعالیت های مهم مدرسه در آن روزها، 
دانش آموزانی که اعتقادات دینی شان نیاز به فراهم  اجتناب خواهد کرد. 
از جمله  باید از قبل به کارکنان مدرسه،  کردن یک محل مناسب دارد، 
کارکنانی که در محیط  یا سایر  برنامه  مشاوران فوق  مربیان،  معلمان، 
مدرسه در طول سال تحصیلی فعال هستند، به صورت کتبی درباره نیازهای 
خود اطالع بدهند. معلمان با دانش آموزان کار می کنند تا نیازهای دانش آموز 
برآورده شود و بدون وجود تنبیه، در کالس حاضر نباشد و فرایض دینی خود 

را به جا آورد.

عدم تبعیض زبان
نداشتن مهارت کافی در زبان انگلی�شی نباید مانعی برای پذیرش یا شرکت 
دانش آموز در برنامه های ناحیه محسوب شود. اطالعات بیشتر را می توانید 
و  عربی  اوکراینی،  رو�شی،  اسپانیایی،  زبان های  به  چندزبانه،  کارکنان  از 
 فار�شی از طریق تماس با هماهنگ کننده توسعه زبان انگلی�شی به شماره

5382-971 )916( دریافت کنید.

سؤاالت مربوط به قوانین و مقررات فدرال در زمینه عدم تبعیض یا تبعیت 
از قانون در ناحیه ما را می توانید از طریق زیر بپرسید:

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

تلفن5555-486 )415( ; دورنگار 486-5570 )415(

دانش آموزان فاقد مدارک
به شکل  اقامت دارند،   San Juan Unified هر کودکی که خانواده اش در 
تضمین شده حق دارد به آموزش عمومی رایگان دستر�شی داشته باشد. به 
دلیل وضعیت مهاجرت، دستر�شی هیچ خانواده ای به مدرسه ممنوع نخواهد 

شد.

آزار جنسی
هئیت اداری به حفظ یک محیط آموز�شی عاری از هرگونه آزار متعهد است 
کارکنان یا دیگر  و آزار جن�شی دانش آموزان از سوی سایر دانش آموزان، 
افراد در محیط مدرسه یا در طول فعالیت های تحت حمایت مدرسه و یا 
هئیت اداری  عالوه بر این،  ممنوع است.  فعالیت های مربوط به مدرسه، 
رفتارهای انتقام جویانه یا اقدام علیه افرادی که شکایت می کنند یا برای 
کمک می کنند یا در فرآیند آن شرکت  پیگیری شکایت شهادت می دهند، 

دارند، با تبعیت از این خط م�شی و مقررات اداری، ممنوع کرده است.

ممکن است تنبیهات انضباطی و یا حتی اخراج از مدرسه برای هر دانش آموزی 
که در آزار جن�شی یک دانش آموز یا هر فرد دیگری در ناحیه ما شرکت دارد، 
اعمال شود. هر یک از کارکنان که اجازه بروز آزار جن�شی را می دهند یا در 
آن شرکت دارند، در معرض تنبیهات انضباطی و حتی اخراج قرار خواهند 

گرفت.

هر دانش آموزی که حس می کند مورد آزار جن�شی قرار گرفته است باید 
با مدیر مدرسه یا فرد مشخص شده یا یک مدیر ناحیه دیگر تماس   

ً
فورا

 Board Policy/Administrative Regulation فرم  از  کپی  یک  و  بگیرد 
دریافت  را  اداری  مقررات    1312.3-Uniform Complaint Procedures
کند. شکایت های مربوط به آزار را می توان با توجه به این فرآیندها تنظیم 
معلمان به شکل مناسب درباره این خط م�شی با دانش آموزان خود  کرد. 
صحبت می کنند و به آن ها اطمینان می دهند که مجبور نیستند هیچ نوع 

آزار جن�شی را در مدرسه تحمل کنند.

 اتفاقات مربوط به آزار 
ً
هئیت اداری انتظار دارد دانش آموزان و کارکنان فورا

جن�شی را به مدیر مدرسه یا فرد مشخص شده یا هر مدیر دیگری در ناحیه

اطالع بدهند. در صورتی که مدیر مدرسه یا هر یک از کارکنان ناحیه که باید 
گزارش در حالت عادی نزد او تنظیم شود، در این آزار جن�شی شریک بوده 
کارکنانی که گزارش دانش آموز را دریافت کرده اند یا شاهد وقوع  است، 
این اتفاق بوده اند باید مراتب را به هماهنگ کننده عدم تبعیض یا مدير یا 

فرد مشخص شده، گزارش کنند.

فرآیند  در  شرکت کننده  افراد  علیه  انتقام جویانه  رفتار  هرگونه  ناحیه 
 مورد رسیدگی قرار بگیرد 

ً
شکایت را ممنوع می داند. هر شکایت باید فورا

بگذارد.  احترام  پرونده،  در  درگیر  اشخاص  تمام  به حریم خصو�شی  و 
هماهنگ کننده  Title IX ناحیه به عنوان مشاور ارشد شناسایی می شود، 
.)916( 971-7110  ،3737 Walnut Ave., Carmichael CA 95608 

)BP 5145/7( 

استفاده از رایانه/کمپیوتر
استفاده از رایانه ها در مدرسه و استفاده از  به جز در موارد مورد نیاز، 
قوانین  از  که  دانش آموزانی  است.  دانش آموزان  حقوق  جزو  اینترنت 
تبعیت نکنند ممکن است در معرض تنبیهات انضباطی قرار بگیرند و امکان 
استفاده از رایانه را از دست بدهند. زمانی که دانش آموزان از رایانه های 

مدرسه استفاده می کنند، موافق هستند طبق موارد زیر عمل کنند:

دستورات معلمان و کارکنان مدرسه؛	 

قوانین مدرسه و قوانین ناحیه؛ و	 

قوانین هر شبکه رایانه ای که به آن دستر�شی دارند	 

دانش آموزان  همچنین  موافق هستند که به سایر کاربران احترام بگذارند 
و از این قوانین تبعیت کنند:

از رایانه های مدرسه فقط برای تحقیق و آموزش مربوط به 	 
مدرسه استفاده کنند

از شبکه ها و رایانه های مدرسه برای اهداف تبلیغاتی شخصی 	 
استفاده نکنند

هیچ نرم افزار یا سندی را تغییر ندهند (مگر آنکه به یک پروژه 	 
مشترک مربوط باشد یا به شکل صریح برای ویرایش یا تغییر 

آن اجازه داده شده باشد)
این دست اطالعات را تولید، منتشر، موجود، استفاده یا ذخیره 	 

نکنند:
بر اساس قانون، مقررات ناحیه یا مدرسه ممنوع هستند؛	 
قانون کپی رایت را نقض می کنند؛	 
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با نقض حریم خصو�شی یا فایل های محرمانه به دست می آیند؛	 

باعث ایجاد مسئولیت برای ناحیه یا خود فرد می شود )مثل 	 
اطالعات افترا آمیز(؛

زننده، پورنوگرافیک یا جن�شی هستند؛	 

باعث ایجاد تأخیر، اختالل یا آسیب به سیستم ها، برنامه ها، 	 
شبکه ها یا تجهیزات می شوند؛

در غیر این صورت در محیط کاری یا فضای آموز�شی مدرسه ممنوع 	 
هستند.

ناحیه آموزش ما منابع ایمنی اینترنتی خود را از طریق وب سایت خود به 
آدرس www.sanjuan.edu/cybersafety در اختیار دانش آموزان و عموم 
مردم قرار می دهد. اطالعاتی درباره رفتار آنالین، شامل تعامل با دیگر افراد 
بر روی وب سایت های شبکه اجتماعی، در چت روم ها و آگاهی از آزار آنالین و 

نحوه پاسخ به آن موجود است.

دسترسی به اینترنت
می کند.  ارائه  آموز�شی  اهداف  برای  را  اینترنت   San Juan Unified
نرم افزارهای  ایمیل،  به  می کنند  استفاده  اینترنت  از  که  دانش آموزانی 
دامنه عمومی، گروه های بحث، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه کنگره، 
اطالعات و اخبار مؤسسات تحقیقاتی و دیگر موارد مشابه دستر�شی دارند.

نوجوانان  برای  است  ممکن  اینترنت  اطالعات  از  بع�شی  وجود،  این  با 
کنترل دستر�شی  در   San Juan Unified مسئولیت  تلقی شود.  نامناسب 
نمی خواهید  اگر  است.  محدود  نامناسب،  اطالعات  به  دانش آموزان 
باید این درخواست را  دانش آموز شما به اینترنت دستر�شی داشته باشد، 
به صورت کتبی به مدیر مدرسه ای که دانش آموز در آن حضور دارد، ارائه 

کنید.

توصیه می شود خانواده ها درباره انتظارات خود از رفتارهای مناسب روی 
ممکن است یک دانش آموز در زمان استفاده از  اینترنت صحبت کنند. 
خدمات اینترنتی کاالها یا خدماتی را خریداری کند که والدینش در قبال 
دستر�شی  یا  استفاده  قبال  در   San Juan Unified هستند.  مسئول  آن 
دانش آموزان به نحوی که قوانین ناحیه ما نقض می شود هیچ مسئولیت 
ندارد و برای عدم دستر�شی به اینترنت یا درست بودن اطالعات دریافت 

شده هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

درک اینکه کار کردن روی رایانه های مدرسه خصو�شی یا حفاظت شده 
نیست، از اهمیت باالیی برخوردار است.

استفاده از رایانه های ناحیه، شبکه های رایانه ای و اینترنت باعث ایجاد هیچ 
San Juan Unified حق خود برای  استثنایی در حریم خصو�شی نمی شود. 
برر�شی تمام اطالعات ارسالی، دریافتی یا ذخیره شده در هر فرمت را محفوظ 
می داند. ناحیه ما در قبال آسیب یا از دست رفتن کارهای دانش آموز روی 
در صورت دستر�شی  هیچ مسئولیتی را به عهده نمی گیرد.  فایل های رایانه، 
والدین یا افراد قیم حق دارند فایل فرزند خود را برر�شی  به اطالعات، 
کنند. از کمک شما برای اطمینان از استفاده مناسب دانش آموز از رایانه ها، 

)BP 6163.4( .سپاسگزاریم

لباس
 Will مدارس متوسطه  هر مدرسه نوع لباس مخصوص به خود را دارد. 
Rogers و Pasteur و دبستان Dyer-Kelly یونیفورم های مخصوص دارند. 
یا جایگزین های  برای صحبت درباره دریافت کمک  خانواده ها می توانند 
بگیرند.  تماس  مدرسه  مدیر  با  مدرسه،  هر  یونیفورم  برای  موجود 
دانش آموزان باید با خط م�شی عمومی نحوه لباس پوشیدن در هر مدرسه 

مطابقت داشته باشند.

از تمام دانش آموزان انتظار می رود در محیط مدرسه لباس مناسب به تن 
داشته باشند. هرگونه لباس، مدل مو یا رنگ مویی که به شکل قابل توجه در 
محیط آموز�شی ایجاد اختالل یا مشکل می کند، به جز مواردی که مشمول 
قانون آزادی بیان، خط م�شی هیئت آموز�شی یا مقررات اداری می شوند، به 
هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. پوشاک، جواهرات یا وسایل شخ�شی 
)کوله پشتی، کیف کمری، کیف ورز�شی، بطری آب و غیره( حاوی کلمات یا 
تصاویر رکیک، جن�شی، تبعیض آمیز، زننده، تهمت آمیز یا مواردی که مطالب 
غیرقانونی یا خشن، مثل استفاده غیرقانونی از اسلحه، مواد مخدر، الکل، 
دخانیات یا داروهای غیرقانونی نشر می دهند، نشانگر عضویت یا تبلیغ یک 
گروه تبهکاری هستند یا حاوی تهدید نسبت به دیگرانند، ممنوع می باشند. 
پوشاک باید به اندازه، تمیز و پاکیزه باشد و با استانداردهای ایمنی، سلیقه 
مناسب و نجابت همخوانی داشته باشد. پوشاکی که شکاف سینه، اندام 
لباس زیر را نمایش دهد یا از نظر جن�شی  زیر سینه و شکم،  خصو�شی، 

تحریک آمیز باشد، ممنوع است.

از  خارج  محیط  برای  بدهد  اجازه  دانش آموزان  به  باید  مدرسه  هر 
کالس در یک روز تحصیلی از لباس های محافظت در برابر تابش آفتاب، 
بگیرد  کار  به  را  قوانینی  می تواند  مدرسه  هر  کنند.  استفاده  کاله،  مثل 
در  پوشیدن  برای  مجاز  آفتاب  تابش  برابر  در  محافظ  لباس  نوع  که 
می شوند، تلقی  »نامناسب«  که  کاله هایی  و  مدرسه  از  خارج  محیط 

)AR 5145.2 و EC § 35183.5; BP( .در آن مشخص شده است

دانش  برای  لباس   Encina Preparatory 6-12 High School دبیرستان 
کمک  کند.  می  فراهم  آنها  های  خانواده  و   San Juan Unified آموزان 
گنجه لباس در  لباس و کفش تمیز پذیرفته می شود.  های آرامش بخش، 
1400 بل استریت - مجاور پارکینگ سالن بدنسازی واقع شده است و پنج 
 شنبه ها از ظهر تا ساعت 2 بعد از ظهر باز است.لطفا برای سوال کردن با

 5891-971-916 تماس بگیرید.

مسئولیت مالی
والدین یا افراد قیمی مسئول هستند باید هزینه مالی رفتارهای نادرست، 

از جمله آسیب به اموال عمومی، از سوی فرزندان صغیر خود را بپذیرند.

دانش آموزانی که در اینگونه فعالیت ها شرکت دارند ممکن است تعلیق و/
یا از مدرسه اخراج شده و متحمل اتهامات کیفری شوند.

دیپلم و کارنامه دانش آموز را تا زمان  ناحیه ما می تواند نمرات،  به عالوه، 
پرداخت خسارت و در صورت عدم توانایی کودک یا والدین در پرداخت 
پس از انجام فعالیت های داوطلبانه در برابر جبران خسارت مالی،  هزینه، 

نزد خود نگه دارد.

والدین یا افراد قیم در قبال تمام دارایی های ناحیه که به دانش آموز صغیر 
قرض داده شده و بازگردانده نمی شوند، مسئولیت خواهند داشت.

اطالعات اضطراری
مدرسه فرزند شما باید برای کمک به کارکنان در تماس با افراد مناسب 
داشته  پرونده  در  درست  اطالعات  اضطراری،  وضعیت  بروز  زمان  در 
آنالین  فرآیند  یک  اضطراری  کارت  اطالعات  ارسال  برای  ناحیه  باشد. 
از جمله باید  خانواده ها باید کارت ها را به صورت کامل پر کنند،  دارد. 
در حالت  تماس  برای  تلفن  و شماره های  مرتبط  اطالعات سالمت  تمام 
 برای پر کردن کارت آنالین، وارد 

ً
اضطراری را در اختیار داشته باشند. لطفا

یافت شود در:  اطالعات بیشتر می تواند    سیستم پورتال والدین شوید. 
.www.sanjuan.edu/emergencycard

دایرکتوری  اطالعات  جز  به  اضطراری،  کارت  روی  موجود  اطالعات 
دانش آموز، به صورت محرمانه حفظ می شوند. اگر آدرس یا شماره تلفن 
 به 

ً
 فورا

ً
روی کارت در طول سال تحصیلی به هر دلیل تغییر پیدا کرد، لطفا

)EC § 49408( .مدرسه اطالع بدهید

دادگاه و دستورات حضانت
San Juan Unified متعهد است برای ارائه یک محیط امن و حمایتی برای 
یادگیری، با خانواده ها همکاری کند. ولی یا قیمی که دانش آموز را در مدرسه 
ثبت نام می کند به عنوان ولی یا قیم دارای حضانت شناخته می شود و 
مسئولیت رفاه کودک را به عهده دارد. مسئوالن مدرسه عقیده دارند هر دو 
ولی یا قیم ها از حقوق برابر برخوردار هستند، از جمله حق بردن دانش آموز 
پس از ساعت کال�شی، خارج کردن دانش آموز از مدرسه، ارزیابی سوابق 
دانش آموز، شرکت در فعالیت های مدرسه یا بازدید از مدرسه، مگر آنکه 
یک دستور مخالف با این مسئله از طرف دادگاه به دست مدرسه برسد. 
زمانی که امکان دستر�شی از سوی دادگاه محدود می شود، یک ولی یا قیم 
باید یک کپی از دستور دادگاه را در زمان ثبت نام یا بالفاصله پس از تغییر 

شرایط، در اختیار مدرسه قرار دهد.

در صورت مشاهده تالش برای نقض دستور دادگاه مبنی بر محدودیت 
دستر�شی به یک دانش آموز، مدرسه باید با ولی دارای حضانت و مأموران 
پلیس محلی تماس بگیرد و تنها زمانی امکان دستر�شی به دانش آموز را بدهد 
که یک یا هر دو مورد مذکور رضایت خود را اعالم کنند. به والدین توصیه 
می شود برای پشتیبانی از آموزش فرزند خود، با هم همکاری داشته باشند.

حضور در کالس
بر اساس  دارد.  حضور در کالس نقش بسزایی در موفقیت دانش آموز 
6 تا 18 ساله خود را باید  قوانین کالیفرنیا، والدین و افراد قیم  کودکان 
به مدرسه بفرستند، مگر آنکه به دلیل وجود برخی شرایط از نظر قانونی از 
این امر مستثنی شوند. والدین یا افراد قیمی که نتوانند از این قانون تبعیت 

کنند ممکن است تحت پیگرد قرار بگیرند.

تحصیلی،  مقاطع  تمام  برای   San Juan Unified آسان،  درک  برای 
خط م�شی ها و فرآیندهای حضور کال�شی استاندارد شده  دارد. دانش آموزی 
که 10 ساعت کال�شی یا بیشتر را در طول یک سال از دست بدهد، به عنوان 
غایب محسوب می شود، بدون توجه به این مسئله که آیا غیبت ها موجه 
به   Attendance Improvement Program درباره  اگر  خیر.  یا  بوده اند 
کمک نیاز دارید یا سؤالی ذهن شما را مشغول کرده است، با معلم یا مدیر 
دانش آموز خود تماس بگیرید یا برای کسب اطالعات بیشتر از طریق شماره 
8604-979)916( با برنامه بهبود حاضری تماس بگیرید. )EC § 48200 و 

)48290
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غیبت های مجاز قانونی
دانش آموز  غیبت  زمان  در  خانواده ها  که  است  مهم  بسیار 
قانون  به  توجه  با  وجود،  این  با  بدهند.  اطالع  مدرسه  به  خود، 
می شود: دانسته  »موجه«  زیر  دالیل  به  تنها  غیبت  یک   ایالت، 

)EC § 48205(

به دلیل بیماری دانش آموز	 

به دلیل حضور در قرنطینه به دستور یک شهرستان یا مأمور بهداشت 	 
شهری.

یا 	  چشم پزشکی  دندانپزشکی،  پزشکی،  خدمات  گذراندن  هدف  با 
کایروپراکتیک مورد نیاز.

با هدف شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از اعضای خانواده درجه 	 
یک، تا زمانی که در صورت انجام مراسم غیبت بیش از یک روز و در 
صورت انجام مراسم خاکسپاری در خارج از کالیفرنیا غیبت بیش از 

سه روز نباشد.

با هدف حضور در هیئت منصفه به شکلی که در قانون تصریح شده 	 
است.

وظیفه 	  دانش آموز  که  کودکی  برای  دکتر  وقت  یا  بیماری  دلیل  به 
حضانت او را در طول سال تحصیلی به عهده دارد.

در 	  حضور  دادگاه،  در  حضور  مثل  مواردی  برای  غیبت  دلیل  به 
مراسم مذهبی یا حضور در یک کنفرانس  یک مراسم خاکسپاری، 
فرآیندهای  درباره  آموز�شی  کنفرانس  یک  در  حضور  یا  کاری  مهم 
ارائه  غیردولتی  سازمان  یک  سوی  از  که  قضایی  یا  قانون گذاری 
زمانی که درخواست غیبت به صورت کتبی از سوی ولی یا  می شود، 
قیم ارائه شده و بر اساس استانداردهای یکپارچه تعیین شده از سوی 
به تأیید مدیر یا نماینده مشخص شده رسیده  هیئت قانون گذاری، 
است. بر اساس قانون، حضور در مراسم مذهبی در هر ترم نباید بیش 

از چهار ساعت باشد.

انتخابات - با هدف خدمت به عنوان یکی از اعضای هیئت محلی در 	 
یک انتخابات.

با هدف گذراندن وقت با یکی از اعضای خانواده درجه یک دانش آموز 	 
بخش  در  که  همانطور  است،  مسلح  نیروهای  دائم  یک عضو  که 
49701 قانون تعریف شده و برای مدتی مشغول انجام وظیفه بوده، 
در حال ترک محل است، به تازگی بازگشته است، قرار است به منطقه 
جنگی یا موقعیت پشتیبانی از منطقه جنگی اعزام شود. غیبت موجه 
با در نظر گرفتن این پاراگراف باید برای مدت زمانی باشد که توسط و 

به صالحدید مدیر ناحیه آموز�شی، مشخص می شود.

با هدف حضور در مراسم سوگند دانش آموز برای تبدیل شدن به 	 
شهروند قانونی ایاالت متحده

دانش آموزانی که به دالیل زیر از مدرسه غیبت می کنند باید اجازه داشته 
باشند تمام وظایف خانگی و آزمون هایی که در طول مدت غیبت از دست 
داده اند را به شکلی مناسب دریافت کنند، در مدت زمان قابل قبول تکمیل 
نمایند و نمره و اعتبار کامل را به خود اختصاص دهند. معلم هر کال�شی که 
باید آزمون و وظایف خانگی را آماده  دانش آموز در آن غیبت کرده است، 
 مشابه، آزمون و تکلیفی 

ً
کند که به شکل قابل قبول معادل، اما نه دقیقا

 EC § 46010( .باشد که دانش آموز در زمان غیبت خود از دست داده است
و 48205(

گزارش غیبت ها
در صورت غیبت یا تأخیر یک دانش آموز، خانواده ها باید پیش از شروع آن 
روز کاری و تمام روزهایی که دانش آموز در آن ها غیبت  یا تأخیر دارد، با شماره 
حضور کال�شی مدرسه تماس بگیرند. دانش آموز باید در هنگام بازگشت یک 
یادداشت کتبی همراه داشته باشد که توسط ولی یا قیم امضاء شده است 
و حاوی تاریخ اعالم، نام کامل دانش آموز، نام معلم، مقطع، تاریخ  غیبت، 
غیبت هایی  دلیل غیبت و در کنار آن نام و نسبت فرد اطالع دهنده است. 
که در طول پنج روز مدرسه وضعیت شان مشخص نشود به عنوان غیبت 

غیرموجه از سوی مدرسه در سوابق درج خواهد شد.

تأیید بیماری
پنج  با  برابر  ایاالت  سراسر  در  بیماری  دلیل  به  کودکان  غیبت  میانگین 
تا  می دهد  اجازه  قیم  یا  خانواده  هر  به   San Juan Unified است.   روز 
سقف 10 روز غیر متوالی در هر سال بدون نیاز به تأیید و گواهی پزشک یا یکی 

)EC § 46011( .از کارکنان مدرسه، غیبت داشته باشند

دانش آموزانی که پس از گذشت پنج روز هنوز به دلیل بیماری شدید امکان 
حضور در مدرسه را ندارند باید در هنگام بازگشت به مدرسه، یک تأییدیه 
و گواهی از پزشک همراه داشته باشند. اگر دانش آموز به دلیل یک بیماری 
یا پیش از اتمام پنج  مزمن و جدی تحت مراقبت منظم پزشک قرار دارد، 
 گواهی را به 

ً
روز مهلتی که یک پزشک از او خواسته در منزل بماند، باید فورا

مدرسه ارائه کنید.

این جلسات غیبت به عنوان موجه ثبت می شود و از مجموع 10 روز غیبت 
موجه والدین کسر نخواهد شد.

فرم بیماری مزمن
اگر دانش آموز شما به یک بیماری مزمن مبتال است، می توانید با دریافت 
تأییدیه یک پزشک، تمام غیبت های دانش آموز خود را موجه کنید. در این 
فرم پزشک معالج باید بیماری و عالئمی که نیاز به معاینه پزشک ندارند، 
اما الزم است دانش آموز در خانه بماند و به مدرسه نرود، مشخص شده 

باشند.

یک  به مدرسه  دانش آموز  بازگشت  زمان  در  قیم   یا  ولی  این گواهی،  با 
یادداشت ارسال می کنند که در آن عالئم بیماری توسط پزشک مشخص 
شده است. این غیبت ها موجه قلمداد خواهند شد. این فرم را می توانید از 
مدرسه دریافت کنید. این فرم در پایان هر سال تحصیلی منق�شی می شود. 
فرم جدید را باید به صورت سالیانه دریافت کنید. برای یافتن پاسخ سؤاالت 

 با پرستار مدرسه یا کارکنان مدرسه تماس بگیرید.
ً
خود لطفا

مطالعه مستقل
اگر یک کودک برای پنج روز یا بیشتر به دلیل غیرموجه در مدرسه حاضر 
نشود، خانواده ها می توانند پنج روز زودتر با مدیر مدرسه تماس بگیرند و یک 
مطالعه مستقل را ترتیب دهند. با وجود اینکه مدارس به بیشتر درخواست ها 
رسیدگی می کنند، ممکن است بع�شی از معیارهای به خصوص، مثل اطالع 
رفتاری،  حضور کال�شی،  مشکالت آکادمیک،  در فاصله کمتر از پنج روز، 
درگیری های امتحانی یا نبود منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات، باعث شوند 

مدرسه درخواست را رد کند.

گزینه های دانش آموزانی که نمی توانند در 
مدرسه حاضر شوند

دانش آموزانی که نمی توانند به دلیل آسیب جدی یا بیماری برای مدت سه 
هفته یا بیشتر در مدرسه حاضر شود، می توانند در منزل آموزش ببینند. شرایط 
دانش آموز باید از سوی یک پزشک تأیید شده باشد. دانش آموزانی که مشکالت 
سالمت روان دارند باید از قبل برای طرح درمان خود، یک گواهی از پزشک

یا  روانی  جسمی،  موقت  معلولیت  از  که  دانش آموزانی  کنند.  دریافت 
تسهیالت  عاطفی رنج می برند و در بیمارستان بستری هستند یا در یک  
بهداشتی مسکونی ، به جز بیمارستان های ایالتی، مراقبت دریافت می کنند، 
می توانند طرح را از پزشک خود دریافت کنند. دانش آموزانی که از معلولیت 
موقت جسمی، روانی یا عاطفی رنج می برند و در بیمارستان بستری هستند 
ایالتی،  بیمارستان های  به جز   ، بهداشتی مسکونی   در یک تسهیالت  یا 
می توانند آموزش فردی را از ناحیه آموز�شی  مراقبت دریافت می کنند، 
که مرکز بهداشتی در آن واقع شده است، دریافت کنند. خانواده مسئول 
آموز�شی  به خدمات  دانش آموز  نیاز  درباره  آموز�شی  ناحیه  اطالع رسانی 
است. برای اطالع از سایر جایگزین های آموز�شی، با ناحیه ما تماس بگیرید. 

)EC § 48206.3-48208(

فرار از مدرسه
هر دانش آموزی که به شکل غیرموجه برای مدت سه روز کامل یا غیرکامل 
در یک سال تحصیلی غیبت دارد یا در طول سال تحصیلی در سه نوبت برای 
مدت بیش از 30 دقیقه در یک روز مدرسه بدون دلیل موجه تأخیر داشته 
است، یا مرتکب ترکیبی از این موارد شده باشد، فرار از مدرسه انجام داده 
است. دانش آموزانی که از مدرسه فرار می کنند و والدین یا افراد قیم آن ها، 
قانون را نقض کرده اند و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و جریمه خواهند 

شد.

ممکن است امتیاز رانندگی دانش آموزان تعلیق شود یا با تأخیر بیافتد. 
لغو  اجازه کار دانش آموزانی که به شکل مکرر از مدرسه فرار می کنند، 
خواهد شد. امکان دارد افراد بزرگسال با دوره های »وقفه« که در مجموع 
برابر با شش روز است، امتیازات فارغ التحصیلی خود را از دست بدهند. 
زمانی که حضور کال�شی به یک مشکل بدل می شود، قانون ایالتی والدین 
یا افراد قیم را تشویق می کند همراه با دانش آموز خود به مدرسه بیایند 

)EC § 48260, 48273; VC § 13202.7( .و با او در کالس ها حاضر شوند
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اطالعیه فرار از مدرسه و غیبت های مکرر
اگر دانش آموز سه روز غیبت غیرموجه و/یا فرار از مدرسه و تأخیر داشته 
باشد، خانواده ها یک نامه دریافت خواهند کرد. اگر دانش آموز سه غیبت 
غیرموجه دیگر و در مجموع شش روز غیبت غیرموجه داشته باشد، دومین 
نامه ارسال خواهد شد. اگر دانش آموز یک روز غیبت غیرموجه دیگر و/یا 
فرار از مدرسه و تأخیر تجربه کند، در مجموع نه روز غیبت غیرموجه دارند 
و خانواده ها نامه سوم را دریافت خواهند کرد. یک تالش وظیفه شناسانه 
صورت می گیرد تا حداقل یک جلسه فرار از مدرسه از روی عادت )چه به 
صورت حضوری یا تلفنی( با خانواده و دانش آموز برگزار شود تا وضعیت 
دانش آموز برر�شی گردد. به والدین توصیه می شود از این جلسات فرار از 
مدرسه از روی عادت استفاده و نگرانی های خود در مورد فرار از مدرسه را 
مطرح کنند. )یک تأخیر غیرموجه، تأخیری است که برای مدت بیش از 30 
دقیقه در یک روز مدرسه بدون هیچ دلیل موجهی بر اساس موارد قانونی، 

اتفاق بیافتد.(

Child Welfare and Attendance  Letter
)CWA 1&2(  نامه رفاه و حضور کالسی کودک

خانواده ها یک نامه هشدار جامع از طریق ولی/قیم دریافت می کنند که 
 CWA1 نامه  بیماری های زیادی داشته است.  نشان می دهد فرزندشان 
زمانی تنظیم می شود که پنج روز بیماری بر اساس تأیید ولی، ثبت شده باشد. 
زمانی که 10 روز بیماری تأییدشده توسط ولی به ثبت برسند، خانواده یک 
نامه CWA2 دریافت می کند که در آن خواسته شده برای تأیید بیماری در 
که دانش آموز مریض بود و نتوانست در مدرسه حاضر  روزهای بیشتر، 
شود، یک گواهی پزشک ارائه گردد. از آن  به بعد، تمام جلسات غیبت بدون 
گواهی پزشک حرفه ای یا تأیید کارکنان مدرسه، به عنوان تأیید غیرموجه در 

نظر گرفته خواهد شد. )EC § 48260/5 و 46011(

جلسه دادرسی هیئت بررسی حضور در مدرسه
بخش 48263 از California Education Code )قانون آموز�شی کالیفرنیا( 
حضور  برر�شی  )هیئت های   School Attendance Review Boards به 
در مدرسه( صالحیت می دهند به پرونده های مربوط به فرار از مدرسه به 
اختالل به شکل   / حضور نامنظم در کالس یا نافرمانی  صورت عادی، 
به  شدیدتری  مداخالت  باشد  الزم  است  ممکن  کند.  رسیدگی  مستمر، 
برر�شی حضور در مدرسه  به هیئت  ارجاع  کار  بتوان  تا  کار گرفته شود 
والدین یا افراد قیم باید به  یا واحد تحقیقات را در نظر گرفت.   )SARB(
برای اطالع   .)EC § 48320-48325( صورت کتبی در جریان قرار بگیرند 
شمارۀ به   Attendance Improvement Program/SARB با   بیشتر، 

8604-979 )916( تماس بگیرید.

حذف دانش آموز - تعداد روزهای متوالی غیبت
اگر یک دانش آموز در مجموع 15 روز غیبت متوالی داشته باشد بدون اینکه 
از طرف والدین با مدرسه تما�شی گرفته شود، ممکن است دانش آموز از 
مسئوالن اجرای مدرسه می توانند با رسیدن تعداد  مدرسه حذف شود. 
روزهای غیبت متوالی به عدد 10، یک نامه ارسال کنند که در آن مشخص 
شود خانواده هیچ تماس با مدرسه نداشته یا مدرسه چندین بار سعی 

داشته با خانواده تماس بگیرد.

ارجاع به دادستان منطقه
در صورتی که یکی از والدین، افراد قیم یا شخص دیگری به صورت متوالی 
School Attendance Review Board )هیئت  و از روی عمد به دستورات 
 School ندهد،  پاسخ  ارائه شده  یا خدمات  در مدرسه(  برر�شی حضور 
Attendance Review Board می تواند به ناحیه آموز�شی دستور بدهد بر 
 Contributing to the Delinguency of a قانون    272 بخش  اساس 
در یک دادگاه مناسب شکایتی علیه   ،Minor, California Penal Code
تنظیم کند  قیم یا اشخاص دیگری که در این غیبت ها نقش دارند،  ولی، 
و از طریق مجاری قانونی مناسب، آن فرد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. 
و بیشتر می توانند برای پیگیری قضایی به دادگاه  ساله    12 دانش آموزان 

نوجوانان ارجاع داده شوند.

دارایی دانش آموز
ناحیه برای دارایی های مفقود شده یا آسیب دیده دانش آموز هیچ پوشش 
بیمه ای ارائه نمی کند. دارایی های شخ�شی دانش آموزان با مسئولیت کامل 
دانش آموزان به مدرسه آورده می شوند. ما در قبال مفقود شدن یا آسیب 

دیدن دارایی های شخ�شی هیچ مسئولیتی به عهده نمی گیریم.

جستجوی دارایی
مسئوالن مدرسه و  ایمنی و رفاه دانش آموزان،  برای اطمینان از سالمت، 
مأموران اعمال قانون می توانند بر اساس مجوز قانونی اقدام به تفتیش 
و جستجو کنند. قفسه های مدرسه ممکن است در هر زمان مورد تفتیش 
قرار بگیرند. به عالوه، مأموران مسئول ایمنی مدارس در ایالت یا مسئوالن 
اعمال قانون می توانند از سگ های تعلیم دیده برای نشان دادن وجود مواد 
مخدر در قفسه ها، خودروها، کوله پشتی ها و سایر مکان ها استفاده کنند. 
مسئولین مدرسه می توانند هر وسیله ای که در محیط مدرسه مجاز نیست 

را ضبط کنند.

کتاب ها و سایر دارایی های مدرسه
کتاب ها و سایر وسایل و تجهیزات مربوط به دانش آموز جزو دارایی های 
تمام وسایل و تجهیزات باید تمیز نگه  باقی می مانند.   San Juan Unified
با دقت جابجا گردد و در وضعیت خوبی برگردانده شوند.  داشته شوند، 
عالوه بر جریمه های دیگر، دانش آموزان باید هزینه تعمیر یا تعویض وسایل 

آسیب دیده یا مفقودشده را هم پرداخت کنند.

نکات
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قوانین مدرسه از حقوق تمام دانش آموزان حفاظت کرده و محیطی امن 
دانش آموزان باید در یادگیری آزاد باشند و  برای یادگیری ایجاد می کنند. 
دانش آموزان  آموزگاران باید از آزادی الزم برای آموزش بهره مند باشند. 
مسئولیت رفتارهای خود در مدرسه و فعالیت های مدرسه ای، مسیر رفت و 
برگشت از خانه به مدرسه و فعالیت هایی که در زمان حضور در زمین بازی 
ممکن است از دانش آموزان  را به عهده دارند.  مدرسه انجام می دهند، 
خواسته شود برای شرکت در فعالیت های فوق برنامه از استانداردهای 

آکادمیک یا شهروندی تبعیت کنند.

از دانش آموزان انتظار می رود:

از قوانین مدرسه تبعیت کنند	 
طبق دستورات معلمان و مسئوالن مدرسه عمل کنند	 
در کالس به معلم و سایر دانش آموزان احترام بگذارند	 
در کالس آماده انجام کار باشند	 
در ساعت کالسی روی کار تمرکز کنند	 
از قوانین مدرسه به نحوی که توسط هر معلم توضیح داده شد، تبعیت 	 

کنند

هنگام دوچرخه سواری به طور کلی، کاله ایمنی داشته باشند

 دانش آموزان نمی توانند:
هیچگونه سالح یا شیئ خطرناکی همراه داشته باشند	 
مبادرت به حمل، استفاده، فروش یا تقسیم مواد مخدر، داروی 	 

غیرمجاز، دخانیات، الکل یا سایر مواد خطرناک یا ممنوعه یا از 
نشئه کننده، از جمله داروهای بدون نسخه، کنند

اقدام به دعوا، آسیب زدن، تهدید، آزار، زورگویی یا ترساندن 	 
دیگران کنند

دارایی دیگران را بگیرند یا خراب کنند	 
به شکلی رفتار کنند یا لباس بپوشند و یا وسیله ای همراه داشته باشند 	 

که زننده است، بی حرمتی نسبت به دیگران است، توهین آمیز است، 
دیگران را تحقیر می کند یا قوانین و مقررات مدرسه را نقض می کند

با مقامات مدرسه مخالفت کنند	 
فضای آموزشی را بدون اجازه ترک کنند	 
در فعالیت های کالس یا مدرسه اختالل ایجاد کنند	 
مدارک را تغییر دهند یا تقلب کنند	 
در فعالیت های قماربازی شرکت کنند	 
از ابزار ارتباط الکترونیکی که باعث قطع فعالیت مدرسه می شود، 	 

استفاده کنند
در مدرسه حاضر نشوند یا تأخیر داشته باشند	 

اختالل کالس
معلم ابتدا با  زمانی که یک دانش آموز باعث اختالل در کالس می شود، 
اگر دانش آموز همچنان  دانش آموز کار می کند تا رفتار او را تغییر بدهد. 
می شود  داده  ارجاع  مدرسه  مسئوالن  به  داد،  ادامه  کالس  اختالل  به 
مدرسه به خانواده ها  تا تدابیر انضباطی و اصالحی مناسب اتخاذ شوند. 
اطالع می دهد که برای اصالح رفتار چه انتظاری از آن ها می رود. اگر رفتار 
دانش آموز ناقض قوانین مدرسه بود، مدرسه می تواند توصیه هایی داشته 

باشد، برای مثال:

مشاوره	 

جلسه با خانواده	 

ارزیابی تعیین سطح در یک مدرسه یا برنامه دیگر	 

قرارداد کتبی بیانگر شرایطی که باید بهبود پیدا کند	 

ارجاع به یک آژانس اجتماعی یا اعمال قانون	 

تدابیر انضباطی، که می تواند شامل این موارد باشد:	 

محدودیت شرکت در فعالیت های مدرسه، از جمله استراحت، 	 
سفرهای علمی، فعالیت ورز�شی، فعالیت های اوقات فراغت و 

فارغ التحصیلی

بازداشت یا حضور در مدرسه در روز یکشنبه )دانش آموزان 	 
کارهای کال�شی خود را انجام می دهند(

حذف از کالس و عضویت در یک برنامه مدرسه دیگر	 

تعلیق	 

اخراج	 

انتقال به یک مدرسه یا برنامه دیگر	 

تعلیق
یک دانش اموز را نمی توان تنبیه انضباطی، تعلیق یا اخراج کرد، مگر آنکه 
یا مدیر مدرسه ای که دانش آموز در آن  یک فرد مشخص شده   مدير، 
ثبت نام کرده است مشخص کنند که دانش آموز یک یا چند بخش از قانون 
آموزش کالیفرنیا را نقض کرده است. تعلیق، از جمله تعلیق با نظارت، تنها 
زمانی اعمال می شود که روش اصالحی نتواند رفتار مناسب را در دانش آموز 

ایجاد کند.

تمام دانش آموزان باید از مقررات تبعیت کنند، دوره های آموز�شی الزامی 
را پشت سر بگذارند و دستورالعمل های معلمان و مدارس را دنبال نمایند. 
از جمله فردی که نیازهای استثنائی دارد را می توان به  یک دانش آموز، 
دلیل رفتار هایی که در قانون آموزش کالیفرنیا مشخص شده است و به 
فعالیت های مدرسه یا حضور در مدرس که در هر مدرسه ناحیه یا داخل هر 
ناحیه آموز�شی دیگر اتفاق می افتد تنبیه انضباطی، تعلیق یا اخراج کرد، از 
جمله هر یک از این موارد: در زمان حضور در زمین بازی مدرسه؛ در هنگام 
رفت و آمد از منزل به مدرسه؛ در زمان ناهار چه داخل و چه خارج از فضای 
در طول مدت رفتن به یا آمد از فعالیت هایی که تحت حمایت  آموز�شی؛ 

مدرسه قرار دارند.

دانش آموز ممکن است به دلیل نقض قوانین مدرسه یا ناحیه یا در صورت 
ایجاد خطر در ایمنی یا سالمت دیگران یا تهدید به قطع برنامه های مدرسه، 
تعلیق شود. یک تعلیق ممکن است از یک تا پنج روز طول بکشد. در طول 
مدت تعلیق، دانش آموز نمی تواند در کالس ها و فعالیت های عادی مدرس، 
از جمله فارغ التحصیلی، شرکت کند اما می توانند در برنامه های جایگزین 
حضور پیدا کند. ممکن است یک معلم از خانواده دانش آموز تعلیق شده 
بخواهد در بخ�شی از روز در مدرسه حاضر شوند و با مدیر مالقات داشته 

باشند.

دانش آموز تعلیق شده یا خانواده اش می توانند با دنبال کردن فرآیندهای 
ناحیه، نسب به حکم تعلیق اعتراض کنند. اگر یک خانواده می خواهد به 
تعلیق اعتراض کند، مدت 10 روز کاری پس از اولین روز تعلیق فرصت دارد 
این کار را انجام بدهد. اعتراض باید ابتدا به مدیر خود مدرسه اعالم شود. 
اگر خانواده از تصمیم رضایت ندارد، باید فرم درخواست تجدیدنظر نسبت 
خانواده می تواند فرم را به  به تعلیق که در مدرسه وجود دارد را پر کند. 
 3738 Walnut Ave., فکس کرده یا به آدرس    )916( 979-8053 شماره 

Carmichael, California 95608برای دفتر ناحیه ارسال نماید.

برر�شی  و  مداخله  مسئول  کارکنان  تکمیل شده،  فرم  دریافت  از  پس 
دانش آموزی کار بازبینی درخواست تجدیدنظر برای تعلیق را انجام خواهند 
داد. در طول فرآیند تجدیدنظر، دانش آموز دوران تعلیق عادی که از طرف 
مدرسه مشخص شده است را طی می کند تا نتیجه نهایی اعالم شود. پس از 
تکمیل تصمیم گیری با خانواده تماس گرفته می شود و یک نامه هم به آدرس 
 EC § 48908, 48911.1, 56026;( ارسال خواهد شد.  منزل ارائه شده، 

)USC § 1415; BP 5144.1

مداخالت توصیه  شده در منزل
لطفاً تعلیق در خانه را به عنوان یک امر آموزشی برای دانش آموز خود 

انجام دهید. راهکارهای زیر را در نظر بگیرید: 

برای دریافت وظایف و فعالیت های در منزل که در طول دوره 	 
تعلیق از دست رفته است درخواست بدهند (ممکن است یک یا دو 
روز طول بکشد تا معلمان بتوانند این وظایف خانگی را جمع بندی 

کنند) و اطمینان پیدا کنند که دانش آموز وظایف خانگی از دست رفته 
را تکمیل می کند.

در روز(های) تعلیق نظارت یک بزرگسال وجود داشته باشد.	 
دسترسی به تلویزیون، تلفن، اینترنت، بازی های ویدیویی و دوستان 	 

محدود شود.
به دانش آموز کمک شود به دیگر راه های روبرو شدن با مسئله فکر 	 

کند.
زمانی که دانش آموزان درفعالیت های مثبت شرکت دارند، احتمال به 	 

دردسر افتادنشان بسیار کم تر است.
بعضی از عالیق دانش آموز را پیدا و او را درگیر کنید (ورزش، 	 

هنر، گروه نوجوانان، تئاتر و غیره).
برای کمک با منابع اجتماعی در ارتباط باشید - به 	 

www.211Sacramento.org مراجعه کنید یا از مشاور/مسئول 
مدرسه سؤال کنید.

هدف این است که دانش آموزان از اشتباهات خود درس بگیرند و آن ها 
با مدیر  دارید،  احتیاج  بیشتر  نظرات و حمایت  به  اگر  نکنند.  تکرار  را 
Family and Community Engagement به شماره   مدرسه خود یا دفتر 

 7929-971 )916(تماس بگیرید.
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درک کدهای قانونی نمودار رفتاری
هر  پایان  در  هستند.  ناحیه  و  ایالتی  فدرال،  اجباری  قوانین  اساس  بر  است  شده  اشاره  آن ها  به  زیر  نمودار  در  که  نتایجی  و  رفتارها 
آدرس  طریق  از  آن  اداری  مقررات  و   San Juan Unified Board خط م�شی های  شده اند.  ذکر  پرانتز  داخل  در  مربوطه  منابع   بخش، 

www.sanjuan. edu/boardpolicies در دسترس شما هستند.

)ADA( Americans with Disabilities Act )قانون آمریکایی های دچار معلولیت(
 )EC( California Education Code )قانون آموزش کالیفرنیا(

 )HSC( California Health and Safety Code )قانون بهداشت و مصئونیت کالیفرنیا(
 )PC( California Penal Code )قانون کیفری کالیفرنیا(

 )VC( California Vehicle Code )قانون خودروی کالیفرنیا(
 )CCR( California Code of Regulations )قانون مقررات کالیفرنیا(

 )FERPA( Family Educational Rights and Privacy Act )قانون حقوق و حریم خصو�شی آموزش خانواده(
)San Juan Unified خط م�شی های هیئت مدیره( San Juan Unified Board Policies )BP( 

)San Juan Unified مقررات اداری( San Juan Unified Administrative Regulations )AR( 
)USC( United States Code )مجموع قوانین ایاالت متحده(

اخراج
اخراج به این معنی است که دانش آموز دیگر نمی تواند در فعالیت مدرسه 
دانش آموزان اخراج  San Juan Unified حضور داشته باشد.  یا مدارس 
شده در یک برنامه آموز�شی دیگر قرار می گیرند. برای هر جرم جدی، مثل 
حمل سالح و اشیاء خطرناک، ایجاد آسیب جسمی برای دیگران، حمل یا 
تعرض جن�شی یا ضرب و  اخاذی،  فروش مواد ممنوعه، دزدی و سرقت، 

شتم، توصیه می شود دانش آموز اخراج گردد.

یک جلسه  یا  اجرایی  دادر�شی  یک  دانش آموز  توصیه شود،  اخراج  اگر 
آموزش  هیئت  گذاشت.  خواهد  سر  پشت  را  اجرایی  دادر�شی  جایگزین 
طول  در  می کند.  اتخاذ  را  دانش آموز  یک  اخراج  درباره  نهایی  تصمیم 
یک دانش آموز ممکن است در یک برنامه مدرسه دیگر  فرآیند اخراج، 
 قرار داده شود یا برای مدت حداکثر 40 روز کاری در مدرسه حاضر نشود. 

)BP 5144.1(

اسلحه یا اشیاء خطرناک
توصیه می شود دانش آموزانی که سالح گرم، چاقو، مواد منفجره یا سایر 
اشیاء خطرناک در اختیار دارند، از مدرسه اخراج شوند. بر اساس قانون 
ایالتی دانش آموزانی که به شکل آگاهانه یک اسلحه یا مواد مخدر در اختیار 

دارند، باید از مدرسه اخراج شوند. )EC § 48900 و 48915(

مواد ممنوعه
دانش آموزانی که مشاهده شود مواد مخدر کنترل شده یا سایر انواع مواد 
مخدر را در اختیار دارند، تعلیق خواهند شد. توصیه می شود دانش آموزانی 
یا موادی که ممکن است ممنوع باشند را به  که مواد مخدر کنترل شده، 

فروش می رسانند، از مدرسه اخراج شوند.

مقامات مدرسه می توانند دانش آموزانی که به دلیل حمل مواد مخدر یا 
الکل تعلیق شده اند را به مقامات قضایی ارجاع بدهند. دانش آموزی که 
تا یک  در دادگاه نوجوانان به جرم حمل مواد مخدر/الکل محکوم شود، 
 AR ;48915 و EC § 48900, 48902( سال امکان رانندگی نخواهد داشت

)5144.1

داروهای بدون نسخه و تجویزشده
با درخواست خانواده و پزشک، یک کارمند مدرسه می تواند برای دانش آموز 
داروهای بدون  هرنوع داروی مکمل،  در غیر اینصورت،  دارو تجویز کند. 
نسخه و داروهای تجویزی تحت هر عنوان ممنوع بوده و دانش آموز هرگز 
برای دانش آموزانی که این  نباید این داروها را با خود به مدرسه بیاورد. 

داروها را همراه دارند، تنبیهات انضباطی در نظر گرفته می شود.

به خانواده ها توصیه می شود با دانش آموز)های( خود صحبت کنند تا هرگز 
ماده مکمل یا دارویی را به جز در صورت دریافت از پزشک،  هیچ قرص، 
بع�شی از  والدین یا قیم خود یا مقامات مجاز در مدرسه، مصرف نکند. 
افراد در یک دوره از زندگی خود، ممکن است عوارض جانبی بد یک مکمل یا 
دارو را تجربه کنند. اگر بیش از یک دارو در طول روز مصرف شده باشد یا 
در صورتی که دارو بر اساس دستورالعمل مناسب یا به میزان تعیین شده 

مصرف نشود، ممکن است عوارض جانبی وجود داشته باشد.

محصوالت حاوی نیکوتین/دخانیات
سیگار کشیدن، استفاده یا داشتن هرگونه محصول حاوی تنباکو  یا نیکوتین 
از جمله محصوالت ممنوعه  ممنوع است.  در هر نقطه ای از این ناحیه، 
مصرف  دستگاه های  و  جویدنی  تنباکو  برگ،  سیگار  سیگار،  به  می توان 
دانش آموزانی که محصوالت  اشاره کرد.  )سیگار برقی(  الکتریکی دخانیات 
حاوی نیکوتین/دخانیات یا وسایل مصرف آن ها را در اختیار دارند، مورد 

تنبیه انضباطی قرار می گیرند.

تبعیض و آزار جنسی
ناحیه ما سیاست های سخت گیرانه ای علیه آزار، تبعیض و آزار جن�شی دارد. 
معلمان به شکلی مناسب با دانش آموزان درباره این سیاست ها صحبت 
نقض این موارد ممکن است باعث تعلیق یا اخراج شود.   خواهند کرد. 

)EC § 48900.2; BP 5145.7(

حضور والدین در کالس
مدار�شی که یک دانش آموز را به دلیل ارتکاب به یک حرکت زننده، همراه 
با ناسزاگویی و رفتار مبتذل و ایجاد اختالل در فعالیت های مدرسه و/یا 
مخالفت با مقامات مدرسه تعلیق می کنند، می توانند از خانواده دانش آموز 
حضور پیدا  بخواهند در کال�شی که دانش آموز از آن تعلیق شده است، 

)EC § 48900.1( .کنند

اعالمیه معلم
مسئوالن مدرسه باید به معلمان درباره تمام دانش آموزانی که در طول سه 
سال گذشته به هر دلیل، به جز استفاده از دخانیات، از مدرسه تعلیق یا 

)EC § 49079( .اخراج شده اند، اطالع بدهند

جستجوی دارایی
مسئوالن مدرسه و  ایمنی و رفاه دانش آموزان،  برای اطمینان از سالمت، 
مأموران اعمال قانون می توانند بر اساس مجوز قانونی اقدام به تفتیش 
و جستجو کنند. قفسه های مدرسه ممکن است در هر زمان مورد تفتیش 
قرار بگیرند. به عالوه، مأموران مدارس امن ایالت یا مسئوالن اعمال قانون 
می توانند از سگ های تعلیم دیده برای نشان دادن وجود مواد مخدر در 
قفسه ها، خودروها، کوله پشتی ها و سایر مکان ها استفاده کنند. مسئولین 
مدرسه می توانند هر وسیله ای که در محیط مدرسه مجاز نیست را ضبط 

کنند.

 دستورالعمل های رفتاری دانش آموزی
TK-12: 2019-2020

دستورالعمل های رفتاری دانش آموزی برای ارزیابی اتفاقات به صورت 
فردی و ارائه تنبیه انضباطی مطابق با سن دانش آموز و بر اساس یک مدل 

انضباطی پیشرو، طراحی شده است.

در San Juan Unified ما تمام تالش خود را به کار می گیرم تا فقط زمانی 
را در  نتوانند رفتار مناسب  تعلیق استفاده کنیم که روش اصالحی  از 
اگر مدیر مشخص کند که حضور  با این وجود،  دانش آموز ایجاد کند. 
دانش آموز باعث بروز خطر جدی شده است، ممکن است یک دانش آموز 
به هر دلیل در نمودار رفتاری دانش آموزی با اولین جرم به مرحله تعلیق 
روش های  از  خود  صالحدید  به  بنا  می توانند  مدرسه  مسئوالن  برسد. 
 EC § 48900, 48900.5)a(,( .اصالحی تا تعلیق و/یا اخراج استفاده کنند

)USC § 1415 48911.1 و
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سایر روش های رفتار و مرجع قانون 
اصالحی

 امکان 
تعلیق

امکان
اخراج

تماس به مقامات 
تنفیذ قانون

آسیب جسمی
EC § 48900(a)(1) اختیاریبلهبلهممکن است در نظر گرفته شودتهدید/ایجاد آسیب جسمی

ارتکاب خشونت/آسیب جسمی به دیگران، به جز در حال دفاع از خود
48915(a)(1)(E) و (a)(1)(A)48915 ,(2) و EC § 48900(a)(1)الزامی استبلهبلهممکن است در نظر گرفته شود

  EC §  48915(a)(1)(E), PC § 240 اقدام به حمله و ضرب و شتم کارکنان مدرسه
الزامی استبلهبلهممکن است در نظر گرفته شودو  242

کمک/شراکت در تالش/ایجاد آسیب فیزیکی و جراحت
PC § 31 و  EC § 48900(t) اختیاریبلهبلهممکن است در نظر گرفته شود

مواد ممنوعه
مبادرت به حمل/استفاده/فروش/تهیه/تأثیرپذیری از مواد ممنوعه، انواع مخدر به جز 

داروهای بدون نسخه برای استفاده شخصی یا داروهای تجویز شده برای دانش آموز از 
سوی پزشک

تحت تأثیر بودن	 
حمل	 
تهیه	 
فروش/اقدام به فروش	 

 HSC § 48915و(c)(3)  ،48915(a)(1)(C) ،48900(p) ،EC § 48900(c)
11053

ممکن است در نظر گرفته شود

ممکن است در نظر گرفته شود

ممکن است در نظر گرفته شود
در نظر گرفته نشده

بله
بله
بله

الزامی است

بله
بله
بله 

الزامی است

اختیاری
 الزامی است
الزامی است
الزامی است

عرضه/آماده سازی/مذاکره برای فروش مواد ممنوعه یا هر نوع مخدر به شکل غیرقانونی 
HSC § 11053 و EC § 48900(d)ممکن است در نظر گرفته شود

اختیاریبلهبله

فروش/تحویل/تهیه یک مایع/دارو/ماده که به عنوان یک ماده ممنوعه یا نوعی ماده مخدر 
HSC § 11053 و EC § 48900(d) ممکن است در نظر گرفته شودشناخته می شود، به شکل غیرقانونی

اختیاریبلهبله

حمل/مصرف دخانیات یا محصوالت حاوی نیکوتین که تنباکو دارند، بدون نسخه پزشک 
EC § 48900(h)

ممکن است در نظر گرفته شود
نهنهبله

حمل/عرضه/آماده سازی/مذاکره برای فروش دارو
به شکل غیرقانونی

HSC § 11014.5 و EC § 48900(j)

ممکن است در نظر گرفته شود
الزامی استبلهبله

دارایی 
(a)(1)(D)48915 و EC § 48900(e) ممکن است در نظر گرفته شوداقدام/ارتکاب به سرقت یا اخاذی

الزامی استبلهبله

ایجاد یا تالش برای ایجاد آسیب در مدرسه یا امالک خصوصی
حداقل آسیب	 
 	EC § 48900(f) آسیب زیاد

EC § 48900(g) تالش انفرادی برای سرقت دارایی مدرسه یا دارایی خصوصی

ممکن است در نظر گرفته شود
ممکن است در نظر گرفته شود

بله
بله

نه
بله

اختیاری
الزامی است

EC § 48900(l) اختیاریبلهبلهممکن است در نظر گرفته شوددریافت آگاهانه دارایی به سرقت رفته شخصی یا مدرسه

EC § 48900(l) دریافت آگاهانه دارایی به سرقت رفته شخصی یا مدرسه
اختیاریبلهبلهممکن است در نظر گرفته شود

 امکان سایر روش های اصالحیرفتار و مرجع قانون 
تعلیق

امکان
اخراج

تماس به مقامات 
تنفیذ قانون

آزار و زورگویی
آزار/ تهدید/ارعاب دانش آموزی که در پیگیری های انضباطی مدرسه نقش شاهد را به عهده 

EC § 48900(o) اختیاریبلهبلهممکن است در نظر گرفته شوددارد

دخالت/تالش برای مشارکت در یک شوخی/روش تحریک آمیزی که امکان دارد باعث 
ایجاد آسیب جسمی/تحقیر شخصی/آبروریزی فردی و در نتیجه ضربه جسمی یا روحی به 

EC § 48900(q) اختیاریبلهبلهممکن است در نظر گرفته شوددیگران شود

مشارکت در زورگویی، از جمله اما نه محدود به زورگویی های صورت گرفته از طریق 
EC § 48900(r) اختیاریبلهبلهممکن است در نظر گرفته شودیک وسیله الکترونیک

ارتکاب به آزار جنسی که باعث تهدیدآمیز/خشن/مجرمانه شدن محیط آموزشی شود، این 
EC § 48900.2 اختیاریبلهبلهممکن است در نظر گرفته شودمسئله از کودکستان تا مقطع سوم مصداق پیدا نمی کند

ایجاد/تالش/تهدید/شرکت در یک فعالیت در رابطه با جرائم نفرت آمیز، این مسئله برای از 
الزامی استبلهبلهممکن است در نظر گرفته شودکودکستان تا مقطع سوم مصداق پیدا نمی کند EC § 48900.2 و 48900.3

درگیری عمدی در آزار/تهدید/ارعاب علیه دانش آموزان و کارکنان که در کار کالسی ایجاد 
اخالل کنند، بی نظمی قابل توجهی به وجود بیاورد یا یک محیط آموزشی تهدیدآمیز/خشن 
EC § 48900.4 ایجاد کند، این مسئله از کودکستان تا مقطع سوم مصداق پیدا نمی کند

اختیاریبلهبلهممکن است در نظر گرفته شود

EC § 48900.7 الزامی استبلهبلهممکن است در نظر گرفته شوداعمال تهدیدات تروریستی علیه مقامات مدرسه یا دارایی های مدرسه

اسلحه ها
حمل سالح گرم/چاقو/سایر اشیاء خطرناک، فروش یا تهیه یک سالح گرم/چاقو/سایر اشیاء 

48915(c)(1) و EC § 48900(b), 48915(a)(1)(B) خطرناک
ممکن است در نظر گرفته شود

در نظر گرفته نشده
بله

الزامی است
بله

الزامی است
الزامی است
الزامی است

EC § 48915(c)(2) تکان دادن یک چاقو به سمت شخص دیگر
الزامی استالزامی استالزامی استدر نظر گرفته نشده

حمل اسباب بازی مشابه به سالح گرم برای اینکه یک فرد دارای عقل سلیم گمان کند این 
EC § 900(m) .اختیاریبلهبلهممکن است در نظر گرفته شوداسباب بازی یک اسلحه واقعی است

EC § 48915(c)(5) حمل مواد منفجره
الزامی استالزامی استالزامی استدر نظر گرفته نشده

سایر
  EC § 48900(n)،ارتکاب یا تالش برای ارتکاب به آزار جنسی یا خشونت جنسی

48915(c)(4)، PC § 243.4، 261، 266c، 286، 288، 289
الزامی استالزامی استالزامی استدر نظر گرفته نشده

ارتکاب به فعالیت زننده/شرکت در فعالیت ناپسند یا بی حرمتی
رفتار زننده	 
 	EC § 48900(i) بی حرمتی به شکل عادت

 

ممکن است در نظر گرفته شود

 ممکن است در نظر گرفته شود
بله 
بله

بله 
نه

اختیاری 
نه

اختالل در فعالیت های مدرسه/مواجهه عمدی با مقامات مدرسه که در حال انجام وظایف 
EC § 48900(k) باید در نظر گرفته شود خود هستند

(K-3)
بله

نهنه(4-12)
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ارتباط خوب بخش مهمی از موفقیت دانش آموز را شکل می دهد. خانواده ها 
 درباره 

ً
و دانش آموزان تشویق می شوند تا سؤاالت بیشتری بپرسند و سریعا

نگرانی های خود صحبت کنند. ما از مشارکت شما در تمام سطوح مدرسه 
و ناحیه استقبال می کنیم.

مالقات با معلمان و کارکنان مدرسه
به طور کلی، مدیر، معلمان، مشاوران و سایر کارکنان مدرسه قبل و بعد 
پاسخ به سؤاالت و برطرف  از ساعت کاری مدرسه آماده کمک به شما، 
کردن نگرانی های شما هستند. توصیه می شود در صورت امکان با کارکنان 
 برای حل مشکالتی که نمی توان 

ً
مدرسه مالقات داشته باشید، مخصوصا

به سرعت حل و فصل کرد. اگر سؤالی دارید یا در ارتباط با کارکنان مدرسه 
به مشکل برخوردید، با مدیر مدرسه یا تیم اداری تماس بگیرید.

پیام ها و خط ویژه وظایف خانگی
بسیاری از مدارس یک سیستم پیامگیر صوتی تلفنی و خط ویژه وظایف 
خانگی دارند که می تواند مورد استفاده دانش آموزان و خانواده ها قرار 
پیامگیر صوتی به خانواده ها اجازه می دهد در هر زمان برای معلم  بگیرد. 

پیام ها خصو�شی بگذارند.

می توانید از دفتر مدرسه خود شماره تلفن های پیامگیر صوتی خاص را 
درخواست کنید. آدرس های ایمیل معلم هم از طریق وب سایت مدرسه در 
دسترس قرار دارد. معلمان و سایر کارکنان هم در مدرسه یک صندوق پستی 

دارند که پیام های مکتوب را می توان در آن انداخت.

سیستم اطالع رسانی جمعی
و  پیام ها  ما  ناحیه  خودکار  رسانی  اطالع  سیستم  طریق  از  می توانید 
رویدادهای  از  تا  کنید  دریافت  را  متنی  پیامک ها/پیام های  یا  ایمیل ها 
وضعیت های اضطراری و اخبار مهم مطلع  غیبت دانش آموز،  پیش رو، 
پیام ها از شما درخواست  ممکن است در این  بع�شی از اوقات،  شوید. 
روش  یک  این  کنید.  اعالم  مهم،  پرسش  یک  درباره  را  خود  نظر  شود 
مؤثر برای مدرسه است تا نظرات شما را دریافت کند و شما را در جریان 
اطمینان پیدا کنید که اطالعات تماس شما در دفتر  مسائل قرار دهد. 
با ورود به سایت پیام ها را دریافت کنید.   

ً
 مدرسه به روز هستند تا حتما

بروز  را  رسانی خود  اطالع  تنظیمات   www.sanjuan.edu/notification
کنید.

وب سایت ها و ایمیل
به  وب سایت های خود را به روز نگه می دارند.   San Juan Unified مدارس 
 )  ”Our Schools“( »مدرسه ما«  مراجعه و از منوی   www.sanjuan.edu
برای پیدا کردن مدرسه خود استفاده کنید. دفتر تمام مدارس و دفاتر ناحیه، 
)نام مدرسه(@ آدرس های ایمیل به طور معمول عبارتند از  ایمیل دارند. 

sanjuan.edu یا می توان برای info@sanjuan.edu ایمیل ارسال کرد.

خبرنامه های مدرسه و رسانه های اجتماعی
هر مدرسه یک خبرنامه خانوادگی دارد و بسیاری از آن ها هم یک روزنامه 
برای اطالع از  دانش آموزی دارند و در شبکه های اجتماعی فعال هستند. 

خبرنامه ها و ابزار ارتباطی دیگر، با مدرسه دانش آموز خود تماس بگیرید

Q Parent Portal
Q Parent Portal به والدین اجازه می دهد تا والدین اطالعات ارتباطی خود 
، تماس های اضطراری دانشجویی را بروز کنند و ایمیل های خودکار شامل 
حضور، وظایف خانگی و اخبار کالس درس  را تایید کنند. والدین می توانند 
وظایف  نمرات،  نتایج آزمون، حضور،  اطالعاتی نظیر برنامه های کالس، 
پیام  اطالعات رونوشت،  کارتهای گزارش،  خانگی اطالعیه های پیشرفت، 

های معلم،اعتبار ورود و فعالیتهای دانش آموز را مشاهده کنند.

کنید.  مراجعه  زیر  آدرس  به   Q Parent Portal به  دستر�شی   برای 
شان  دانش آموزان  که  زمانی   .https://sis.sanjuan.edu/parentportal
ثبت نام میکنند، تمام والدین به صورت خودکار به سیستم دستر�شی پیدا 
میکنند. والدین با استفاده از شماره شناسایی شخ�شی )PIN(  و رمز عبور 
 San Juan ارائه شده توسط مدرسه ی دانش آموزان شان و یا مرکز ثبت نام
اعتبار  می شوند.   Q Parent Portal وارد  در اختیارشان قرار گرفته است، 

 در پرونده ی خود با    
ً
اطالعات ورودی میتواند از طریق ایمیلی که قبال

 San Juan وارد کرده اند بازیابی شود.

Q Student Portal
Q Student Portal برای دانش آموزان اجازه می دهد تا برنامه های کالس، 
و  اطالعات  وظایف خانگی،  نمرات،  حضور در کالس ها،  نتایج آزمون، 
رونوشت مورد نیاز تحصیلی، پیام های معلم، فعالیت ها و دیگر اطالعات 
مربوط به آموزش خود را مشاهده کنند. دانش آموزان همچنین می توانند 
Q Student Portal اطالعیه های پیشرفت و سایر فرم ها را چاپ  از طریق 

کنند

    http://www.sanjuan.edu/sishelp به وب سایت  برای کمک و پرسش، 
مراجعه کنید.

 https://sis.sanjuan.edu/studentportal به Q Student Portal برای دستر�شی به
مراجعه کنید. به همه دانش آموزان به طور خودکار در هنگام ثبت نام در 

San Juan Unified اجازه دستر�شی داده میشود. 

دانش آموزان به Q Portal برای دانش آموزان با استفاده از نام کاربری و رمز 
عبور خود که توسط مدرسه آنها ارائه شده است وارد شوند. معلمان قادر 
به بازیابی نام ورود و رمز عبور دانش آموز هستند. والدین همچنین قادر به 
مشاهده  نام کاربری و رمز عبور دانش آموز از طریق Q Portal برای والدین 

در اعتبار ورود ناحیه آموز�شی هستند.  

برای کمک و سواالت، به وب سایت www.sanjuan.edu/sishelp مراجعه 
کنید.

Family & Community 
Engagement )FACE( 
)مشارکت اجتماعی و خانواده(

ما به صورت فعال از والدین، افراد قیم، اعضای خانواده و جامعه دعوت 
می کنیم در فرآیند آموزش همراه ما باشند. هیئت مدیریت ما به این مسئله 
واقف است که والدین و افراد قیم آن ها اولین و مهم ترین معلمین در زندگی 
کودک هستند و مشارکت باثبات والدین در آموزش کودکان در موفقیت 

دانش آموز و ایجاد یک فضای آموز�شی مثبت نقش به سزایی ایفا می کند.

مدير ما یا شخ�شی که مشخص شده است با کارکنان و خانواده ها همکاری 
تمام  در  برای مشارکت  معنی دار  ایجاد فرصت های  به  تا  داشت  خواهد 
تصمیم گیری و نقش حمایتی و البته  از جمله از طریق مشاوره،  مقاطع، 
فعالیت هایی که در خانه و مدرسه از یادگیری پشتیبانی می کنند، کمک کند.

هر ساله، مدير ما یا فردی که تعیین شده است اهداف ویژه برنامه مشارکت 
 Local Control Accountability خانواده در ناحیه را با توجه به برنامه 
Plan )کنترول و حسابدهی محلی یا LCAP( و طرح راهبردی، تعیین می کند. 
آن ها باید اطمینان پیدا کنند که با خانواده ها مشورت می شود و آن ها  در 
پیاده سازی، ارزیابی و ویرایش سیاست های مشارکت  برنامه ریزی، طراحی، 
خانواده در ناحیه و در مدرسه، نقش ایفا می کنند. مدير ما یا شخ�شی که 
ناحیه ما برای مشارکت  میزان مؤثر بودن تالش های  تعیین شده است، 
دادن خانواده، از جمله اما نه محدود به نظرات اعضای خانواده و کارکنان 
مدرسه درباره کافی بودن فرصت های مشارکتی و موانعی که ممکن است 

جلوی نقش آفرینی خانواده را بگیرند، گزارش می کند. 

 )EC § 11503; BP 6020, 5145.6( 
شما ممکن است خط م�شی کامل هیئت مدیره ناحیه آموز�شی را در مورد 

مشارکت خانواده در صفحات 65-64 پیدا کنید.

صفحه وب سایت FACE ما یک منبع خوب برای خانواده هایی است که برای 
یادگیری در منزل و پیدا کردن منابع اجتماعی، به دنبال حمایت هستند. به 

www.sanjuan.edu/face مراجعه کنید.

ما در مسائل   )FACE )یا   Family and Community Engagement بخش 
زیر کمک می کند:

مشارکت، رهبری و فعالیت های آموز�شی خانواده در سطح ناحیه	 

حل مشکالت	 

مشارکت های کاری و اجتماعی	 

منابع آموز�شی و حمایت داوطلبانه	 

برطرف کردن نگرانی ها
گاهی اوقات عدم ارتباط درست یا اطالعات ناقض می تواند باعث ایجاد 
نگرانی شوند. روشن کردن وضعیت برای افرادی که در مسئله به صورت 
راه حل های  ایجاد  برای  را  فرصت هایی  می کنند،  ایفا  نقش  مستقیم 
موفقیت آمیز ایجاد می کند. یک رویکرد تیمی به حل مشکل برای همه مفید 

)BP 1312.1( .است

و  خانواده ها  از  مشکالت،  و  نگرانی ها  سؤاالت،  به  موفق  پاسخ  برای 
دانش آموزان می خواهیم:

به  صورت غیررسمی با افراد درگیر مالقات داشته باشند. با آرامش 	 
حقایقی که از آن ها اطالع دارند و آنچه از نظر آن ها مشکل است را 

مطرح کنند.

اگر نگرانی برطرف نشد، مسئله را با مدیر مدرسه در میان بگذارند.	 

 	 Family بخش  نشد،  برطرف  نگرانی  هم  مرحله  این  در  اگر 
مسائل  در  ما   )FACE )یا   and Community Engagement
همکاری  مدرسه  مدیریت  و  شما  با  ما  بگیرند.  کمک  زیر 
شماره طریق  از  شوند.  برطرف  نگرانی ها  تمام  تا   می کنیم 
7929-971 )916( می توانید با واحد مشارکت اجتماعی و خانواده ما 

تماس بگیرید.

اگر باز هم از تالش های صورت گرفته برای برطرف کردن نگرانی خود 
مدیریت بخش ممکن است از شما بخواهد نگرانی خود  را�شی نیستید، 
را به صورت مکتوب بیان کنید. برر�شی تمام اطالعات نوشته شده انجام 
روز تقویمی پس از دریافت درخواست توسط   45 می شود و ظرف مدت 
مدیریت بخش، یک پاسخ کتبی برای اعالم آخرین نتیجه برای شما ارسال 

خواهد شد.



ارتباط و مشارکتارتباط و مشارکت

4950

مشارکت در سطح مدرسه
هر مدرسه در ناحیه ما با خانواده ها همکاری می کند تا فرصت های مشارکت 
می دهد که چطور  توضیح  هر مدرسه  توسعه دهد.  را  در مدرسه خود 
برر�شی و بهبود برنامه های  مدرسه می تواند خانواده ها را در برنامه ریزی، 
مدرسه به شکلی به موقع، شرکت دهد. این طرح توضیح می دهد که چطور 
مدرسه یک توضیح از برنامه در�شی، ارزیابی آکادمیک و سطح تسلط که از 
دانش آموزان انتظار می رود به آن برسد در اختیار خانواده ها قرار می دهد 
و به آن ها فرصت می دهد در تصمیم گیری درباره آموزش فرزندان خود 
 school( طرح مدرسه برای موفقیت دانش آموز  مشارکت داشته باشند. 
SPSA( به صورت سالیانه برر�شی و  plan for student achievement  یا 
از سوی شورای مدرسه و هیئت آموزش به عنوان بخ�شی از طرح ارتقاء 

مدرسه، تأیید می شود.

هیئت آموزش ما انتظار دارد که تمام مدارس ناحیه به خانواده ها در حفظ 
ارتباط مداوم بین خانه و مدرسه کمک کنند، به خانواده ها نشان بدهند 
که می توانند به صورت مستقیم روی موفقیت آکادمیک فرزند خود تأثیر 
بگذارند و به خانواده ها کمک کنند مهارت ها و فنونی که برای پشتیبانی 
مدير  بیاموزند.  از فعالیت های یادگیری کال�شی باید در خانه پیاده کرد، 
کمک فنی و ارائه سایر  ما یا فردی که تعیین شده است کار هماهنگی، 
پشتیبانی هایی را به عهده دارد که به مدرسه در برنامه ریزی و پیاده سازی 
آکادمیک  مؤثر فعالیت های مشارکتی خانواده کمک می کنند و موفقیت 

دانش آموز و عملکرد مدرسه را ارتقاء می دهند.

کمیته های مشورتی یادگیری  شوراهای مدرسه،  سازمان های خانوادگی، 
زبان انگلی�شی و کمیته های مشورتی والدین، بع�شی از فعالیت هایی هستند 
که خانواده ها از طریق آن می توانند در مدرسه مشارکت داشته باشند. این 
گروه ها حمایت و بازخوردهایی ارائه می کنند که برنامه های مدرسه را شکل 

می دهند.

کمیته مشورتی زبان آموزان انگلیسی 
)ELAC(

باید یک کمیته  دانش آموز زبان انگلی�شی یا بیشتر،   21 در یک مدرسه با 
English Learner Advisory Committee )یا ELAC( فعالیت  کند.

)یا  School Plan for Student Achievement توسعه  زمینه  در   ELAC
کارکنان و  مدیر  به  می کند.  ارائه  مشورت  مدرسه  شورای  به   ،)SPSA

هم در زمینه برنامه مدرسه برای یادگیری زبان انگلی�شی مشاوره می دهند.

زبان  موفقیت  نیازهای مدرسه،  ارزیابی  در توسعه   ELAC این،  بر  عالوه 
آموزان مشارکت داشته و کمک می کند خانواده ها از اهمیت حضور مرتب 

در کالس اطالع پیدا کنند.

کمیته مشورتی دانش آموزان زبان انگلی�شی آموزش الزم با هدف مشاوره 
کامل با اعضای کمیته را دریافت می کنند تا به اعضا در انجام مسئولیت 
قانونی شان کمک کند. یک کمیته مشورتی دانش آموزان زبان انگلی�شی در 

سطح ناحیه هم وجود دارد که DELAC نامیده می شود.

Title I مشارکت مدرسه
هر سال مدير ما یا فردی که مشخص شده است باید اهداف به خصوص 
 Title I برنامه مشارکت والدین در ناحیه ما را برای هر مدرسه ای که بودجه
دریافت می کند، تعیین نماید. او باید اطمینان پیدا کند که والدین و افراد 
قیم در برنامه ریزی، طراحی، پیاده سازی و ارزیابی برنامه مشارکت والدین، 
جلسات سالیانه خود را برگزار می کند   Title I هر مدرسه  شرکت دارند. 
حق  Title I؛  تا خانواده دانش آموزان شرکت کننده را در جریان الزامات 
آن ها برای شرکت در این برنامه ریزی، برر�شی و ارتقاء برنامه های Title I؛ و 

خط م�شی مشارکت خانواده، قرار دهد.

مدير ما یا فردی که تعیین شده است اطمینان پیدا می کند که راهکارهای 
مشارکت خانواده در ناحیه ما همراه کمک والدین دانش آموزان در برنامه 
Title I شرکت دارندو به طور مشترک توسعه پیدا کرده و مورد توافق قرار 
می گیرد. این راهکارها انتظارات والدین درباره میزان مشارکت را تعیین کرده 
و توضیح می دهند که ناحیه ما چگونه هر یک از فعالیت ها را انجام خواهد 
والدین دانش آموزانی که در تصمیمات مربوط به نحوه اختصاص  داد. 
شرکت  ناحیه ما به فعالیت های مشارکتی والدین،   Title I یافتن بودجه 

دارند.

باید   Title I هر مدرسه  به عنوان بخ�شی از خط م�شی مشارکت خانواده، 
یک پیمان خانه-مدرسه داشته باشد که به صورت مشترک شکل گرفته 
و به عنوان بخ�شی از برنامه مدرسه به تأیید شورای مدرسه رسیده باشد. 
این پیمان بین خانوداده های دانش آموزانی توزیع می شود که در توصیف 
تا به این وسیله آموزش و برنامه در�شی  مسئولیت مدرسه نقش دارند، 
مسئولیت خانواده ها برای نظارت، حمایت و بهبود  با کیفیتی ارائه شود؛ 
یادگیری فرزندشان مشخص گردد؛ و اهمیت ارتباط مستمر بین خانواده ها 
پیشرفت  به  مربوط  گزارش های  ساالنه،  جلسات  طریق  از  معلمان  و 
دستر�شی به کارکنان و فرصت های داوطلب شدن و مشارکت  دانش آموز، 
 EC § 11503, cf. 3100, 6171,( .و مشاهده برنامه آموز�شی برجسته شود

)20 USC § 6318

Title I مدارس غیر
پیاده سازی  و  توسعه  یا فردی که مشخص شده است وظیفه  ما  مدير 
راهکارهای مربوط به هر مدرسه ای که بودجه فدرال Title I دریافت نمی کند 
را به عهده دارد تا مشارکت و حمایت والدین در آموزش فرزندانشان را 
تشویق کنند، از جمله می توان به استراتژی هایی اشاره کرد که نحوه رسیدگی 
را مشخص   11502 به اهداف و مقاصد تشریح شده در قانون آموزش 

)EC § 11504( .می کنند

افراد داوطلب
کالس،  همیاران  عنوان  به  خانواده ها  و  اجتماعی  داوطلبین  کمک 
متخصصان هنری و آموزگاران خواندن، برای ناحیه ما از ارزش بسیار باالیی 
از  استفاده از داوطلبان باید از قوانین و مقررات دیگر،  برخوردار است. 
جمله آزمایشات بیماری سل و انگشت نگاری، تبعیت کند. همچنین می توان 
از داوطلبان خواست یک فرم راننده یا اطالعات داوطلب را هم تکمیل 
باید وظایف هر یک از آن ها توسط یکی از کارمندان آموزش دیده  کنند. 
مشخص شود و داوطلب با همان فرد بر اساس زمان بندی کار کند که 
اگر عالقمند هستید به هر شکل  پاسخگوی نیازهای دانش آموزان است. 
 با مدیر مدرسه خود تماس بگیرید. ناحیه ما همچنین 

ً
داوطلب شوید، لطفا

وضعیت مدرسه می شوند،  از پروژه های بهبود داوطلبان که باعث ارتقاء 
با قوانین ایمنی و ساختمانی مطابقت  نیازهای خاص را برطرف می کنند، 
دارند و به شکل قابل توجه هزینه های نگهداری را افزایش نمی دهند و با 

توافقنامه های کاری کارمندان در تضاد نیستند، استقبال می کند.

اگر شما داوطلب باشید، یک Volunteer Information Form )فرم اطالعات 
داوطلبی( را تکمیل میکنید، و آن را به مدرسه ی محلی خودتان میبرید. در این 
زمان، آنها اطالعات داوطلبی مربوط به آن مدرسه را به شما خواهند داد، و 
اگر الزم باشد، فرم مربوط به اثر انگشت را می دهند. برای اطالعات بیشتر 

.www.sanjuan.edu/volunteerوارد آدرس اینترنتی زیر شوید

داوطلبانی که مستقیما با دانش آموزان و دور از نظارت مستقیم کارکنان 
ناحیه کار می کنند، باید به عنوان بخ�شی از یک برر�شی پیشین جنایی، اثر 
 California Department  انگشت داشته باشند. برر�شی اثر انگشت توسط
of Justice یا DOJ )وزارت دادگستری کالیفرنیا( انجام می شود. این آژانس 
سوابق رکورد محکومیت های قبلی یا دستگیری ها یا استنادات را برای 
ناحیه آموز�شی فراهم می کند. این ناحیه این گزارش را با توجه خاص به 
تاریخ وقوع خشونت، الگوی جرم، زمان جرائم و جرائم مواد مخدر، جرائم 
پس از دریافت و  جن�شی یا جدی یا جنایات خشونت آمیز بازبینی می کند. 
برر�شی گزارش اثرانگشت، نامزدان داوطلب ممکن است به عنوان داوطلب 
مجاز، بر اساس اختیار ناحیه آموز�شی، برگزیده شوند، و باید قبل از تماس 
با دانش آموزان پاک شده باشند و یا به عنوان داوطلب تایید شده باشند. 

این همان برر�شی سوابق است که کارمندان ناحیه آموز�شی باید قبل از 
اینکه استخدام شوند آن را پشت سر بگذارند. داوطلبان هزینه انگشت 

نگاری را پرداخت نمی کنند.

بازدیدکنندگان
اعضای خانواده و دیگران می توانند از مدارس ناحیه ما بازدید داشته 
باشند، اما برای ایمنی دانش آموزان ما، تمام بازدیدکنندگان باید در زمان 
ورود به دفتر مدیر بروند و در زمان حضور در فضای آموز�شی یک نشان 
از کالس  می خواهید  اگر  باشند.  داشته  لباس خود  روی  کننده  بازدید 
 از قبل مراتب را با معلم فرزندتان 

ً
فرزند خود بازدید داشته باشید، لطفا

هماهنگ کنید. اگر می خواهید جلسه ای برگزار شود، باید ترتیبی بدهید تا 
پیش از شروع مدرسه، پس از پایان کار مدرسه یا در طول مدت آماده سازی 

)BP 1250( .معلم برای حضور در کالس، با او دیداری داشته باشید

خدمات برای خانواده های ناشنوا و کم شنوا
San Juan Unified در طول برگزاری جلسات، بدون هیچ هزینه ای مترجمان 
زبان اشاره را در اختیار خانواده های ناشنوا و کم شنوا قرار می دهد. برای 
 دو هفته پیش از تاریخ مالقات/رویداد 

ً
درخواست مترجم زبان اشاره، لطفا

با دفتر مدرسه تماس بگیرید تا زمان کافی برای برنامه ریزی وجود داشته 
باشد.

مشارکت در سطح ناحیه
San Juan Unified از مشارکت خانواده ها، کارکنان، دانش آموزان و جامعه 
پیاده سازی و ارزیابی برنامه ها از طریق شوراها و کمیته های  در توسعه، 

مشورتی، استقبال می کند.

متشکل  ناحیه  کمیته  یک  آکادمیک،  دستاورد  پیشرفت  از  حمایت  در 
به صورت ساالنه خط م�شی مشارکت  نماینده،  زیرگروه های  والدین  از 
خط م�شی ما نشانگر انتظارات  خانواده ما را مورد برر�شی قرار می دهد. 
ما برای مشارکت خانواده است و توضیح می دهد که چطور خانواده ها 
را در فعالیت های خا�شی که از موفقیت دانش آموزان پشتیبانی می کنند، 
شرکت خواهیم داد. ما میزان تأثیر خط م�شی مشارکت خانواده خود را به 

صورت ساالنه مورد ارزیابی قرار می دهیم.

خط م�شی مشارکت خانواده در ناحیه ما در طرح پیشبرد موفقیت دانش آموز 
و عملکرد مدرسه، در نظر گرفته شده است. این خط م�شی از سوی هیئت 
آموزش به کار گرفته شده و در بخش حقوقی این کتاب راهنما و در وب سایت 
است.  مشاهده  قابل   www.sanjuan.edu/face آدرس  به  ما   ناحیه 

)BP 6020(



آموزش خانوادهارتباط و مشارکت
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 District Family Center 
)مرکز خانواده ناحیه آموزشی(

امکان  به عنوان مرکز اصلی ثبت نام در ناحیه ما،   ،San Juan Central
دستر�شی خانواده به اطالعات آنالین را فراهم می کند. عالوه بر یک کلینیک 
واکسیناسیون، یک قفسه مواد غذایی هم در اختیار خانواده هایی است که 
برای تأمین مواد غذایی به کمک نیاز دارند. برای کسب اطالعات بیشتر با 
 Carmichael 3700 در Garfield Ave 5826-726 )916(  تماس بگیرید یا به

مراجعه کنید.

کمیته های ناحیه آموزشی
Superintendent’s Parent Advisory Council 

مدیر برای مشاوره والدین( )کمیته  
مدير در طول هر سال تحصیلی با نمایندگان والدین از هر مدرسه مالقات 
 http://www.sanjuan.edu/spac می کند. برای کسب اطالعات بیشتر به

مراجعه کنید.

Bond Oversight Committee for Facilities Repair 
)کمیته نظارت باند برای تعمیر تسهیالت(

با  باند مطابق  پول  پیدا می کند که  اطمینان  نظارت شهروندان  کمیته 
این کمیته به  مقررات باند برای فراهم کردن امکانات هزینه می شوند. 
صورت فصلی تشکیل می شود تا از محل ها بازدید داشته باشد و گزارش های 
وضعیت بودجه و پروژه ها را برر�شی کند. تاریخ ها و مکان های برگزاری جلسه 

.www.sanjuan. edu/bonds در این آدرس قابل مشاهده است

Special Education Advisory Committee 
)کمیته مشورتی  آموزش  ویژه(

)کمیته   Community Advisory Committee for Special Education
منابع  هماهنگ سازی  در   )CAC یا  ویژه  آموزش  برای  اجتماعی  مشورتی 
اجتماعی در ارتباط با آموزش ویژه کمک می کند و مشورت های خود در 
زمینه مسائل مربوط به آموزش ویژه را در اختیار ما قرار می دهد. جلسات 
ماهانه باعث می شوند اعضا در جریان برنامه ها و قوانین قرار بگیرند. برای 

اطالع با 7953-971 )916(  تماس بگیرید.

Career & Technical Education Advisory Board 
 هیئت مشورتی آموزش فنی و حرفه ای

هیئت مشورتی آموزش فنی و حرفه ای از نمایندگان صنعت و دولت بعالوه 
خانواده ها، دبیران، دانش آموزان و مدیران، تشکیل شده است. برای 

کسب اطالع، با 7163-971 )916( تماس بگیرید.

 Advanced and Accelerated Programs Committee 
)کمیته برنامه ها پیشرفته و تسریع شده(

مدیران و معلمان است و خط م�شی  متشکل از خانواده ها،   AAPC کمیته 
هیئت و نحوه برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه AAPC را برر�شی می کند و 

توصیه هایی ارائه می دهد. برای اطالع با 8518-979 )916(  تماس بگیرید.

 District English Learner Advisory Committee 
 )کمیته مشورتی ناحیه آموز�سی برای دانش آموزان زبان انگلی�سی(

 DELAC در زمینه برنامه یادگیری زبان انگلی�شی، ارزیابی نیازها، اهداف 
ناحیه، اطمینان از هم راستا بودن با الزامات آموز�شی آموزگار، برر�شی 
موفقیت های زبان آموز، فرآیند گروه بندی دوباره و اعالمیه های کتبی 

والدین، در ناحیه به ما مشورت می دهد. برای کمک به اعضا در انجام 
 EC §( .مسئولیت های مشورتی، آموزش ها به شکل مستمر ارائه می شوند

)52176, 62002.5; 5 CCR § 11308)d(; 20 USC § 6312

Curriculum, Standards, Instructional and Student 
Services Committee )CS&I(

)کمیته خدمات دانش آموزی و آموز�سی، برنامه  در�سی، استانداردها(

ارزیابی ها،  و  استانداردها  آموز�شی،  برنامه های  زمینه  در   CS&I کمیته 
فارغ التحصیل شدن و الزامات دوره، انتخاب کتاب در�شی و خط م�شی های 
مربوط به رفتار دانش آموز و مسائل انضباطی مسائل را برر�شی کرده و 

توصیه هایی ارائه می کند.

Facilities Board Advisory Committee 
)کمیته مشورتی هئیت امکانات/تسهیالت(

آموزش  هئیت  از  هدایت  به  امکانات/تسهیالت  هئیت  مشورتی  کمیته 
موضوعات مربوط به تسهیالت را مطالعه میکند. این کمیته توصیه هایی را 

به هیئت آموزش ارائه می دهد.

 Local Control Accountability Plan Parent Advisory
Committee 

)کمیته مشورتی والدین برنامه کنترول و حسابدهی محلی(

گروه کارمندان و گروه های  به صورت مشترک با کارکنان،   LCAP PAC
ذیدخل در مقیاس بزرگ، همکاری می کند تا نظرات و بازخوردهای مربوط به 
فعالیت ها و خدمات LCAP و تأثیرگذار بودن آن ها در رسیدن به اولویت های 

ایالتی و اهداف کلی، ارائه نماید.

Head Start Policy Council 
)Head Start شورای خط م�سی(

به عنوان   Head Start در زمینه تصمیم گیری های اصلی برای برنامه   PC
صدای والدین عمل می کند. PC در حقیقت از نمایندگان جامعه ما و والدین 
تشکیل  دانش آموزانی تشکیل شده که در حال حاضر ثبت نام شده اند، 
شده تا اعضای دارای حق رأی را مشخص کند. هر کالس نماینده خود را 

انتخاب می کند.

آموزش خانواده
کالس های آموزش خانواده از طریق واحد مشارکت اجتماعی و خانواده 
برای  ما  آموز�شی  ناحیه  می شوند.  ارائه   )916( 971-7929 شماره  به 
کارگاه ها  و  کالس ها  از  مجموعه ای  خانواده ها،  نیازهای  کردن  برآورده 
کنید مشاهده  آدرس  این  در  می توانید  را  ما  تقویم  کند.   می  ارائه   را 

. www.sanjuan.edu/familyed

Parent Leadership Academy 
)آکادمی رهبری والدین( )شش جلسه(

قیم  افراد  و  مادربزرگ ها  و  بزرگ ها  پدر  مادرها،  و  پدر  به  این کالس ها 
اجازه می دهند با دریافت درک بهتری از سیستم آموزش، انگیزه های ناحیه 
به شکلی فعال در   ،San Juan Unified و فرصت های رهبری والدین در 
دبستان،  خانواده های  برای  باشند.  داشته  مشارکت  ناحیه  کمیته های 

راهنمایی و دبیرستان مناسب است.

Families Matter Workshops 
)کارگاه های مسائل اهمیت خانواده( )جلسه انفرادی(
این کارگاه ها با توجه به نیاز افراد شرکت کننده شکل می گیرند. موضوعات 
می توانند شامل مواردی چون راهکارهای انجام وظایف خانگی، آماده سازی 
جلوگیری از زورگویی و  برای جلسات اولیا-مربیان کالج و آمادگی شغلی، 

امنیت اینترنتی باشند.

Parent Project Sr 
)پروژه والدین Sr( )10 جلسه( 

در کنار راه های شناسایی و  تسهیل کنندگان برای بهبود رابطه با کودکان، 
الکل یا عضویت در گروه های تبهکاری،  پیشگیری از مصرف مواد مخدر، 
برای خانواده های مدارس راهنمایی  راهکارهایی را به اشتراک می گذارند. 
این دوره آموز�شی همچنین بع�شی از الزامات  و دبیرستان مناسب است. 

کالس اجباری برای اولیا از سوی دادگاه را هم تأمین می کند.

 Family and Community از  یک  هر  درباره  بیشتر  اطالع  کسب  برای 

 با دفتر مشارکت اجتماعی و خانواده به شماره  
ً
Engagement Offi ce، لطفا

 7929-971 )916(تماس بگیرید.

کلیدهایی برای ورود به کالج: باز کردن رمز 
موفقیت در دبیرستان، کالج و زندگی )چهار هفته(

این کالس برای والدین دانش آموزان مقطع متوسطه و دبیرستان طراحی 
 Naviance شده است تا همراه با دانش آموزان در آن شرکت کنند. درباره
و نحوه ادامه مسیر تا فارغ التحصیل شدن و چگونگی رقابت برای ورود به 

کالِج، اطالع پیدا کنید.

Loving Solutions )شش جلسه(
Loving Solutions یک برنامه آموز�شی والدین است که به شکل خاص 
و  نوجوانانی سرسخت  و  فرزندان  که  طراحی شده  خانواده هایی  برای 
با  از یک مدل رفتاری،  با استفاده   Loving Solutions دارند.  پردردسر 
فعالیت های یادگیری گروهی در قالب یک کتاب کار شکل گرفته است تا 
 Steps“ یادگیری و عالقه را به حداکثر برساند. وظایف خانگی کار در منزل
of Success” )یا S.O.S( یک پایه محکم برای تغییر در منزل ایجاد می کنند. 
این دوره  راهنمایی مناسب است.  و  ابتدایی  برای خانواده های مدارس 
آموز�شی می تواند بع�شی از الزامات کالس اجباری برای اولیا از سوی دادگاه 

را هم تأمین می کند.

Latino Family Literacy Project 
)پروژه سواد آموزی برای خانواده های التین( 

)شش جلسه(
پروژه سواد آموزی برای خانواده های التین یک برنامه ثابت برای حمایت 
و مطالعه خانواده پیاده سازی می کند تا مهارت های یادگیری زبان انگلی�شی 
ارتقاء یابد. این برنامه تعامل بین ولی/کودک را تقویت می کنند و کالس های 
آن به هر دو زبان انگلی�شی و اسپانیایی برگزار می شود. برای دانش آموزان 

ابتدایی مناسب است.

Co-Parenting )شش جلسه(
Co-Parenting یک برنامه ایجاد مهارت شش هفته ای برای والدین است و 
برای خانواده هایی طراحی شده است که فرزندانشان در بیش از یک منزل 
این دوره تعاملی برای به حداقل رساندن مشکالت بین  سکونت دارند. 
راهکارها و ابزاری مفیدی در اختیار والدین/ فرزندان و افراد بزرگسال، 
این کالس ممکن است با الزامات مشخص شده برای  قیم قرار می دهد. 
کالس های آموزش تربیت فرزند از سوی دادگاه خانواده، مطابقت داشته 

باشد.
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خدمات تغذیه
خدمات تغذیه یک تیم از متخصصین بخش تغذیه است که مسئولیت 
پشتیبانی از موفقیت آکادمیک دانش آموزان را به عهده دارند. ما در مدارس 
 School Breakfast Program، National School روی San Juan Unified
Lunch Program و Summer Fun Cafe کار می کنیم. ما در هر روز تحصیلی 
ما در طول  تابستانی  برنامه  وعده غذا سرو می کنیم.   22,000 از  بیش 
تابستان بیش از 10,000 وعده غذایی سرو می کند. واحد ما دو متخصص 

تغذیه دارد که منوهای غذایی ما را آماده می کنند.

تمام مدارس ابتدایی و راهنمایی یک بخش ساالد دارند که در آن میوه ها 
و سبزیجات تازه به صورت روزانه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. 
ما یک برنامه آموزش تغذیه در مدارس ایجاد کردیم تا کار آموزش سبک 
در مقاطع مختلف  این همکاری،  در  انجام شود.  راحت تر  زندگی سالم، 
ترکیب  و  مزه  آزمایش  مناسب،  تغذیه  درباره  منابع/در�شی  طرح های 
مواد غذایی در اختیار همه معلمان قرار می گیرد تا بتوان سایر مفاهیم 
ترکیب  تغذیه  با  را  علوم  مهارت های  و  نگارش  ریاضیات،  مثل  در�شی 
آدرس 8966¬979 )916( یا  شماره  طریق  از  بیشتر  اطالع  برای   کرد. 
تغذیه  خدمات  بخش  با   SJUSDNutritionServices@sanjunan.edu

تماس بگیرید.

برنامه وعده غذایی:وعده های رایگان و کم هزینه
مدرسه،  در  سالم  غذایی  وعده های  به  دانش آموز  دستر�شی  بهبود  برای 
وعده های رایگان و کم هزینه در اختیار دانش آموزان واجد شرایط قرار 
برای  تقاضا  تکمیل یک فرم  از  دانش آموزان ممکن است پس  می گیرد. 
Application for Free and Reduced-Priced Meals )وعده های غذایی 
رایگان یا کم هزینه(، صالحیت استفاده از وعده های غذایی رایگان یا کم هزینه 
را پیدا کنند. این درخواست های محرمانه با شروع 1 ژوئیه هر سال، ارائه 
به خانواده ها توصیه می شود به صورت آنالین از طریق آدرس  می شوند. 
https://mealapps.sanjuan.edu درخواست کنند. عالوه بر این فرم های 
واحد  کافه تریای مدرسه،  درخواست کاغذی هم در دفتر تمام مدارس، 
یا بخش پذیرش و مرکز خانواده  ،)Nutrition Services(  خدمات تغذیه 
درخواست ها در تمام طول سال  هم موجود هستند.   San Juan Central
به صورت سالیانه قابل تمدید هستند و برای تمام  پذیرفته می شوند، 
دانش آموزان یک خانواده، فقط به یک درخواست نیاز است. فرزند شما 
شناسایی نخواهد شود و صالحیت استفاده از غذای رایگان، محرمانه باقی 

)EC § 49510; BP 3553( .خواهد ماند

اعتبار مالیاتی درآمد   (  Earned Income Tax Credit برای اطالع بیشتر از 
کسب شده( و Reduced-Priced Meals )وعده های غذایی کم هزینه( به 

صفحات 68 و 69 مراجعه کنید.

خط  مشی هزینه خدمات تغذیه
San Juan می توان به این مسئله اشاره کرد  از جمله فعالیت های عادالنه 
که تمام دانش آموزان به آنچه برای موفقیت نیاز هست، دستر�شی دارند. 
دانش آموزانی که گرسنه هستند، نمی توانند در کالس تمرکز داشته باشند.

ناحیه آموز�شی San Juan Unified به تمام دانش آموزان مقاطع TK-12 یک 
وعده غذایی کامل ارائه می کند، حتی اگر امکان پرداخت هزینه آن وعده 
غذایی را نداشته باشند یا موجودی حساب تغذیه آن ها منفی شده باشد. 
دانش آموزانی که والدین یا سرپرست شان پول کافی برای پرداخت هزینه 
غذا را ندارند یا هزینه وعده های غذایی را پرداخت نکرده است، نباید از این 
مسئله خجالت بکشد، رفتار متفاوتی با او شود، یا غذایی دریافت کند که 
با سایر دانش آموزان تفاوت دارد. این خط م�شی در مورد وعده های غذایی 
برای وعده های غذایی یا اقالم مربوط  با بازپرداخت هم اعمال می شود. 
به مخلفات غذایی اعمال نمی شود. مصرف شیر و خوراک مختصر را در بر 

می گیرد.

ولی یا افراد قیم در قبال تمام هزینه های غذایی حساب دانش آموز مسئول 
است. برای پرداخت آنالین هزینه حساب غذایی دانش آموز به آدرس آنالین 

nutrition.sanjuan.edu یا محل کافه تریای مدرسه مراجعه کنید.

قیمت وعده های غذایی
آدرس  به  ما  به وب سایت  از قیمت فعلی وعده های غذایی،   برای اطالع 
شماره با  یا  کنید  مراجعه   www.sanjuan.edu/nutritionservices 

8966-979 )916( تماس بگیرید.

منوهای ایمیلی
خود  دانش آموز  غذای  منوی  ایمیل  دریافت  برای  ثبت نام  با  می توانید 
میزان کاغذ موجود  به صورت ماهانه به همراه خبرنامه تغذیه ماهانه، 
در را   ”Going Green! Menus“ گزینه  دهید.  کاهش  را  خود  منزل   در 
نیمه  در  منوها  کنید.  انتخاب   www.sanjuan.edu/nutritionservices
شب اولین روز هر ماه ارسال می شود. برای اطالع از بخش خدمات تغذیه 
به وب سایت www.sanjuan.edu/nutritionservices مراجعه کنید یا از 

طریق شماره 8966-979 )916( با دفتر ما تماس بگیرید.

Summer Fun Cafe
هر تابستان، خدمات تغذیه برنامه Summer Fun Cafe ما را از طریق برنامه 
 Seamless Summer Feeding Option( گزینۀ تغذیه تابستانی بدون وقفه
یا SSFO( مدیریت میشود، که یک برنامه فدرالی بوده و ناحیه های آموز�شی 
مکاتب را قادر میسازد به مناطق کم-عاید غذا بصورت مجانی در جریان 
ارائۀ فورمه ها کاغذات و نیازمندی برای  ثبت نام،  تابستان فراهم کند. 
عاید بخاطر اخذ غذا برای کودکان 18 سال و کوچکتر ضرورت نیست. برای  
 San Juan اشتراک در این برنامه الزم نیست تا کودکان در ناحیه آموز�شی 

Unifi ed School ثبت نام داشته باشند.

خط  مشی های رفاه و تغذیه
 Whole School، Whole Community، Whole Child های   کمیته 
است که   Coordinated School Health Council توسعه ی   ،)WSCC(
 San Juan Unified School District Wellness  2017 سال  ابتدای  در 
را مورد تجدید نظر قرار داد.  )خط م�شی سالمتی ناحیه آموز�شی(   Policy
 Healthy Hunger-Free Kids Act قانون  نظارت  تحت  بازبینی ها  این 
 U.S. Department of 2010 در )کودکان سالم و بدون گرسنگی( مصوب 
Agriculture )وزارت کشاورزی ایاالت متحده یا USDA( شرایط جدیدی را 
USDA Smart Snacks )خوراک  این بازبینی دستورالعمل  شامل می شود. 
جدید را هم در بر می گیرد که فروش غذاها و   )USDA مختصر هوشمند 
برای اطالع  نوشیدنی های غیرمتغذی را در محیط آموز�شی ممنوع می کند. 
 Whole  Child  ،Whole Community  ،Whole School بیشتر از کمیته 
مدارس،  سالمت  هماهنگ شده  شورای  از  بخ�شی  عنوان  به   )WSCC(
 EC § 38085,(  .www.sanjuan.edu/cshc:کنید مراجعه  زیر  سایت  به 
 49430-49436, 49490-49493, 4950049505, 49510-49520,
 49530-49536, 49547-49560, 49570, 51222-51223; BP 3550,

3553, 3554, 5030, 6142.2,6142.7(

حمل و نقل
واحد حمل و نقل در آدرس

واقع شده است.   North Highlands در   3050 Orange Grove Avenue
شماره تلفن آن 7076-971 )916( می باشد. ساعات اداری از روز دوشنبه تا 

جمعه ساعت 7:30 صبح تا 4 بعدازظهر است.

می توان از طریق 7743-971 )916(  به حمل و نقل دستر�شی داشت.

بعدازظهر روز دوشنبه،   5 تا  صبح   5 از  ساعات کاری دفتر حمل و نقل 
سه شنبه، چهارشنبه و جمعه و ساعت 5 صبح تا 4 بعدازظهر روز پنجشنبه 
و 5:30 صبح تا 3 بعدازظهر برای برنامه های سال تحصیلی استمرار یافته، 

می باشد.

اتوبوس مدرسه
San Juan Unified فقط خدمات حمل و نقل که بر اساس قانون ایالتی 
به  فقط  نقل  و  خدمات حمل  می کند.  ارائه  اجباری هستند،  فدرال  و 

دانش آموزانی ارائه می شود که نیازهای آموز�شی ویژه دارند.

برای   
ً
لطفا اگر دانش آموز ویژه شما به تازگی وارد ناحیه ما شده است، 

با دفتر شعبه   )916( 971-7525 کسب اطالعات بیشتر از طریق شماره 
Special Education  تماس بگیرید.

برای اطمینان از حمل و نقل ایمن کودکی که نیازهای ویژه دارد، فرآیند زیر 
بر اساس شروط موجود، به کار گرفته می شود.

1. فرزند خود را آماده کنید و پنج دقیقه پیش از زمان حرکت تعیین شده در 
محل ایستگاه اتوبوس حاضر شوید.

اگر فرزندتان آماده نباشد، راننده به مسیر خود ادامه خواهد داد. چک 
کردن حرکت اتوبوس جز وظایف شما است.

 از طریق شماره 
ً
2. اگر فرزند شما غیبت دارد و سوار اتوبوس نمی شود، لطفا

7743-971 )916( با دفتر سرویس حمل و نقل تماس بگیرید. خدمات حمل 
و نقل برای دانش آموزانی که سه روز متوالی از اتوبوس استفاده نکنند، 

متوقف می شود.

برای تحویل   
ً
لطفا اگر فرزند شما نمی تواند در بعدازظهر تنها بماند،   .3

به دلیل  گرفتن فرزند خود، پس از اتمام مدرسه در منزل حاضر باشید. 
 تغییر می کند. اگر هیچکس 

ً
غیبت بع�شی افراد، زمان بازگشت اتوبوس گاها

در منزل نباشد، دانش آموز به مدرسه بازگردانده می شود و وظیفه بردن 
دوباره دانش آموز به منزل، به عهده شما خواهد بود.

اگر  نقل مکان کردید یا تغییری در مراقبت روزانه ایجاد شده است،   .4
 در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق

ً
لطفا

به دفتر آموزش ویژه   پیش از تغییر درخواست،  شماره 971-7525 )916( 
اطالع بدهید. اعمال این تغییرات ممکن است تا 10 روز زمان ببرد.

اتوبوس مدرسه  راننده)های(  از شروع مدرسه،  پیش  یا سه روز  دو   .5
فرزندتان با شما تماس می گیرد و زمان آمدن و بازگشت را مشخص می کند. 
 )916( برای اطالع از طریق شماره   

ً
لطفا اگر ک�شی با شما تماس نگرفت، 

7743-971 با واحد حمل و نقل تماس بگیرید.
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اطالعات  )برگه   Student Information Sheet اتوبوس  راننده   .6
دانش آموزی( )یعنی گواهی “leave alone authorization” یا “تنها گذاشتن”( 
را در اختیار شما قرار خواهد داد. این فرم به شما اجازه می دهد نگرانی ها 
و شروط خود درباره فرزندتان را به اطالع واحد حمل و نقل برسانید. به 
به واحد اطالع می دهد که آیا می توان فرزند شما را در ایستگاه  عالوه، 
اتوبوس و بدون نظارت یک بزرگسال در بعدازظهر تنها گذاشت یا خیر.  
احتمال ندارد که در یک  بچه هایی که در یک اتوبوس همراه هم هستند، 
ایستگاه اتوبوس تنها بمانند. یکی از والدین یا بزرگسال دیگری در خانواده 
منتظر رسیدن اتوبوس خواهد بود. اگر می خواهید فرزندتان بدون نظارت 
یک فرد بزرگسال تنها باشد، باید پیش از شروع مدرسه این فرم را به دفتر 

 فرم را به این آدرس تحویل یا پست کنید،
ً
حمل و نقل تحویل بدهید. لطفا

 3050 Orange Grove Ave., North Highlands, CA 95660

7. به اتوبوس ها اجازه داده نمی شود وارد امالک خصو�شی، از جمله مسیر 
پارکینگ، محوطه های پارکینگ و سایر امالک خصو�شی شوند. ایستگاه های 
اتوبوس در امن ترین موقعیت های موجود برای توقف اتوبوس، با توجه به 

تشخیص اداره حمل و نقل ، تعیین می شوند.

 Parent & Driver Information به نسخه 
ً
 برای کسب اطالعات بیشتر لطفا

Guide )راهنمای اطالعات راننده و والدین( مراجعه کنید.

ایمنی
ناحیه ما متعهد است برای تمام دانش آموزان یک محیط یادگیری ایمن 
ما به سختی تالش می کنیم تا مطمئن   San Juan Unified در  تأمین کند. 
شویم دانش آموزان بدون هیچ مشکل ایمنی یا انضباطی در مدرسه حاضر 

می شوند.

مشارکت مدارس مصئون با اداره پولیس
San Juan Unified یک مشارکت مدارس مصئون با اداره پولیس شهرستان 
ساکرامنتو دارد. نیروهای خارج از وظیفه )افسران مدارس امن( به صورت 
روزانه در فضای آموز�شی مدرسه حضور دارند تا به جلوگیری و اعمال 
City of Citrus Heights حفاظت پلی�شی و پاسخگویی  قانون کمک کنند. 
برای  ارائه می دهد که در محدوده شهری مشخص شده  به مدار�شی  را 
 افسران منابع تحصیلی )یعنی school resource officer یاSRO( در مدارس
همچنین   )SRO( این دو   Mesa Verde high حضور دارند.  و   San Juan
به وقایع در مدارس متوسطه و ابتدایی در شهر Citrus Heights پاسخ می 

دهند.

متخصصین ایمنی جامعه
 Community Safety Specialists دارای   San Juan Unified
در  مختلف  مناطق  به  که  می باشد  جامعه(  ایمنی  )متخصصان 
آموز�شی ناحیه  هر  شده اند.  داده  اختصاص  آموز�شی  ناحیه  سراسر 

 شامل یک دبیرستان، مدارس متوسط و ابتدایی می باشد.هدف متخصصین 
برای  تبدیل شدن به یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ مدرسه،  ایمنی، 
تعامل و ایجاد روابط با دانش آموزان، والدین، کارکنان، بازدید کنندگان 
متخصص ایمنی شما را در حوادث بحرانی که در  و همسایگان می باشد. 
محوطه مدرسه رخ می دهد کمک خواهد کرد و در صورت لزوم با اجرای 

قانون با شما ارتباط برقرار می کند.

طرح ها و تیم های ایمنی
هر مدرسه یک تیم ایمنی مدرسه مشخص دارد که از کارکنان  به عالوه، 
ایمن به صورت ساالنه  طرح های مدرسه  و خانواده ها تشکیل می شود. 
به روزرسانی می شوند تا از ایجاد مشکالت جلوگیری کنند و اطمینان بدهند 
کارکنان به شکلی پاسخ می دهند.  که در صورت بروز حالت اضطراری، 
ناحیه ما با نمایندگان هر  )مدارس ایمن(   Safe Schools کارکنان برنامه 
مدرسه و کارکنان ناحیه همکاری می کنند تا ارزیابی های مربوط به ارتقاء 

تدابیر ایمنی را انجام داده و توصیه های خود را ارائه کنند.

تدابیر ایمنی
این موارد اشاره کرد:  به  ایمنی در مدرسه می توان  تدابیر  از جمله سایر 
استانداردهای رفتاری قوی و اعمال آن ها، فضای آموز�شی بسته، نظارت 
سازمان های  مشاوره،  اختالف،  حل  برنامه های  آموز�شی،  فضای  روی 
برنامه های پیشگیری دانش آموزی و تأکید روی آموزش  خانوادگی فعال، 
و پرورش شخصیت قوی. ناحیه ما به سختی با تمام نمونه های تهیه مواد 
ممنوعه، حمل اسلحه، زورگویی و ایجاد آسیب جسمی به دیگران، برخورد 

می کند.

از کارکنان ناحیه و افراد داوطلبی که به صورت مرتب با دانش آموزان کار 
می کنند، انگشت نگاری و سوابق شان تأیید شده است. تمام محوطه های 
مدارس بسته است. دانش آموزان برای ترک محوطه های آموز�شی مدرسه 
به اجازه نیاز دارد و تمام بازدیدکنندگان برای دریافت اجازه از مدیر جهت 

حضور در محوطه آموز�شی، باید ابتدا به دفتر مراجعه کنند.

ایمنی محوطه آموزشی پس از مدرسه
خانواده ها تشویق می شوند در برنامه های ایمنی در مدارس دانش آموزان 
خود مشارکت داشته باشند تا درباره ایمنی فردی با دانش آموزان صحبت 
 درباره ایمنی پس از تعطیلی مدرسه. دانش آموزان در طول 

ً
کنند، مخصوصا

زمان حضور در مدرسه و مشارکت در برنامه هایی که پس از مدرسه و با 
حمایت ناحیه انجام می شوند، تحت نظر هستند. با این وجود، پس از پایان 

کار مدرسه، درب مدارس San Juan Unified برای استفاده عموم و 

گروه های اجتماعی، به روی همه باز است.

اگر فرزند شما پس از ساعت کار مدرسه در محوطه مدرسه باقی می ماند، 
 با او درباره به کار گیری تمام تدابیر و مراقبت های ایمنی، درست مشابه 

ً
لطفا

آنچه در سایر مکان های عمومی مثل بازار یا پارک اتفاق می افتد، صحبت 
همچنین خانواده ها تشویق میشوند تا خودشان را با روش  ها و  کنید. 
طرح های اضطراری در مدرسه دانش آموز خود آشنا کنند و برای منزلشان 

هم روشها و طرح های اضطراری داشته باشند.

نگرانی های ایمنی
ناامنی  باعث  بالقوه  شکل  به  می تواند  که  شدید  وضعیتی  متوجه  اگر 
شماره طریق  از  یا  بدهید  اطالع  مدرسه  مدیر  به   

ً
فورا  

ً
لطفا  شود، 

آموز�شی  ناحیه  نگهداری/امنیت  عملیات  واحد   )916( 971-7000
با  ساعته   24 صورت  به  می توانید  همچنین  دهید.  قرار  جریان  در  را 
شماره به  پیامک  یک  یا  بگیرید  تماس   )916( 979-8477 ایمنی   خط 
 5552-243 )916( ارسال کنید تا درباره هر مسئله ای که برای دانش آموزان، 
پیام  کارکنان یا مدرسه مشکلی ایجاد کرده یا می توانند مشکل ساز شود، 
به  بگذارید. عالوه بر این می توان از طریق وب سایت هم گزارش تهیه کرد. 

 www.sanjuan.edu/tellsomeone مراجعه کنید.

زورگویی
اگر گمان می کنید به فرزند شما زورگویی می شود، مسئله را جدی بگیرید و 
به آن گوش کنید. با فرزند خود رابطه ای باز داشته باشید. تاریخ ها، زمان و 
جزئیات حادثه را یادداشت کنید. با معلم فرزند خود یا مدیر مدرسه درباره 
با مدرسه و کارکنان ناحیه رابطه ای باز داشته  حل مشکل صحبت کنید. 
باشید و درباره اقدامات انجام شده صحبت کنید. قانون به مدرسه اجازه 

نمی دهد درباره مسائل انضباطی سایر دانش آموزان با شما صحبت کنند.

قرار  زورگویی  قانونی  تعریف  در  نگرانی های شما  از  بع�شی  ممکن است 
نگیرد. کارکنان ناحیه و مدرسه برای حل مشکالت با شما همکاری می کنند. 
به فرزند خود کمک کنید مهارت هایی را بیاموزد تا بتواند زمانی که مورد 
زورگویی قرار گرفت قاطعانه، ولی به دور از خشونت، عمل کند. انتقام جویی 

فیزیکی را تشویق نکنید.

با رفتار خود نشان دهید چطور به شکل محترمانه با سایر افراد در منزل 
به  زورگویی،  از  پیشگیری  درباره  بیشتر  اطالع  برای  کند.  رفتار  جامعه  و 
شماره  با  یا  کنید  مراجعه   www.sanjuan.edu/bullying  وب سایت 
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  بگیرید.  تماس   )916( 979-8623
 Family and Community بخش  با  مشکل،  حل  نحوه  درباره 
شماره  به  خانواده(  و  اجتماعی  )مشارکت   FACE یا   Engagement 

7929-971 )916( تماس بگیرید.

Megan’s Law
اطالعات مربوط به محل حضور متهمین جرائم جن�شی   Megan’s Law
را ارائه می کند تا اعضای جامعه بتوانند از خود و فرزندانشان مراقبت 
 )www.meganslaw.ca.gov( کالیفرنیا  دادگستری  وبسایت  کنند. 
اداره پولیس  بعالوه،  امکان دستر�شی به این اطالعات را فراهم می کند. 
برای  ابزاری  عنوان  به   ،®OffenderWatch از  ساکرامنتو  شهرستان 
افراد  می کند.  استفاده  جن�شی،  جرائم  به  متهم  یک  حضور  اعالم 
 جامعه می توانند از طریق وب سایت اداره پولیس شهرستان ساکرامنتو 
کنند.  پیدا  دستر�شی   ®OffenderWatch به   )www.sacsheriff.com(
افرادی که مرتک جرائم جن�شی شده اند، اجازه ندارند به عنوان داوطلب 

در فعالیت های مدرسه شرکت کنند.

ارتباط اضطراری
ناحیه ما برای اطمینان از اینکه خانواده ها بتوانند در جریان رویدادهای 
ما برای اطالع  گام هایی را برداشته است.  اضطراری مدرسه قرار بگیرند، 
از یک سیستم  والدین و افراد قیم از وضعیت هر مدرسه به خصوص، 
وضعیت  یک  وقوع  زمان  در  می کنیم.  استفاده  اضطراری  پیام رسان 
 اولین روش ارتباط با والدین خواهد بود. داشتن 

ً
اضطراری، این احتماال

اطالعات  خانواده ها  اینکه  از  اطمینان  برای  درست  تماس  اطالعات 
اضطراری و مهم را به موقع دریافت می کنند، بسیار حیاتی است.

باید  جامعه  اعضای  و  خانواده ها  اضطراری،  حالت  وقوع  صورت  در 
کنند.  پیدا  دستر�شی   www.sanjuan.edu آدرس  به  ما  وب سایت  به 
به روزرسانی های مربوط به وضعیت های بحرانی بر روی صفحه اصلی قرار 
ناحیه ما همچنین به اعضای رسانه به عنوان همکاران  خواهد گرفت. 
با ارز�شی می نگرد که کار انتقال اطالعات اضطراری به خانواده ها را به 
 
ً
عهده می گیرند. روزنامه ها، وب سایت ها و رادیوی، تلویزیون محلی معموال
آخرین اخبار مربوط به یک وضعیت بحرانی را منتقل می کنند. از خانواده ها 
خواسته می شود در زمان ارتباط مستقیم با دانش آموزان از طریق تلفن 
ممکن  کنند.  احتیاط  بحرانی،  وضعیت  یک  طول  در  پیامک  یا  همراه 
است هنگامی که حواس دانش آموزان به تلفن همراه پرت شده است، 
به خوبی  دستورالعمل های بحرانی ارائه شده توسط کارکنان مدرسه، 
کنترل شایعاتی که بین  در زمان بروز وضعیت های بحرانی،  درک نشود. 
دانش آموزان پخش می شود، بسیار دشوار است. برای دریافت دقیق ترین 
اطالعات، خانواده ها باید فقط به اطالعات رسمی تکیه کنند که از طریق 
تماس تلفنی سیستم اعالن ناحیه بیان می شود یا اظهارات ناحیه ای که از 

طریق رسانه های محلی پخش می شوند.
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برنامه قابلیت پیاده روی و قابلیت 
دوچرخه سواری

را  دوچرخه سواری  پیاده روی/قابلیت  قابلیت  برر�شی  یک  ما  ناحیه 
و  پیاده روی  از  که  می نماید  اجرا  متوسطه  مدرسه  و   K-8 دبستان،  در 
دوچرخه سواری ایمن در مسیر مدرسه حمایت کرده و یک سبک زندگی سالم 

ترویج می کند.

از جمله موارد بازر�شی می توان به تعداد دانش آموزان و نظرسنجی مسیر 
پیاده/دوچرخه  حرکت  مسیرهای  که  کرد  اشاره  خانواده  از  مدرسه 
موجود را ارزیابی کرده و موانع موجود برای پیاده روی یا دوچرخه سواری 
تهیه  برای هر مدرسه  یک گزارش فردی  بازرسان  می کنند.  را شناسایی 
می کنند که در آن توصیه هایی درباره پروژه های بهبود زیرساخت، اقدامات 
از جمله فعالیت ها  تقویتی و فعالیت های تشویقی و آموز�شی وجود دارد. 
می توان به این موارد اشاره کرد: روز جهانی پیاده روی تا مدرسه، آموزش 
پیاده  اتوبوس   ،Fire up Your Feet کال�شی  فعالیت  دوچرخه سواری، 
و مشوق های دیگر مدرسه که باعث تشویق   Bicycle Rodeos مدرسه، 
دانش آموزان با داشتن یک سبک زندگی سالم می شوند. بازرسان در اختیار 
تمام مدارس عالقمند قرار می گیرند تا جایی که بودجه اجازه بدهد فعالیت 

خواهند کرد.

تعطیلی های مدرسه
ممکن است الزم باشد برای حفظ  مثل هوای بد،  در شرایط غیرعادی، 
هرزمان که امکان  مدارس تعطیل شوند.  ایمنی دانش آموزان و کارکنان، 
داشته باشد، تصمیم بستن مدرسه پیش از شروع کالس ها اتخاذ خواهد 
از مسئله  خانواده ها از طریق سیستم تماس تلفنی خودکار ناحیه،  شد. 
مطلع خواهند شد. اطالعات بیشتر را می توان از وب سایت ناحیه و از طریق 
رسانه های خبری محلی، دریافت کرد. در صورت نیاز به تعطیلی مدرسه پس 
از شروع به کار، با خانواده ها تماس گرفته و به آن ها اطالع داده می شود 

چه موقع و کجا می توانند به دنبال دانش آموز خود بیایند.

اطالعات بهداشتی دانش آموز
Health Services )خدمات بهداشتی( ما معتقد است دانش آموزان  شعبه 
سالم بهتر  یاد می گیرند. ما با کمک به خانواده ها و جامعه در  مدیریت  و به 
حداقل رساندن نگرانی های بهداشتی، از کودکان حمایت می کنیم و در نتیجه 
به دانش  آموزان اجازه می دهیم به اهداف آموز�شی خود دست پیدا کنند. 
با رسیدگی به مشکالت بهداشتی  به عنوان یک عضو از تیم چندرشته ای، 
که مانع حضور و شرکت دانش آموز در مدرسه می شوند، آموزش و دانش 

را ارتقاء می دهیم.

به  بهداشت(  یا دستیاران  LVNها  )پرستاران،  بهداشتی  کارکنان خدمات 
صورت مداوم در محل مدرسه حاضر نیستند. پرستاران به صورت موقت 
برای ارزیابی نیازهای بهداشتی و نظارت روی مراقبت بهداشتی و نیازهای 
ویژه دانش آموزان و انجام آزمایشات بهداشتی )آزمون بینایی و شنوایی( در 

مدرسه حضور پیدا می کنند.

توسط والدین یا افراد قیم   )emergency card( تکمیل کارت اضطراری 
بسیار ضروری است تا کارکنان اداری و آموزگار که با دانش آموز کار می کنند 
به طور کامل از مشکالت مهم بهداشتی و سالمت او اطالع داشته باشند اگر 
دانش آموز شما در طول زمان حضور در مدرسه به مراقبت بهداشتی ویژه 
نیاز دارد، برنامه ریزی الزم انجام می شود تا شما با یکی از مسئوالن مدرسه، 
مالقات داشته  کارکنان خدمات بهداشتی و سایر کارکنان بخش خدمات، 
برای  »سیستم همیار«  یک  ایجاد  کنید.  آماده  و یک طرح فردی  باشید 
دانش آموز شما و اطالع به یک همکال�شی درباره وضعیت او و نحوه واکنش 

در شرایط اضطراری، می تواند برای شما بسیار مفید باشد.

شرایط معاینه سالمت
بر اساس قانون ایالتی، والدین یا افراد قیم کالس اول، در هنگام ثبت نام، 
باید گواهی معاینه سالمت را ارائه یا رضایتنامه معاینه سالمت را امضاء 
کنند. معاینه سالمت را می توان تا 18 ماه قبل یا ظرف مدت 90 روز پس از 
ورود به کالس اول، انجام داد. به خانواده ها توصیه می شود معاینه سالمت 

)HSC § 124105( .را همزمان با واکسیناسیون انجام بدهند

معافیت از معاینه جسمی
برای حفظ سالمت تمام دانش آموزان، ناحیه ما به شکل فعال تمام تدابیر 
با  به کار می گیرد.  الزم را برای پیشگیری و کنترل بیماری های قابل انتقال، 
این وجود، معاینه جسمی برای دانش آموزانی که والدین یا سرپرست آن ها 
به شکل کتبی درخواست داده باشند، انجام نخواهد شد. )EC § 49403 و 

)4945049451

شرایط ایمین سازی
تمام  مدرسه،  غیرمشروط  پذیرش ها  تمام  در  ایالتی  قانون  اساس  بر 
دانش آموازن زیر 18 سال باید به طور کامل مطابق با شرایط مشخص شده 
:پذیرش  واکسینه شده باشند.  توسط سازمان بهداشت عمومی ایالتی، 
)kindergarten( واکسیناسیون اجباری برای پذیرش در کودکستان K-12

عبارت است از:

K-12  پذیرش

دوزواکسیناسیون 1,2,3

Polio 44

DTap 55

HepB 63

MMR 72

Varicella2 (ابله مرغان)

7-12
دوزواکسیناسیون 1,2,3,8

  Tdap1

صنف 7 پیشرفته
دوزواکسیناسیون 1,2,3,9,10

Tdap 81

Varicella2 (ابله مرغان) 10

1. شرایط برای پذیرش K-12  برای انتقال دانش آموزان نیز اعمال می شود.

2. واکسن های ترکیبی )به عنوان مثال، MMRV(  الزامات هر یک از واکسن های تشکیل دهنده را 

برآورده می کند. دوزهای DTP بخ�شی از الزامات  DTaP به شمار می رود.

3. هر واکسن که قبل از چهار روز یا کمتر از حداقل سن مورد نیاز تجویز می شود معتبر است.

4. سه بار واکسن فلج اطفال اگر نیاز به یک دوز در روز یا روز چهارم تولد داشته باشید، برآورده 

می شود.

5. چهار دوز DTaP اگر حداقل یک دوز در روز یا روز چهار تولد داده شود، برآورده می شود. سه 

دوز مورد نیاز اگر حداقل یک دوز واکسن Tdap، یا DTaP یا DTP در روز 7 یا بیشتر از 7 روز 

باشد، برآورده می شود. یک یا دو دوز از واکسن Td که در روزهای هفتم و یا بعد از تولد داده 

می شود، مورد نیاز است
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)c( مراجعه  به بخش بهداشت و ایمنی بخش 120335، بخش  برای پذیرش در سطح هفتم،   .6

کنید.

به طور  دو دوز از واکسن اوریون و یک دوز از واکسن سرخجه،  دو دوز از واکسن سرخک،   .7

جداگانه یا ترکیبی الزامات مورد نیاز را برآورده می کنند. تنها دوزهایی که در اولین روز تولد یا 

بعد از آن تجویز می شوند الزامات را برآورده می کنند.

8. برای کالس هفتم تا دوازدهم ، حداقل یک دوز واکسن حاوی سیاه سرفه که در روز هفتم تولد 

یا بعد از آن الزم است.

9.  برای کودکان در مدرسه های غیررسمی، دانش آموزان ١2 ساله و باالتر باید الزامات پیشرفت 

کالس هفتم را برآورده کنند.

10. الزامات آبله مرغان برای پیشرفت کالس هفتم بعد از 30 ژوئن 2025 منق�شی می شود.

 California Immunization سوابق واکسیناسیون ممکن است در قسمت
Registry )ثبت واکسیناسیون کالیفرنیا یا CAIR( وارد شود

تمام دانش آموزان دیگری که وارد مدرسه می شوند و با توجه به خط م�شی 
ما و برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی سازمان خدمات مراقبت بهداشتی 
ایالت به طور کامل واکسینه نشده اند ممکن است تنها به شرطی پذیرش 
را  اضافه شده  واکسن)های(  زمانی مشخص  دوره  یک  شود که ظرف 
ممکن است بع�شی دانش آموزان به دالیل پزشکی از تزریق  تزریق کنند. 
واکسن معاف شده باشند. یک پزشک باید وجود دالیل پزشکی را گواهی 
کند. می توان از حضور دانش آموزانی که از الزامات مشخص شده تبعیت 
نمی کنند، جلوگیری کرد. در صورت بروز یک بیماری همه گیر که دانش آموز 
می توان در طول دوره ای که امکان  واکسن آن را دریافت نکرده است، 
انتقال بیماری وجود دارد، از حضور دانش آموز در مدرسه جلوگیری کرد. 
اگر درباره سوابق واکسیناسیون دانش آموز خود و/یا وضعیت پذیرش در 
 با مدرسه دانش آموز یا بخش خدمات سالمت 

ً
مدرسه سؤالی دارید، لطفا

;48216 و   EC § 49403( بگیرید.  تماس   )916( 971-7643 شماره   به 
)BP 5141.3 

 کلینیک واکسیناسیون
San Juan Central

San Juan Central, مرکز اصلی ثبت نام ناحیه ما به خانواده هایی که بیمه 
سالمت ندارند، خدمات واکسیناسیون ارائه می کند. این کلینیک در آدرس

واقع شده   4 اتاق  در   3700 Garfield Ave., Carmichael, CA 95608
مراجعینی  از  است.  دانش آموز  هر  برای   $10 مالقات  هر  هزینه  است. 
برای مشاهده تاریخ ها به  

ً
لطفا استقبال می شود.   که وقت قبلی ندارند، 
www.sanjuan.edu/sjcentral مراجعه کنید.

بیماری واگیر یا عفونی
اگر گمان برود یک دانش آموز به یک بیماری واگیردار یا عفونی شناخته شده 

مبتال شده است، می توان او را به خانه برگرداند. بدون رضایت مسئوالن

مدرسه و اطمینان از اینکه وضعیت او دیگر واگیردار یا عفونی نیست، این 
)EC § 49451; BP 5112/2( .دانش آموز نمی تواند به مدرسه برگردد

استفاده از دارو
در طول زمان حضور در مدرسه و فقط با دریافت درخواست کتبی از سوی پزشک و 

والدین یا سرپرست که در آن نام دانش آموز، نام دارو، روش استفاده، میزان دارو و زمان 

استفاده از آن مشخص شده است، می توان یکی از کارکنان مدرسه را مسئول نظارت بر 

)EC § 49423-49425; BP 5141.21( .نمود )مصرف دارو )تجویزشده یا بدون نسخه

دارو تنها برای دانش آموزانی استفاده می شود که والدین یا سرپرست شان 
و پزشک مصرف آن را به دلیل مشکالت پزشکی خطرناک، الزم دانسته اند 
و یا افرادی هستند که برای رفتار مناسب در مدرسه نیاز به استفاده از دارو 
دارند. فرم های اجازه در دفتر تمام مدارس و روی وب سایت ناحیه ما قرار 
دارند. فرم های اجازه باید به صورت ساالنه تمدید شوند و از 1 اوت تا 31 

ژوئیه سال بعد معتبر هستند.

داروها باید در محفظه اصلی با برچسبی که نام دانش آموز روی آن نوشته 
شده است، به مدرسه آورده شود. به والدین و افراد قیم توصیه می شود 
از پزشک دانش آموز بخواهند در صورت امکان دارویی تجویز کنند که اثر 
در این صورت نیازی نیست در مدرسه دارو مصرف  طوالنی مدت دارد، 

شود.

ادامه درمان دارویی
بر اساس قوانین ایالتی، زمانی که دانش آموز برای بیماری های غیر اپیزودیک 
دارو مصرف  دیابت یا اپیلپ�شی یا بیماری صرع(  بیش فعالی،  )مثل اسم، 

)EC § 49480( .می کند، والدین یا افراد قیم باید به مدرسه اطالع بدهند

آزمایش بینایی
برای اطمینان از توانایی دانش آموزان در یادگیری و رسیدگی هرچه زودتر به 
مشکالت بینایی، San Juan Unified بینایی هر دانش آموز بطور مثال شدت  
بینایی و مشاهده رنگ ها، را همزمان با اولین ثبت نام و از آن بعد حداقل هر 
سه سال یک بار برای دانش آموزان مقطع TK/Kو 2، 5، و 8 مورد ارزیابی 
قرار خواهد داد. ممکن است بنا بر درخواست ولی یا قیم و/یا ارائه گواهی 
مناسب از سوی پزشک یا متخصص بینایی، از این ارزیابی صرفنظر شود. 
اگر دانش آموز در آزمایش بینایی  قبول نشود، به والدین و افراد قیم اطالع 

)EC § 49450-49457( .داده خواهد شد

آزمایش شنوایی
شنوایی  مشکالت  کردن  برطرف  و  یادگیری  در  دانش آموز  توانایی  از  اطمینان  برای 

را  دانش آموز  میزان شنوایی هر   San Juan Unified زمان ممکن،  کوتاه ترین  در 

ارزیابی  یا سازمان مجاز،  توسط یک فرد   10 و   8  ،5  ،2  ،1 در مقاطع 
صرفنظر  ارزیابی  این  از  است  ممکن  ولی،  درخواست  بر  بنا  می کند. 
به  نشود،  قبول  شنوایی   آزمایش  آزمون  در  دانش آموز  اگر  شود. 
)49454 و   EC § 49452( افراد قیم اطالع داده خواهد شد.  والدین و 

بهداشت دندان
 آماده حضور در مدرسه است، 

ً
برای اطمینان از اینکه دانش آموز شما کامال

با توجه به قانون کالیفرنیا باید یک ارزیابی بهداشت دهان تا 31 مه در مقطع 
کودکستان )kindergarten( یا کالس اول، هر کدام که اولین سال حضور 
در یک مدرسه دولتی است، انجام شود. این مسئله شامل ارزیابی های انجام 
شده ظرف مدت 12 ماه قبل از ورود دانش آموز شما به مدرسه هم می شود. 
در قانون تصریح شده است که ارزیابی باید توسط یک دندانپزشک رسمی 
یا یک فرد حرفه  ای یا و متخصص دیگر در زمینه دهان و دندان انجام شود.

دانش آموزان در بع�شی از مدارس می توانند معاینه تکمیلی دندان را همراه 
با برنامه آموز دندان دریافت کنند. معاینه دندان برای دانش آموزانی که 
انجام  والدین یا سرپرست آن ها به شکل کتبی درخواست داده باشند، 
نخواهد شد. در بع�شی مدارس ممکن است یک برنامه جداگانه برای درمان 
و ارجاع وجود داشته باشند که فقط در صورت کسب اجازه والدین امکان 

)EC § 49452.8( .فعالیت دارند

حساسیت های تهدید کننده زندگی
ناحیه آموزش San Juan Unified از این مسئله آگاه است که واکنش های 
خوراکی   معرض  در  قرارگرفتن  دلیل  به  اوقات  بیشتر  که  آنافیالک�شی، 
آلرژی زا برای دانش آموز رخ می دهند، ممکن مرگبار باشند. منبع این مواد 
 غذا، دارو، حشرات و  شیره گیاهی است. خطر قرار 

ً
حساسیت زا معموال

گرفتن در معرض این مواد حساسیت زا را می توان در محیط مدرسه و با 
خانواده ها و پزشکان به حداقل  دانش آموزان،  همکاری کارکنان مدرسه، 

رساند تا محیط برای حضور دانش آموزان باشد.

مبتال  زندگی  کننده  تهدید  حساسیت  با  دانش آموز  یک  که  زمانی 
مدرسه  کارکنان  به  دارند  وظیفه  او  قیم  فرد  یا  والدین  است،  شده 
پزشک  بدهند.  توضیح  دانش آموز  آن  حساسیت  وضعیت  درباره 
در  و  کرده  تعیین  را  ویژه  درمان  فرآیندهای  از  بع�شی  دانش آموز 
رویه ها این  درباره  مدرسه  کارکنان  به  می دهند.  قرار  مدرسه  دسترس 

و آگاهی از موقعیت داروهای الزم و نحوه استفاده از آن ها اطالع داده 
خواهد شد. کارکنان مدرسه باید برای شناسایی واکنش ها، دنبال کردن 
درباره  ما  ناحیه  دستورالعمل های  از  اطالع  و  نوشته شده  فرآیندهای 

حساسیت هایی که با خطر مرگ همراه هستند، آموزش ببینند.

نیازهای  تا  با خانواده ها به صورت فردی همکاری می کنند  کارکنان ما 
دانش آموزانی که به حساسیت مبتال هستند/احتمال واکنش آنافیالک�شی 
دارند را برآورده کرده و خطر قرار گرفتن تصادفی در معرض مواد حساسیت زا 
 بدون خطر خواهد بود. 

ً
را از بین ببرند. نمی توان تضمین کرد محیط کامال

 BP 5141.21;CCR ;4923.6 و EC § 49403, 49414, 49423, 49423.5(
)Title 8: 5193

آنافیالکسی تشخیص داده نشده
یک واکنش آلرژیک بسیار شدید است که   )Anaphylaxis( آنافیالک�شی 
ممکن است پس از قرار گرفتن در معرض مواد حساسیت زا، نیش حشره 
یا حتی در مواد بسیار نادر در اثر ورزش، ایجاد شود. بدون استفاده سریع 
ممکن است منجر به مرگ شود.  از اپی نفرین و مراقبت پزشکی فوری، 
افرادی که ممکن است آنافیالک�شی را تجربه کنند، هیچ سابقه مشخ�شی 
در گذشته در رابطه با بروز حساسیت ندارد و بنابراین، ممکن است داروی 

مناسب همراه نداشته باشند.

قانون به یک پرستار مدرسه یا فرد داوطلب و آموزش دیده اجازه می دهد 
برای فردی که نشان های عالئم مرگبار آنافیالک�شی را پس از جذب ماده 
بدهد.  انجام  اپی نفرین  خودکار  تزریق  یک  می دهد،  نشان  حساسیت زا 
آموزش های مربوط به عالئم و نشانه های آنافیالک�شی، نحوه استفاده از 
تزریق خودکار اپی نفرین، تماس با فوریت های پزشکی )911( و تمام مدارک 
در اختیار افراد داوطلب قرار خواهد  پیگیری یا فعالیت های مورد نیاز، 

)EC § 49414; SB 1266( .گرفت

مدیریت مرض شکر
 2 و نوع   1 ناحیه ما از این موضوع اطالع دارد که هر دو مرض شکر نوع 
در میان دانش آموزان در حال افزایش هستند. دیابت نوع 2 بسیار شایع تر 
شده است، به خصوص در نوجوانانی که مبتال به اضافه وزن هستند. در 
حقیقت، از هر سه کودک آمریکایی که پس از سال 2000 متولد شده اند، 
یک نفر در طول زندگی خود به دیابت نوع 2 دچار شده است. این بیماری 
به آرامی رشد می کند و ممکن است در ابتدا هیچ نشانه ای نداشته باشد، 
اما قابل درمان است و می توان از بروز آن جلوگیری کرد. مدیریت مناسب و 

امن دیابت دانش آموز
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والدین یا فرد قیم او وظیفه دارند به کارکنان مدرسه درباره وضعیت دیابت 
آن دانش آموز توضیح بدهند. پزشک دانش آموز بع�شی از فرآیندهای درمان 
ویژه را تعیین کرده و در دسترس مدرسه قرار می دهند. کارکنان مدرسه در 
جریان این روندها قرار خواهد گرفت و اطالع کافی درباره داروهای الزم و 
کارکنان مدرسه باید برای  نحوه استفاده از آن ها را کسب خواهند کرد. 
درک نظارت روی قند خون،  شناسایی وضعیت های اضطراری احتمالی، 
دنبال کردن فرآیندهای نوشته شده و اطالع از دستورالعمل های ناحیه 
ما درباره مدیریت دیابت در مدرسه، آموزش ببینند. کارکنان ما به صورت 
فردی با خانواده ها همکاری خواهند کرد تا این نیازهای دانش آموزان مبتال 

به دیابت را برطرف کنند.

 San Juan با پرستار مدرسه یا دفتر برنامه های سالمت 
ً
اگر سؤالی دارید، لطفا

Unified به شماره 7643-971 )916( تماس بگیرید. این اطالعات بر روی 
 وب سایت سازمان آموزش و پرورش به بیش از 25 زبان در دسترس قرار دارد:

www.cde.ca.gov/ ls/he/hn/type2diabetes.asp. )EC § 49452.7( 

Student Health Insurance 
)بیمه سالمت دانش آموز(

احتمالی  آسیب های  پوشش  برای   San Juan Unified آموز�شی  ناحیه 
دانش آموزان در مدرسه یا در هنگام شرکت در رویدادهای ورز�شی، هیچگونه 
بیمه ای ارائه نمی کند. ناحیه ما به خانواده ها توصیه می کند به خرید این 
نوع پوشش بیمه برای فرزندان خود فکر کنند. بر اساس قانون ایالت، هر 
دانش آموزی که در یک فعالیت ورز�شی بین مدرسه ای شرکت دارد، باید از 

بیمه پزشکی کافی برخوردار باشد.

اگر می خواهید یک بیمه تصادف/ورز�شی برای دانش آموز خریداری کنید، 
 با بیمه دانش آموزی ایاالت متحده تماس بگیرید. می توانید به صورت 

ً
لطفا

به درخواست،   www.studentinsurance.com از طریق آدرس  آنالین و 
 Student Insurance توضیح مزایا و ادعا دستر�شی پیدا کنید. از فهرست روی
)بیمه دانش آموز( کلیک کنید و سپس برای دستر�شی به اطالعات مزایا و 
درخواست K-12، گزینه »K-12« را انتخاب نمایید. از طریق دفاتر مدرسه 
 
ً
می توانید به  بسته ها دستر�شی پیدا کنید. برای پرسیدن سؤاالت خود لطفا
بگیرید.  تماس  دانش آموزی  بیمه  با   1-800-367-5830 از طریق شماره 
شرکت ثبت نام در برنامه Student Insurance به صورت داوطلبانه انجام 

)EC § 49470-49472; BP 5143( .می شود

دانش آموزان متأهل، باردار و/یا دارای فرزند
دانش آموزان متأهل، باردار و/یا دارای فرزند حق دارند در تمام برنامه های 
 
ً
جامع آموز�شی یا مدرسه شرکت داشته باشند. محیط کالس درس معموال
مگر آنکه نیاز باشد برای برطرف  مناسب ترین محل برای آموزش است، 
کردن نیازهای دانش آموزان و/یا کودک، از محیط های دیگر استفاده کرد. 
باردار و/یا دارای  برای کسب اطالعات بیشتر درباره دانش آموزان متأهل، 
به آدرس  ناحیه ما  روی وب سایت   BP 5146 به بخش  فرزند می توانید 
www.sanjuan.edu مراجعه کنید یا با یک مشاور در مدرسه دانش آموز 
به شماره   Family and Community Engagement Offi ce دفتر  خود، 
تماس   )916( 726-5826 و یا دفتر ثبت نام مرکزی  یا(    )916( 971-7929

)BP 5146( .بگیرید

خدمات پزشکی محرمانه
بر اساس قانون، یک دانش آموز می تواند بدون نیاز به رضایت والدین یا قیم 
خود برای دریافت خدمات پزشکی محرمانه اقدام کند، به جز در مواردی که 

)EC § 46010.1( .در قانون تصریح شده است

جبران هزینه خدمات بهداشتی
San Juan Unified با همکاری سازمان خدمات مراقبت بهداشتی کالیفرنیا 
برنامه ای دارد که به ناحیه ما اجازه می دهد  و سازمان آموزش کالیفرنیا، 
)مثل درمان بهداشتی و ارزیابی بهداشتی(  هزینه خدمات بهداشتی انتخابی 
با پول فدرال  که برای دانش آموز واجد شرایط در مدرسه ارائه می شود، 
طبق قوانین و دستورالعمل های سازمان آموزش  جبران کند.   Medicaid
محلی، ما به شما اطالع می دهیم که سوابق دانش آموز واجد شرایط ممکن 
است برای سازمان صادرکننده صورتحساب در ناحیه ما به شکلی محرمانه 
 Federal Health Insurance Portability & Accountability( ارسال شود
خدمات بهداشتی مدرسه که در حال حاضر برای تمام   )Act Compliant
دانش آموزان فراهم می شود، با این برنامه تغییر نخواهد کرد. دانش آموزان 
از خدماتی که برای حضور در مدرسه نیاز دارند محروم نخواهند شد و 
 San Juan والدین و افراد قیم هرگز برای خدماتی که از سوی ناحیه آموز�شی

Unified t ارائه می شود، صورتحساب پرداخت نخواهند کرد.

مدیریت حشرات مضر
نواحی   2000 مصوب  مدارس(  )بهداشت   Healthy Schools Act قانون 
مدارس را ملزم می کند در طول سال به خانواده ها درباره حشره کش هایی که 
قرار است استفاده شود، اطالع بدهد. San Juan Unified و پیمانکاران برای 
حل مشکل حشرات مضر در محیط مدرسه از مدیریت یکپارچه حشرات 
IPM روی پیشگیری طوالنی مدت یا از بین  مضر )IPM( استفاده می کنند. 
بردن مشکالت مربوط به حشرات تمرکز دارد. اگر به مدیریت حشرات نیاز 
باشد، ممکن است از حشره کش های مکانیکی، تربیتی یا بیولوژیکی استفاده 

کرد که تا کمترین حد ممکن سمی هستند.

به دلیل میزان پایین سم در این حشره کش ها، نیازی به گزارش بسیاری از 
استفاده از حشره کش با پایین ترین میزان سم موجود برای  آن ها نیست. 
یکی از روش های  جلوگیری یا از بین بردن مشکالت کنترل حشرات مضر، 
بسیار قدیمی ما محسوب می شود. اگر جمعیت حشرات مضر  با این آفت 
کش های استثنا به شکل مناسب کنترل نشود، ممکن است از آفت کش های 
غیراستثنا استفاده شود. مواد شیمیایی در آخرین آی پی ام اخذ شده ممکن 
است مورد استفاده قرار گیرند. برای کسانی که تمایل دارند قبل از استفاده 
از مواد آی پی ام اعالن دریافت کنند. یک ورودی در سایت ایجاد خواهد شد.

در   
ً
لطفا خود،  سایت  در  استفاده  به  مربوط  اعالمیه  دریافت  برای 

 Maintenance & Operations با  مدرسه(  )ساعت  کاری  ساعات  طول 
 )916( 971-5740 به شماره  )شعبه نگهداری و عملیات(   Department
اعالمیه سم پا�شی حشرات  باید  که  بدهید  اطالع  ما  به  و  بگیرید  تماس 

دریافت کنید.

به جز در شرایط اضطراری، هر کس که در این فهرست قرار دارد، حداقل 
72 ساعت پیش از بکارگیری آفت کش در مدرسه یک اعالمیه دریافت خواهد 
کرد. می توانید اطالعات بیشتر در رابطه با این آفت کش ها و کاهش استفاده 
از آفت کش روی وب سایت Department of Pesticide Regulation )شعبۀ 
مراجعه کنید   http://www.cdpr.ca.gov به آدرس  مقررات آفت کش ها( 
 اگر سؤالی دارید با Chris Ralston، هماهنگ کننده IPM ناحیه ما به شماره

5740-971 )916( تماس بگیرید.

دسترسی به طرح های مدیریت پشم شیشه
یک طرح مدیریت ارزیابی مصالح ساختمانی حاوی   San Juan Unified
پشم شیشه )ACBM( در سراسر ناحیه اجرا می کند. این طرح مدیریت پشم 
 United States Environmental شیشه با قوانین و مقررات آژانس ادارۀ 
Protection Agency )حفاظت از محیط  زیست ایاالت متحده یا EPA( و به 
شکل خاص قانون Asbestos Hazard Emergency Response Act )پاسخ 
به خطر اضطراری پشم شیشه یا AHERA( که از اکتبر 1987 اجرایی شده 

است، همسو می باشد.

طرح مدیریت از بازر�شی فیزیکی و تحقیقات انجام شده روی تمام مدارس/
مراکز San Juan Unified از سال 1988 تا به امروز توسعه پیدا کرده است. 
روی تمام ACBM برچسب های هشدار قرار گرفته است تا به افراد ساکن 
 ACBM ساختمان و پرسنل تعمیر و نگهداری، که ممکن است در هنگام کار با
روبرو شوند، اخطار بدهد. بازر�شی و داده های نمونه در طرح مدیریت برای 
هر طرح مدیریت  آموز�شی جمع آوری شدند.  موقعیت هر مدرسه/مرکز 
 برای برر�شی در تمام دفاتر مدارس یا در محل عملیات تعمیر و نگهداری

 6135 Sutter Avenue, Carmichael,   CA به آدرس  San Juan Unified
95608 موجود است.

یا اسناد مربوط یک پروژه   AHERA هر شخ�شی که درباره طرح مدیریت 
کاهش سؤال یا نگرانی دارد، می تواند با بخش عملیات و تعمیر و نگهداری 

به شماره 5740-971 )916( تماس بگیرد.
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شکایت های یکپارچه
San Juan Unified مسئولیت اصلی را در قبال تبعیت از قوانین و مقررات 
ناحیه   )UCP( فرآیندهای شکایت یکپارچه  فدرال و ایالتی به عهده دارد. 
برای رسیدگی به اتهامات در زمینه تبعیض، آزار، تهدید و زورگویی غیرقانونی 
زمینه  در  فدرال  یا  ایالتی  قوانین  نقض  اتهام  به  مربوط  شکایت های  و 
برنامه های آموز�شی، اعمال هزینه های غیرقانونی ثبت نام و عدم پیروی از 

برنامه کنترول و حسابدهی محلی )LCAP( میباشد.

ناحیه تمام اتهامات مربوط به تبعیض، آزار، تهدید یا زورگویی به صورت 
 Education Code §§ 200 غیرقانونی علیه گروه های تحت حمایت که در 
و Government Code §11135 مشخص شده اند، مورد برر�شی   220 و 
از جمله هرگونه ویژگی واقعی یا درکی که توسط قانون  قرار خواهد داد، 
کیفری  § 422.55 یا بر اساس یا نقش یک فرد با یک شخص یا گروه تعیین 
شده باشد با یک یا چند مورد از این ویژگی ها به شکل حقیقی یا ادراکی در 
هر برنامه یا فعالیت انجام گرفته توسط سازمان، که هزینه آن به صورت 
مستقیم از سوی ایالت پرداخت می شود یا از کمک مالی ایالتی سود می برد 

و یا آن را دریافت می کند.

UCP باید همچنین در هنگام رسیدگی به شکایت های مربوط به ناتوانی در 
تبعیت از قوانین ایالتی و/یا فدرال در موارد زیر مورد استفاده قرار بگیرد:

آموزش بزرگساالن

آموزش پس از مدرسه و آموزش ایمنی 

حرفه کشاورزی

مراکز آموزش سرخ پوستان و آموزش ابتدای کودکی

ارزیابی های برنامه آموزش دوزبانه

کمک همکالسان کالیفرنیا و برنامه های برر�شی برای دبیران

آموزش فنی حرفه ای و فنی

فنی حرفه ای و دوره فنی

آموزش فنی و حرفه ای

مراقبت و رشد کودک

تغذیه کودک

آموزش جبرانی

کمک دسته بندی تثبیت شده

دوره های آموز�شی بدون محتوای آموز�شی

کمک تأثیر اقتصادی

 Juvenile ،آموزش دانش آموزان در  پرورشگاه و دانش آموزان بی خانمان
Courts Pupils )دانش آموزان سابق دادگاه( نوجوانان در حال حاضر 
 Military Families اند،  نام کرده  ناحیه آموز�شی ثبت  در مدرسه ی 
)دانش آموزان   Migrant Students نظامی(،  های  خانواده  )کودکان 
 Immigrant Students Participating in a Newcomer و  مهاجر( 
تازه واردان شرکت  برنامه ی  در  که  پناهندە  )دانش آموزان   Program

میکنند(

 Every Student Succeeds Act / No Child Left Behind Local
 EC از جمله مدارس خصو�شی که در( Control Accountability Plans

and 47607.3 47606.5 §§ توضیح داده شده است(

آموزش مهاجر

دانش آموزان باردار و دانش آموزان دارای فرزند

هزینه دانش آموزان

محل اقامت قابل قبول برای دانش آموزانی که کودکان شیرخوار دارند 

برنامه ها و مراکز شغلی منطقه 

طرح های ایمنی مدرسه پیش دبستانی ایالتی برای آموزش ویژه

برنامه مدرسه برای موفقیت دانش آموزان/  شورای مدرسه

آموزش جلوگیری از مصرف دخانیات

هزینه دانش آموز شامل، اما نه محدود به، تمام موارد زیر می شود:

هزینه پرداختی توسط دانش آموز به عنوان شرط ثبت نام برای مدرسه   .1
یا کالس ها، به عنوان شرطی برای شرکت در یک کالس یا فعالیت فوق 
برنامه، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا فعالیت اختیاری یا اجباری است 

یا برای دریافت اعتبار است.

که دانش آموز باید برای دریافت  یک سپرده امنیتی یا پرداخت دیگر،   .2
لباس یا سایر  آالت موسیقی،  وسایل آموز�شی،  کتاب،  قفسه،  قفل، 

لوازم و تجهیزات، پرداخت کند.

یک خرید که دانش آموز باید برای دریافت لوازم، وسایل، تجهیزات یا   .3
لباس های مربوط به یک فعالیت آموز�شی، انجام بدهد.

اگر فرد شاکی مدارک یا اطالعاتی ارائه دهد که از شکایت او پشتیبانی کند، 
یک هزینه شکایت LCAP هم می تواند به صورت بی نام اعمال شود.

دانش آموزی که در یک مدرسه عمومی ثبت نام کرده است نباید برای شرکت 
در یک فعالیت آموز�شی، هزینه دانش آموزی پرداخت کند.

هزینه شکایت دانش آموزی نباید در فاصله بیش از یک سال پس از تاریخ 
وقوع اتهام، پرداخت شود.

این ناحیه باید یک   ،Education Code §§ 48853, 48853.5 بر اساس 
اطالعیه استانداردشده از حقوق آموز�شی و نوجوانان بی خانمان و تحت 

پرورش منتشر کند.

48853.5, 49069.5, 51225.1 و 51225.2. این اطالعیه در صورت لزوم، 
اطالعات برر�شی شکایت را هم در بر می گیرد.

باید به صورت  به جز موارد مربوط به هزینه های دانش آموز،  شکایت ها، 
کتبی و نزد مأمور تبعیت از قانون Title IX در ناحیه تنظیم شود.

Linda C.T. Simlick, General Counsel 
Legal Services Department 
P.O. Box 477, Carmichael, CA 95609-0477 
)916( 971-7110

مشخص  مدرسه  مدیر  و/یا  فوق  موارد  با  دانش آموزی  شکایت  هزینه 
می شود.

شکایت های مربوط به تبعیض، آزار، تهدید یا زورگویی باید در فاصله شش 
)6( ماه پس از تاریخ وقوع تبعیض، آزار، تهدید یا زورگویی یا تاریخ اطالع فرد 
شاکی از وقوع احتمالی تبعیض، آزار، تهدید یا زورگویی تنظیم شوند، به جز 
در صورتی که زمان تنظیم شکایت توسط رئیس عمومی ناحیه آموز�شی یا 

فرد مسئول دیگر تمدید شده است.

مورد برر�شی قرار  تاریخ دریافت،  از  روز   )40( شکایت ظرف مدت چهل 
می گیرد و تصمیم یا گزارش به صورت کتبی برای فرد شاکی ارسال می شود. 
این دوره زمانی را می توان با یک توافقنامه کتبی از فرد شاکی تمدید کرد. فرد 
مسئول تحقیق درباره شکایت باید تحقیقات خود را مطابق با فرآیندهای 
محلی و با توجه به بخش 4621 از CCR 5 انجام داده و تکمیل نماید. اگر 
شاکی با تصمیم ناحیه درباره شکایت های مربوط به یک برنامه خاص، 
LCAP مخالف است، مدت پنج )5( روز فرصت  هزینه های دانش آموزی و 
دارد نسبت به تصمیم اتخاذ شده به هیئت آموزش ناحیه مدرسه اعتراض 
نمایید؛ از سوی دیگر، شاکی حق دارد با تنظیم یک درخواست تجدیدنظر 
کتبی ظرف مدت 15 روز پس از دریافت تصمیم، نسبت به تصمیم ناحیه 
نزد واحد آموزش کالیفرنیا )CDE( درخواست تجدیدنظر داشته باشد. این 
درخواست تجدیدنظر باید همراه با یک کپی از شکایت اولیه و یک کپی از 

تصمیم باشد.

استفاده  مورد  روش های  از  امکان  در صورت  می شود  توصیه  به شاکی 
برای مثال از محدودیت های رفت آمد و دستورات منع  در قانون مدنی، 

جابجایی، یا سایر راه حل هایی که

می توان از طریق قوانین فدرال و ایالتی در رابطه با تبعیض، آزار، تهدید یا 
زورگویی به کار گرفت، استفاده کند.

UCP در رابطه با شکایت به صورت  یک کپی از فرآیندها و خط م�شی های 
رایگان در دسترس شما قرار دارد.

مشارکت والدین و خانواده
نسخه های قابل چاپ و ترجمه شده سطح LEA خط م�شی های مشارکتی 

خانواده و والدین بنا به درخواست در دسترس هستند. 

هزینه های دانش آموزی
San Juan Unified باید در هنگام رسیدگی به شکایت های مربوط به عدم 
از جمله این اتهام که یک  تبعیت از قوانین یا مقررات فدرال و ایالتی، 
دانش آموز برای شرکت در یک فعالیت آموز�شی مجبور بوده هزینه ای 
پرداخت کند، از رویه های یکپارچه رسیدگی به شکایت استفاده نماید، به 
 قانونی 

ً
جز در صورتی که دریافت این هزینه ها، سپرده ها یا سایر مبالغ کامال

بوده است.

Williams Settlement 

Williams Settlement عبارت است از توافق درباره یک پرونده حقوقی که 
علیه ایالت کالیفرنیا تنظیم شده است و ادعا می کند که این ایالت در ارائه 
فرصت های برابر برای دانش آموزان فقیر و کم درآمد موفق نبوده است. 
Williams Settlement برای تمام مدارس کالیفرنیا اعمال می شود و روی 
کافی بودن کتاب های در�شی و مطالب آموز�شی، شرایط محل آموزش، نبود 

معلم یا داشتن معلم غیرتخص�شی تمرکز دارد.

در هر کالس ناحیه یک نسخه از Williams Settlement نصب شده است 
و حداقل استانداردهای آموز�شی از جمله کافی بودن کتاب های در�شی، 
محل آموزش و  مدیرت نادرست کارکنان،  نبود معلم،  مطالب آموز�شی، 

فرآیندهای شکایت را مشخص کرده است. )EC § 35186 و 60119(
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Williams شکایت های
 Williams در  شده  مشخص  شرایط  از  کدام  هر  آن  در  که  شکایتی 
عنوان شده است باید نزد مدیر مدرسه یا فرد تعیین شده،   Settlement
تمام تالش  تا جایی که قدرت دارد،  تنظیم شود. مدیر یا فرد تعیین شده، 
خود را برای تحقیق درباره موضوع به کار می گیرد. مدیر باید در یک دوره 
زمانی قابل قبول که از 30 روز کاری پس از تاریخ دریافت شکایت، بیشتر 

نیست، به یک شکایت معتبر رسیدگی کند.

شکایت ها را می توان بدون نام تنظیم کرد. اگر فرد شاکی در فرم مشخص 
کرده باشد که می خواهد برای شکایت خود پاسخ دریافت کند، مدیر یا فرد 
تعیین شده باید نتیجه رسیدگی به شکایت را ظرف مدت 45 روز کاری پس از 
اولین تاریخ تنظیم شکایت، به فرد شاکی اعالم نماید. به صورت همزمان، 
مدیر یا فرد مشخص شده باید همان اطالعات را برای سرپرست ناحیه یا 

مافوق خودش، گزارش کند.

اگر نتیجه رسیدگی به یک شکایت رضایت بخش نبود، فرد می تواند در یک 
جلسه عمومی هیئت که به صورت منظم برگزار می شود، شکایت خود را 

برای هیئت اجرایی مطرح کند.

برای شکایت های مربوط به وضعیت ساختمان که باعث می شود سالمت 
به شکل جدی به خطر  و ایمنی دانش آموزان بر اساس آنچه گفته شد، 
یک شاکی که از نتیجه اعالم شده از سوی مدیر ناحیه یا فرد  بیافتد، 
 Superintendent of تعیین شده، درباره شکایت را�شی نیست، می تواند نزد
Public Instruction )سرپرست آموزش عمومی( یک شکایت دیگر تنظیم 
کند. شکایت ها و پاسخ های نوشته شده، باید جزو سوابق عمومی باشند.

کرد  دریافت  شکایت  فرم  یک  ناحیه  دفتر  مدرسه،  دفتر  از  می توان 
آدرس به   San Juan Unified School District وب سایت   از  را  آن   یا 
شما می توانید یک نسخه از  دانلود نمود.   http://www. sanjuan.edu
فرم شکایت واحد آموزش کالیفرنیا را از طریق وب سایت زیر دانلود کنید: 

)http://www.cde.ca.gov/ re/cp/uc/index.asp )AR 1312.4

استانداردهای حرفه ای
)BP4119.21(

هیئت اداری از کارکنان ناحیه انتظار دارد باالترین استانداردهای اخالقی 
قوانین  و  به خط م�شی ها  باشند،  داشته  حرفه ای  رفتار  کنند،  را حفظ 
از قوانین فدرال و ایالتی تبعیت کنند و در زمان تعامل  ناحیه عمل کنند، 
با دانش آموزان، کارکنان و سایر اعضای مدرسه، قضاوت مناسبی داشته 
باشند. رفتار کارکنان باید اعتبار ناحیه را افزایش دهد، اهداف برنامه های 
آموز�شی ناحیه را به پیش ببرد و باعث ایجاد جوی مثبت در مدرسه گردد. 
هیئت به کارکنان ناحیه توصیه می کند استانداردهای حرفه ای و اصول 
اخالقی به کار گرفته شده توسط سازمان های حرفه ای یا عمومی که به 
آن ها تعلق دارند، بعنوان اصول راهنمای خود بپذیرند. هر یک از کارکنان 
باید نسبت به کسب دانش و مهارت الزم برای انجام مسئولیت هایش متعهد 
باشد و روی نقش خود در یادگیری و موفقیت دانش آموزان ناحیه تمرکز 

کند.

رفتارهای نامناسب کارکنان، بدون محدودیت، شامل موارد زیر می شوند:

1. مشارکت در هر رفتاری که دانش آموزان، کارکنان یا سایر افراد را به خطر 
می اندازد، از جمله اما نه محدود به، خشونت فیزیکی، تهدید به خشونت یا 

حمل سالح گرم یا سایر انواع اسلحه.

والدین/ 2. مشارکت در آزار یا رفتار تبعیض آمیز نسبت به دانش آموزان، 
از  یا امتناع  ناتوانی  یا اعضای جامعه و یا مشاهده  افراد قیم کارکنان 
تهدید یا زورگویی علیه  آزار،  دخالت در زمان وقوع یک عمل تبعیض آمیز، 

یک دانش آموز یا کارمند.

3. سوءاستفاده فیزیکی، سوءاستفاده جن�شی، نادیده گرفتن یا به صورت 
عمد آسیب زدن یا جراحت وارد کردن به یک کودک.

4. شرکت در دوستی نامناسب یا رفاقت صمیمی با یک دانش آموز یا گرفتن، 
تشویق و یا حفظ یک نوشته، حرف یا رابطه فیزیکی نامناسب با یکی از 

دانش آموزان.

5. همراه داشتن یا مشاهده هرگونه مطلب پورنوگرافی در محیط مدرسه، یا 
همراه داشتن یا مشاهده پورنوگرافی کودکان یا دیگر تصاویری که کودکان را 

به شکلی جن�شی به تصویر می کشد، در هر زمان.

6. بکارگیری زبان تحقیرآمیز، زننده، توهین آمیز علیه دانش آموزان، والدین/
افراد قیم، کارکنان یا اعضای جامعه.

7. اختالل عمدی در عملیات کاری مدرسه با ایجاد صدای بلند یا غیرمنطقی 
یا هر فعالیت دیگر.

8. استعمال دخانیات، الکل یا یک ماده ممنوعه یا غیرقانونی دیگر، یا حمل 
و یا توزیع هرگونه ماده ممنوعه، در زمان حضور در محل کار یا در هر فعالیت 

دیگری که از سوی مدرسه حمایت می شود.

9. دروغ گفتن به دانش آموزان، والدین/افراد قیم، کارکنان یا عموم مردم، 
از جمله اما نه محدود به، تحریف اطالعات موجود در سوابق استخدام یا 

سایر سوابق موجود در مدرسه.

10. افشای اطالعات محرمانه مربوط به دانش آموزان، کارکنان ناحیه یا 
عملیات ناحیه به افرادی که اجازه دریافت آن اطالعات را ندارند.

11. استفاده از تجهیزات ناحیه یا سایر منابع ناحیه برای اهداف اقتصادی 
شخ�شی یا برای انجام فعالیت های سیا�شی.

استفاده از تجهیزات ناحیه یا وسایل ارتباطی برای اهداف شخ�شی   .12
در زمان خدمت، به جز در وضعیت های اضطراری یا زمان استراحت کاری 
کارکنان باید اطالع داشته باشند که فایل های رایانه و تمام  طبق برنامه. 
ایمیل و پست صوتی،  از جمله اما نه محدود به،  الکترونیک،  مکاتبات 
رئیس  مناسب،  استفاده  از  اطمینان  کسب  جهت  نیستند.  خصو�شی 
از  کارمند  استفاده  می تواند  تعیین شده  فرد  یا  آموز�شی  ناحیه  عمومی 
برر�شی کند. منابع فن آوری ناحیه را در هر زمان و بدون رضایت کارمند، 

کارکنان یا  ایجاد آسیب یا مشارکت در سرقت دارایی دانش آموزان،   .13
ناحیه.

14. پوشیدن لباس نامناسب.

یا  را مشاهده کرده است  کارمند دیگر  نامناسب یک  کارمندی که رفتار 
 رفتار نادرست را به مدیر یا سرپرست یا فرد 

ً
مدرکی در اختیار دارد باید فورا

تعیین شده گزارش کند. کارمندی که درباره بی توجهی یا سوءاستفاده از یک 
باید با توجه  کودک اطالعاتی دارد یا به این مسئله مشکوک شده است، 
 - AR 5141.4 به رویه گزارش سوءاستفاده از کودکان در ناحیه و جزئیات

پیشگیری از سوءاستفاده از کودکان و گزارش آن، موضوع را گزارش کند.

هرگونه گزار�شی درباره سوءرفتار کارکنان باید به سرعت مورد برر�شی قرار 
بگیرد. کارمندی که در رفتارهای نامناسب مشارکت داشته و خط  م�شی هیئت 
یا قانون را نقض کرده است باید تنبیهات انضباطی را پشت سر بگذارد و 
 Commission on Teacher مراتب برای  در صورت وجود داشتن گواهی، 
شود.  گزارش  دبیران(  برای  گواهی  صدور  )کمیسیون   Credentialing
سرپرست یا فرد تعیین شده باید در صورت نیاز به پلیس محلی اطالع بدهد.

از رفتار  تنبیهات انضباطی درباره کارمندی اعمال شود که  ممکن است 
نادرست دیگر کارکنان اطالع داشته اما آن را گزارش نکرده است. 

این ناحیه انتقام جویی علیه هر ک�شی که از یک کارمند شکایت کرده یا 
رفتار نادرست یک کارمند را گزارش نموده است، ممنوع می داند. کارمندی 
که علیه شاکی، فرد گزارش کننده یا ک�شی که در فرآیند برر�شی شکایت از 
اقدام به انتقام جویی کند باید تنبیهات  سوی ناحیه نقش داشته است، 

انضباطی را تجربه نماید.
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اظهارنامه عدم تبعیض از سوی خدمات تغذیه

بر اساس قانون حقوق مدنی فدرال و خط م�شی و مقررات قوانین مدنی 
یا  متحده  ایاالت  کشاورزی  )بخش   U.S. Department of Agriculture
USDA، سازمان های وابسته، دفاتر و کارکنان و مؤسساتی  USDA(، خود 
نقش ایفا می کنند نباید بر اساس نژاد،   USDA که در اجرای برنامه های 
رنگ پوست، ملیت، جنسیت، معلولیت، سن یا برای انتقام و تالفی کردن 
 USDA فعالیت ها یا برنامه های قبلی در زمینه حقوق مدنی که از سوی 

سازمان دهی یا برگزار شده است، تبعیض قائل شوند.

افراد معلول که برای ارتباط با اطالعات برنامه به روش های جایگزین )مثل 
خط بریل، چاپ درشت، نوار صوتی، زبان اشاره آمریکا و غیره( نیاز دارند، 
)ایالتی یا محلی( که برای دریافت مزایای درخواست آن ها  باید با سازمان 
را دریافت کرده است، تماس بگیرند. افراد ناشنوا، کم شنوا یا کسانی که 
 Federal Relay Service مشکالت گفتاری دارند می توانند از طریق خدمات
تماس بگیرند.   USDA با   )800( 877-8339 به شماره  )باز پخش فدرال( 
بعالوه، اطالعات برنامه را می توان به زبان های غیر از انگلی�شی هم دریافت 

کرد.

برای تنظیم شکایت به دلیل اعمال تبعیض، فرم شکایت تبعیض در برنامه 
)فرم AD-3027( که در   USDA Program Discrimination Complaint 
https://www.ascr.usda.gov/filing- program-discrimination-  
تکمیل  را  موجود است   USDA دفتر  و هر   complaint-usda-customer
کنید یا یک نامه به آدرس USDA ارسال کنید و در آن تمام اطالعات مورد 
درخواست در فرم را ارائه نمایید. برای درخواست یک نسخه از فرم شکایت، 
با شماره 9992-632 )866( تماس بگیرید. فرم یا نامه تکمیل شده خود را به 

شکل زیر برای USDA ارسال کنید:

 U.S. Department of Agriculture  :1. پست 
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Ave., SW Washington, D.C. 2025-9410

2.  دورنگار 7442-690 )202( یا

program.intake@usda.gov :3.  ایمیل

این سازمان برای همه فرصت های برابر ایجاد می کند.

قانون اطالعات اعتبار مالیات بر درآمد
در قسمت زیر گفته های خا�شی که سازمان های آموزش محلی باید در هنگام 
اطالع به خانواده ها درباره EITC استفاده کنند، مشخص شده است. این 
متن در قانون California Revenue and Taxation Code )کود عایداتی و 

مالیاتی کالیفرنیا( در بخش 19854 چنین تشریح شده:

با توجه به درآمد ساالنه شما، ممکن است بتوانید از دولت فدرال اعتبار 
مالیات بر درآمد )EITC فدرال( دریافت کنید. EITC فدرال یک اعتبار مالیات 
بر درآمد قابل بازگشت است و به افراد و خانواده های کارگر با درآمد پایین، 
تعلق می گیرد و EITC روی بع�شی از مزایای رفاهی خاص، هیچ تأثیری ندارد. 
در بیشتر موارد، از پرداخت های EITC فدرال برای مشخص کردن  صالحیت 
استفاده از Medicaid، Supplemental Security Income )درآمد امنیت 
 Temporary تکمیلی(، کوپن های غذایی، مسکن افراد کم درآمد یا پرداخت
هزینه  برای  موقت  )کمک های   Assistances for Needy Families
حتی در صورتی که مالیات  استفاده نخواهد شد.  خانواده های نیازمند(، 
تا  کنید  تکمیل  فدرال  مالیات  بازگشت  یک  باید  باشید،  بدهکار  فدرال 
 Federal Income فدرال در EITC فرم 

ً
بتوانید EITC را دریافت نمایید. حتما

Tax Return Booklet )کتابچه بازگشت مالیات بر درآمد فدرال( را تکمیل 
از  فدرال،   EITC برای اطالع بیشتر درباره صالحیت شما در دریافت  کنید. 
 Internal Revenue Service )IRS( Notice جمله اطالعات مربوط به نحوه
797 یا هر فرم و دستورالعمل ضروری دیگر، از طریق شماره -1-800-829

3676 یا از طریق وب سایت www.irs.gov با IRS تماس بگیرید.

همچنین ممکن است از آغاز سال مالیاتی 2015، صالحیت دریافت اعتبار 
را داشته   )California EITC )یا   California Earned Income Tax Credit

باشید.

California EITC درست مانند EITC فدرال است و از آن فقط برای تعیین 
صالحیت برای دریافت مزایای رفاهی با توجه به قانون کالیفرنیا، استفاده 
می شود. برای درخواست California EITC حتی در صورتی که هیچ مالیاتی 
باید یک بازگشت مالیات درآمد کالیفرنیا را آماده و فرم  بدهکار نباشید، 
California EITC پیوست شده را تکمیل نمایید )FTB 3514(. برای اطالع 
درباره دستر�شی به الزامات صالحیت دریافت اعتبار و نحوه دریافت فرم های 
 Franchise Tax Board الزم در کالیفرنیا و کمک گرفتن برای تکمیل آن ها، با
www.ftb. به آدرس  از طریق وب سایت  یا   1-800-852-5711 با شماره 

ca.gov با Franchise Tax Board  تماس بگیرید.

برای اطالع خانواده ها از EITC گزینه های زیادی وجود دارد که می تواند از 
طریق مالقات حضوری، الکترونیک، برگه پستی یا تلفن باشد.

شماره| به  تلفن  طریق  از   
ً
لطفا دارید،  سؤالی  موضوع  این  درباره   اگر 

 3676-829-800 یا به وسیله وب سایت www.irs.gov با IRS تماس بگیرید. 
عالوه بر این می توانید به صورت تلفنی و از طریق شماره 800-852-5711 
تماس   Franchise Tax Board با   www.ftb.ca.gov یا به وسیله وب سایت

بگیرید.

پرسش های متداول درباره برنامه وعده غذایی
چه کسانی می توانند وعده های رایگان یا کم هزینه دریافت کنند؟ 

 	 CalWORKS یا CalFresh, FDPIR تمام کودکان خانواده که مزایای
دریافت می کنند. بع�شی از کودکانی که Medi-Cal دریافت می کنند.

کودکان بی سرپرست که مسئولیتشان به عهده سازمان مراقبت بی 	 
سرپرست یا دادگاه است.

کودکانی که در برنامه Head Start مدرسه خود شرکت دارند.	 

 از 	 
ً
کودکانی که در تعریف بی خانمان، فراری یا مهاجر می گنجند. لطفا

طریق شماره 7035-971 )916(  با واحد خدمات تغذیه تماس بگیرید.

 	 Federal Income Eligibility Guidelines کودکانی که خانواده آن ها در  یا زیر
)محدوده دستورالعمل های صالحیت درآمد فدرال( قرار دارد.

هزینه وعده های غذایی کم هزینه چقدر است؟ قیمت کم هزینه 
وعده غذایی  برای صبحانه 0.30 دالر و برای ناهار 0.40 دالر است.

آیا برای هر کودک باید یک فرم درخواست تکمیل کنم؟ خیر.  

آیا اگر امسال یک نامه دریافت کردم که در آن مشخص شده باشد 
یا  از وعده غذایی کم هزینه   صالحیت استفاده 

ً
دانش آموز من قبال

رایگان را به دست آورده، باز هم الزم است درخواست را تکمیل کنم؟ 
خیر.

کودک من سال گذشته تأیید شد. آیا امسال هم باید فرم را تکمیل 
کنم؟ بله. درخواست کودک شما فقط برای یک سال تحصیلی و 30 روز 

 ابتدایی سال تحصیلی پس از آن اعتبار دارد. چهار عدد آخر شماره
Social Security Number )تأمین اجتماعی( خود را روی درخواست قرار 

دهید.

من WIC دریافت می کنم. آیا فرزند من می تواند وعده غذایی 
رایگان دریافت کند؟ 

حضور دارند هم ممکن است   WIC کودکانی که در خانواده های عضو 
صالحیت دریافت وعده های غذایی رایگان یا کم هزینه را داشته باشند.

آیا اطالعاتی که می دهم برر�سی می شود؟ بله.

 می توانم درخواست بدهم؟ 
ً
اگر حاال صالحیتم تأیید نشود، آیا بعدا

دوباره  اگر درآمد شما به سطحی پایین تر از محدوده درآمدی رسید،  بله، 
درخواست کنید.

اگر یکی از اعضای خانواده ما شهروند ایاالت متحده نباشد، 
می توانم درخواست کنم؟ بله. تمام کودکان سن مدرسه که به خاطر 

درآمد پایین خانواده صالحیت پیدا می کنند، می توانند مزایای وعده 
غذایی مدرسه را بدون توجه به وضعیت مهاجرت اعضای خانواده 

دریافت کنند و از اطالعات برای اهداف مربوط به مهاجرت استفاده 
نخواهد شد.

افق نبودم، چه می شود؟  اگر با تصمیم ناحیه درباره درخواستم مو
تماس بگیرید یا نامه بنویسید:  

San Juan Unified School District, 
Attn: Nutrition Services, 3738 Walnut Avenue, 
Carmichael, CA 95608; )916( 971-7026

اگر سؤاالت بیشتری داشتم با چه ک�سی تماس بگیرم؟ 

به شکل زیر با بخش خدمات تغذیه تماس بگیرید:

 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608; )916( 971-7035.

 مقیاس پذیرفته شده کاهش قیمت 
از  1 ژوئیه 2019 تا 30 ژوئن 2020 قابل اجرا میباشد

 دهزینه صالحیت بر اساس تعداد اعضای خانواده و میزان درآمد باید به اندازه یا کم تر از مقدار
.مشخص شده باشد

هفتگی  هر
دو

هفته

دو بار
در
ماه

ماهانه ساالنه خانواده
اندازه

$445 $889 $963 $1,926 $23,107 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  برای هر عضو اضافه
 خانواده، این میزان
:افزوده می شود
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تقویمفهرست راهنمای مدرسه
آموزش ابتدای کودکی / پیش دبستانی

(916) 971-7375   Marvin Marshall
5309 Kenneth Ave., C 95608

(916) 575-2430   General Davie, Jr.
1500 Dom Way, S 95864

 دبستان ها
(Elementary Schools)

(916)971-5234  Arlington Heights K-5
6401 Trenton Wy., CH 95621

(916)867-2000  Cambridge Heights K-5
5555 Fleetwood Dr., CH 95621

(916)575-2302  Cameron Ranch K-5
4333 Hackberry Ln., C 95608

(916)971-5727   Carmichael K-5
6141 Sutter Ave., C 95608

(916)971-5241   Carriage K-5
7519 Carriage Dr., CH 95621

(916)575-2306   Cottage K-5
2221 Morse Ave., S 95825

(916)575-2312  Cowan Fundamental K-6
3350 Becerra Wy., S 95821

(916)867-2012   Coyle K-5
6330 Coyle Ave., C 95608

(916)575-2323   Del Dayo K-6
1301 McClaren Dr., C 95608

(916)575-2330  Del Paso Manor K-6
2700 Maryal Dr., S 95821

(916)575-2338   Deterding K-6
6000 Stanley Ave., C 95608

(916)867-2020  Dewey Fundamental K-6
7025 Falcon Rd., FO 95628

(916)566-2150   Dyer-Kelly K-5
2236 Edison Ave., S 95821

(916)979-8960   Edison K-8
2950 Hurley Wy., S 95864

Gold River Discovery Ctr. K-8 (916) 867-2109
2200 Roaring Camp Dr., GR 95670

(916)971-5208       Grand Oaks K-5
7901 Rosswood Dr., CH 95621

(916)986-2209  Green Oaks Fund.K-5
 7145 Filbert Ave., O 95662

(916)566-2157   Greer K-5
2301 Hurley Wy., S 95825

(916)566-2165   Howe K-5
2404 Howe Ave., S 95825

(916)867-2046   Kingswood K-8
5700 Primrose Dr., CH 95610

(916)867-2054   LeGette K-6
4623 Kenneth Ave., FO 95628

(916)971-5237   Lichen K-8
8319 Lichen Dr., CH 95621

(916)575-2360   Mariemont K-5
1401 Corta Wy., S 95864

(916)971-5212   Mariposa K-5
7940 Mariposa Ave., CH 95610

(916)575-2362  Mission K-6 Open
2925 Mission Ave., C 95608

(916)867-2066   Northridge K-6
5150 Cocoa Palm Wy., FO 95628

(916)986-2215   Oakview K-5
7229 Beech Ave., O 95662

(916)867-2067  Orangevale Open K-8
5630 Illinois Ave., F.O. 95628

(916)986-2228   Ottomon K-5
9460 Ottomon Wy., O 95662

(916)575-2373   Pasadena K-5
4330 Pasadena Av., S 95821

(916)867-2071   Peck K-5
6230 Rutland Dr., C 95608

(916)867-2076   Pershing K-6
9010 Pershing Ave., O 95662

(916)867-2094   Schweitzer K-5
4350 Glenridge Dr., C 95608

(916)575-2390   Sierra Oaks K-8
171 Mills Rd., S 95864

(916)867-2098   Skycrest K-5
5641 Mariposa Ave., CH 95610

(916)971-7320   Starr King K-8
4848 Cottage Wy., C 95608

(916)867-2041  Thomas Kelly K-5
6301 Moraga Dr., C 95608

(916)971-5200   Trajan K-5
6601 Trajan Dr., O 95662

(916)986-2243   Twin Lakes K-6
5515 Main Ave., O 95662

(916)575-2407   Whitney K-5
4248 Whitney Ave., S 95821

(916)971-5216   Woodside K-8
8248 Villa Oak Dr., CH 95610

 مدارس راهنمایی
(Middle Schools)

(916) 971-7300  Arcade Fundamental
3500 Edison Ave., S 95821

(916)971-7306   Arden
1640 Watt Ave., S 95864

(916)971-7842   Barrett
4243 Barrett Rd., C 95608

(916)971-7853    Carnegie 
5820 Illinois Ave., O 95662

(916)971-7324   Churchill
4900 Whitney Ave., C 95608

(916) 971-7891  Pasteur Fundamental
8935 Elm Ave., O 95662

(916) 971-7873   Sylvan
7085 Auburn Blvd., CH 95621

(916) 971-7889   Will Rogers
4924 Dewey Dr., FO 95628

 دبیرستان ها
(High Schools)

(916) 971-5052   Bella Vista
 8301 Madison Ave., FO 95628 Casa Roble

 Fundamental (916) 971-5452 9151 Oak
Ave., O 95662

(916) 971-5664   Del Campo
4925 Dewey Dr., FO 95628

(916) 971-7430  El Camino Fundamental
4300 El Camino Ave., S 95821

(916)971-7538  Encina Preparatory (6-12)
1400 Bell St., S 95825

(916)971-5288   Mesa Verde
7501 Carriage Dr., CH 95621

(916)971-7465   Mira Loma
4000 Edison Ave., S 95821

(916)971-7494   Rio Americano
4540 American River Dr., S 95864

(916)971-5112   San Juan
7551 Greenback Ln., CH 95610

 مرکز آموزش جایگزین
(Alternative Learning Center)

 All programs are located at 10700 Fair
Oaks Blvd., F.O. 95628

(916) 979-5060   El Sereno
(Independent Study)

(916) 979-8050   La Entrada
(Continuation HS)

(لوکسا نا وی قباس هسردم) یکارم ناتسریبد  
(916) 971-5001   

مدارس منشوری

(916) 979-8378  Choices Charter School
4425 Laurelwood Way, S 95864

مراکز آموزش ویژه

(916)971-7586   Laurel Ruff
 (916)  5325 Garfield Ave., S 95841 La Vista

867-2121
4501 Bannister, F.O.

(916)971-7411  Ralph Richardson 
4848 Cottage Wy., C 95608

آموزش بزرگساالن

(916) 971-7654  Sunrise Tech Center
7322 Sunrise Blvd., CH 95610

(916) 575-2320  Creekside Adult Center
2641 Kent Drive, S 95821

C=Carmichael                        GR=Gold River 
CH=Citrus Heights                O=Orangevale 
FO=Fair Oaks                        S=Sacramento 

STUDENT CALENDAR 

 First/Last Da
 

y of School 
Federal or State Holiday 

 (No School) 

School Recess or 
Local Holidays  

(No School) 
 

Summer Break 

2019 – 2020 

AUGUST 
M T W T F 

1 2 
5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 

 

SEPTEMBER 
M T W T F 
2 3 4 5 6 
9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 
23 24 25 26 27 
30 

 

OCTOBER 
M T W T F 

1 2 3 4 
7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 31 

NOVEMBER 
S M T W T F 

1 
5 4 5 6 7 88 

12 11 12 13 14 15 
19 18 19 20 21 22 

27 28 29 

DECEMBER 
M T W T F 
2 3 4 5 6 
9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 
23 24 25 26 27 
30 31 

JANUARY 
M T W T F 

1 2 3 
6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 
27 28 29 30 31 

 

26 25 26 

FEBRUARY 
M T W T F 
3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 
17 18 19 20 21 
24 25 26 27 28 

 

MARCH 
M T W T F 
2 3 4 5 6 
9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 
23 24 25 26 27 
30 31 

APRIL 
M T W T F 

1 2 3 
6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 
27 28 29 30 

MAY 
M T W T F 

1 
4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 

JUNE 
M T W T F 
1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 
29 30 

HOLIDAYS 
Sept. 2 – Labor Day 
Nov. 11 – Veterans’ Day 
Nov. 28 – Thanksgiving Day 
Dec. 25 – Christmas day 
Jan. 1 – New Year’s Day 

Jan. 20 – Martin Luther King Jr. Day 
Feb. 17 – Presidents’ Day 
Feb. 18 – Lincoln’s Birthday (Observed) 
May 25 – Memorial Day 

NON-INSTRUCTIONAL DAYS 
Oct. 4, 7 – No School 
Nov. 12 – Teacher Work Day 
Nov. 25 – 29 – Thanksgiving Break 
Dec. 23 –Jan. 3– Winter Recess 

Jan. 6 – Teacher Work Day 
Feb. 17 – 21 – Presidents’ Week Break 
March 16 – No School  
April 6 – 10 – Spring Break 
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	هیحان عبانم یارب امنهار کی ناونع هب
	 هک مینک یم راختفا San Juan Unified رد ام یاه سلاک ،اه همانرب زا یا هدرتسگ هنماد میناوت یم قیرط زا ار یزومآ شناد تامدخ و یش�صخت نیا .مینک هئارا تیفیک اب و زوسلد ینانکراک نیا زا یرایسب شیامن شیپ ناونع هب امنهار باتک مینک یم توعد امش زا و دنک یم لمع اه همانرب زا ات دینک دیدزاب ام رتافد و اه سلاک طیحم زا تاعلاطا ،دینک یم هعلاطم اجنیا هک ییاه همانرب.دیروایب تسد هب یرتشیب
	اه تیلوئسم و قوقح عجرم ناونع هب
	اه تیلوئسم و قوقح عجرم ناونع هب

	 یش�زومآ هعماج کی ناونع هب دشر همادا یارب و اه هداوناخ هک تسا مهم رایسب ،دنمتردق رد دوخ یاه تیلوئسم و قوقح زا ام نازومآ شناد ام هیحان تیلوئسم نینچمه و San Juan Unified ،امش زومآ شناد یش�زومآ هبرجت کیرش ناونع هب .دنشاب هتشاد علاطا
	یشزومآ یاضف نیناوق یلک رورم ناونع هب
	 مامت قوقح زا تظافح یارب ام تاررقم و نیناوق
	 مامت قوقح زا تظافح یارب ام تاررقم و نیناوق
	 میظنت یریگدای یارب نما یطیحم داجیا و نازومآ شناد
	 ناریبد و دنشاب دازآ یریگدای رد دیاب نازومآ شناد .دنا هدش
	 تسا نکمم .دنشاب دنم هرهب شزومآ یارب مزلا یدازآ زا دیاب
	 اب هطبار رد یرگید یاه لمعلاروتسد یش�زومآ یاهاضف رد
	 زا .دشاب هتشاد دوجو نازومآ شناد راتفر و ششوپ هوحن
	 نازومآ شناد تینما ظفح زا ات دینک یم یراکمه ام اب هکنیا
	.میرازگساپس امش زا ،مینک ادیپ نانیمطا یش�زومآ یاضف و


	امنهار باتک نیا یقوقح یاهدک کرد
	امنهار باتک نیا یقوقح یاهدک کرد
	 دوجو اب .دنتسه لاردف تلود و تلایا نیا یقوقح نیناوق ساسا رب ،تسا هدش هراشا اه نآ هب امنهار باتک نیا رد هک ییاه تیلوئسم و قوقح زا یرایسب عبانم زا یرایسب رد هک دنتسه یقوقح نابز ساسا رب اهنآ زا یرایسب اما ،میهد حیضوت جیار نابز هب ار اه ترابع نیا ات میتفرگ راک هب ار دوخ یعس مامت ام هکنیا امنهار باتک نیا رد هک ییاهدک تمسق نیا رد ،امش هعجارم یارب .تسا هدش رکذ زتنارپ لخاد رد هطوبرم عبانم ،شخب ره نایاپ رد .دنراد دوجو یش�م طخ ،شخب هرامش و لماک مان یوجتسج قیرط زا دیناوت یم نیلانآ تروص هب .دنا هدش رکذ ،تفرگ دهاوخ رارق
	 

	)ADA ای تیلولعم راچد یاه ییاکیرمآ نوناق( Americans with Disabilities Act
	)EC ای اینرفیلاک شزومآ نوناق( California Education Code
	)HSC ای اینرفیلاک ینمیا و تشادهب نوناق( California Health and Safety Code
	 )PC ای اینرفیلاک یرفیک نوناق( California Penal Code
	 )VC ای اینرفیلاک یوردوخ نوناق( California Vehicle Code
	)CCR ای  اینرفیلاک تاررقم نوناق( California Code of Regulations
	)FERPA ای هداوناخ یش�وصخ میرح و یش�زومآ قوقح نوناق( Family Educational Rights and Privacy Act
	)BP ای  San Juan Unified هریدم تئیه یاه  یش�م  طخ( San Juan Unified Board Policies
	)AR ای San Juan Unified یرادا تاررقم( San Juan Unified Administrative Regulations
	)USC ای هدحتم تلاایا نیناوق عومجم( United States Code
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	همدقم
	همدقم

	همدقم
	همدقم

	شزومآ تئیه
	شزومآ تئیه
	شزومآ تئیه


	تاکن
	تاکن

	سیئر فرط زا يمایپ
	سیئر فرط زا يمایپ
	،San Juan Unified هب طوبرم زیزع یاه هداوناخ
	 San Juan Unified رد ار باذج و راکرپ یلاس ام ،میهد یم همادا دوخ سرادم رد تارییغت هب نانچمه ام هک روطنامه !دیدمآ شوخ 2019/20 یلیصحت لاس هب:مناسرب ضرع هب ار دروم دنچ ملیام هدنب و . میراد شیپ رد
	 .
	 .
	 .
	 .

	 لابند )متشه سلاک ات ناتسکدوک( K-8 سرادم و ییادتبا سرادم نازومآ شناد دادعت شهاک همانرب رگید راب کی ،دیدج یلیصحت لاس عورش اب رب نازومآ شناد دادعت شهاک هب San Juan Unified .تشاد میهاوخ یرت کچوک یاه سلاک )مجنپ سلاک ات ناتسکدوک( K-5 حوطس رد و دوش یم.دنک ادیپ شهاک مشش سلاک ات یناتسکدوک عطقم یاه سلاک رد نازومآ شناد دادعت ات داد دهاوخ همادا لاس رد سلاک کی یانبم

	 .
	 .
	 .

	 ،دوب هدش هتخانش ”UnSchool“ هسردم مان اب رتشیپ هک Meraki High School ناتسریبد ،نامدیدج ناتسریبد رد ام يليصحتلا غراف سلاک نیلوا.دادیم ار ناشدوخ يش�زومآ ياهحرط يحارط هزاجا اهنا هب هک دوب یا همانرب زا يليصحتلا غراف

	 .
	 .
	 .

	 ،Dyer-Kelly Elementary سرادم یارب یدیدج سیدرپ لماش هک ،دش دهاوخ لیمکت یلیصحت لاس نیا رد زیگنا ناجیه یاه هژورپ و تاناکمآ هیداحتا هک - دنکیم لماک ار دوخ یناتسریبد حرط نیمراهچ نینچمه یش�زومآ هیحان نیا .دشاب Greer Elementary و Del Paso Manor Elementary.دوشیم لماش ار Casa Roble Fundamental High School ناتسریبد رد یرادا نامتخاس و ییوجشناد
	 



	 زا مادکره .دشابیم شیاهتفرشیپ همادا هب رداق هیداحتا ياضعا و نانکراک ،نازوما شناد ،ناتسرپرس ،ایلوا موادم یاهتیامح لیلد هب ام ی هسردم عامتجا.مینکیم افیا ،دنا هتفای شرورپ و شزومآ ام ی هتفای لوحت لاماک یایند رد تکرش و تیقفوم تهج نامنایوجشناد هکنیا زا یش�خب نانيمطا رد یمهم شقن ام
	.دییامن هعلاطم ار امنهار باتک نیا ،ناتزومآ شناد و امش هب کمک یارب دوجوم یاه ینابیتشپ و تامدخ ،اه همانرب زا رتشیب علاطا یارب مینک یم هیصوت
	.میرازگساپس امش زا ،امش موادم تیامح یارب و دیتسه ام هعماج زا یش�خب هکنیا زا
	)Kent Kern( نرک تنک
	یش�زومآ هیحان یمومع سیئر

	ریدم ،)Pam Costa( اتساک مَپ
	ریدم ،)Pam Costa( اتساک مَپ
	نواعم ،)Paula Villescaz( زاژلیو لاواپ
	یش�نم ،)Michael McKibbin( نیبیک یش� ما لکیام
	وضع ،)Zima Creason( نوسایرک امیز
	وضع ،)Saul Hernandez( زدنانره لوئاس

	اضعا و ریدم
	اضعا و ریدم
	اضعا و ریدم


	)Kent Kern( نرک تنک
	)Kent Kern( نرک تنک
	سرادم ريدم
	 )Melissa Bassanelli( یلناساب اسیلم
	ريدم نیشناج
	نازومآ شناد و سرادم تیامح
	)Kent Stephens( سنفتس تنک
	ريدم نیشناج
	ید .یج ،کیلمیس یت.یش� ادنیل
	 )Debra Calvin, Ed.D.( .ید .دا ،نیولاک اربد
	 ريدم نیشناج
	یش�زومآ تامدخ
	 )Frank Camardai( ادراماک کنارف
	 ريدم نیشناج
	لقن و لمح و تاناکما ،تایلمع
	)Rick Messer( رسم کیر
	ريدم نیشناج
	هطسوتم شزومآ
	)Paul Oropallo( ولاپوروا لوئاپ
	ريدم نیشناج
	یرشب عبانم
	 )Jim Shoemake( کیِموش میج
	 ريدم نیشناج
	یراک طباور و سرادم
	 ،)Trent Allen(, APR نلآ تنرت
	دشرا ریدم
	یعامتجا طباور
	)Peter Skibitzki( یکتیبیکسا رتیپ
	دشرا ریدم
	یژولونکت
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	ییاذغ هدعو کی زا رتشیب
	ییاذغ هدعو کی زا رتشیب

	امش یرارطضا تاعلاطا یناسر زور هب
	امش یرارطضا تاعلاطا یناسر زور هب

	 تفایرد یارب امش هسردم هب دناوت یم اذغ تساوخرد مرف کی لیمکت ،دنکب هدافتسا هسردم یاذغ زا دهاوخن امش زومآ شناد رگا یتح  
	 تفایرد یارب امش هسردم هب دناوت یم اذغ تساوخرد مرف کی لیمکت ،دنکب هدافتسا هسردم یاذغ زا دهاوخن امش زومآ شناد رگا یتح  
	 تفایرد یارب امش هسردم هب دناوت یم اذغ تساوخرد مرف کی لیمکت ،دنکب هدافتسا هسردم یاذغ زا دهاوخن امش زومآ شناد رگا یتح  
	 دجاو :لیبق زا یرگید یایازم دناوت یم نینچمه تساوخرد کی لیمکت .دیامن کمک ناتزومآ شناد زا تیامح یارب رتشیب عبانم و یلام کمک
	 هتشاد امش هداوناخ یارب ار رگید دراوم و جلاک یاه هنیزه شهاک ،تنرتنیا هب یش�رتسد تمیق شهاک ،سوبوتا تیلب یارب ندوب طیارش
	.دشاب

	 زا .دنک یم مهارف دنراد روضح هسردم رد هک یناسک همه یارب ار ناگیار ییاذغ یاه هدعو هک  دننک یم تکرش یا همانرب رد سرادم زا یش�عب
	 زا .دنک یم مهارف دنراد روضح هسردم رد هک یناسک همه یارب ار ناگیار ییاذغ یاه هدعو هک  دننک یم تکرش یا همانرب رد سرادم زا یش�عب
	 ییایازم هب یش�رتسد دناوت یم هک دننک رپ ار )هسردم رد هدش هئارا( هسردم هجدوب مرف دوش یم هتساوخ اه تیاس نیا رد اه هداوناخ زا یش�عب
	 لیمکت ار تساوخرد هک تسا هدش هتساوخ 
	San Juan Unified
	 یاه هداوناخ رگید زا .دیامن نیمضت ،دراد لابند هب ییاذغ همانرب هک ار
	:دننادرگربار هتفای فیفخت / ناگیار همانرب وغل مرف ای دننک

	 .
	 .
	 .
	 .

	 یارب تیاس بو زا ای دیهد ماجنا 
	 یارب تیاس بو زا ای دیهد ماجنا 
	www.sanjuan.edu/morethanameal
	  رد ار نیلانآ تساوخرد ،دینکن تکرش دیهاوخب رگا
	.دینک هدافتسا وغل مرف لیمکت


	 .
	 .
	 .

	 
	 
	3700
	G
	Garfield Avenue
	         رد 
	Central Enrollment Center
	 و ،
	Carmichael
	 رد 
	3738
	-
	Walnut Avenue
	  رد ار یذغاک مرف
	دینک تفایرد هسردم رتفد ای ایرت هفاک ره رد و




	 ار دوخ زومآ شناد یرارطضا تاعلاطا دیناوت یم امش .دنشاب یم لاس ره رد هدش زور هب یش�ناژروا تاعلاطا نتشاد هب مزلم نازومآ شناد همه تروص هب دوخ نایوجشناد یرارطضا تراک لیمکت یگنوگچ دروم رد دیدج تاعلاطا یارب .دینک زور هب نیلانآ تروص هب 2019-20 لاس یارب.دینک هعجارم  سردآ هب ،نیلانآ
	 ار دوخ زومآ شناد یرارطضا تاعلاطا دیناوت یم امش .دنشاب یم لاس ره رد هدش زور هب یش�ناژروا تاعلاطا نتشاد هب مزلم نازومآ شناد همه تروص هب دوخ نایوجشناد یرارطضا تراک لیمکت یگنوگچ دروم رد دیدج تاعلاطا یارب .دینک زور هب نیلانآ تروص هب 2019-20 لاس یارب.دینک هعجارم  سردآ هب ،نیلانآ
	www
	.
	sanjuan
	.
	edu
	/
	emergencycard

	؟تسا دیدج 2019-2020 یاهلاس رد ییوجشناد یرارطضا تاعلاطا دیدج مرف رد یزیچ هچ
	 تسا ورکی هحفص کی لماش اهنت نونکا .تسا هدش هداس یهجوت لباق روط هب 2019-2020 یاه لاس یارب ییوجشناد یرارطضا تاعلاطا مرف مهم .دوش یم تملاس یرگلابرغ هب طوبرم لاوس یدادعت و هدش زور هب یرارطضا سامت تاعلاطا ،زومآ شناد تاعلاطا تساوخرد لماش اهنت هک هناگادج تملاس تاعلاطا مرف کی دیاب ،دینزب کیت ار تملاس یرگلابرغ تلااوس یاه هنیزگ زا کی ره امش رگا هک دیشاب هتشاد هجوت هک تسا .دینک لیمکت زین ار
	 لیمکت ار مرف ناتهارمه یاه هاگتسد ریاس ای تلبت ،هارمه نفلت اب یتحار هب دیناوتب ات ،مینک یزادنا هار ار نیلانآ دنیارف کی ات میشلات رد نینچمه ام.دینک
	 ؟منک لیمکت مزومآ شناد دنزرف یارب ار مرف زا هخسن نیدنچ دیاب ایآ
	 مزلا طیارش ات دننک لیمکت نیدلاو  لاتروپ قیرط زا ار نیلانآ دنیارف ای و لیمکت ار نکسا لباق یذغاک مرف کی دیاب طقف ناتسرپرس / نیدلاو .هن.دننک مهارف ناشزومآ شناد نادنزرف شناد یارب ار هنلااس یناسرزور هب یارب
	 زور هب نامز کی رد کی ره یارب ار تاعلاطا ات دهد یم ناکما امش هب نیدلاو لاتروپ قیرط زا نیلانآ دنیارف ،دیراد زومآ شناد دنزرف نیدنچ رگا لاسرا زومآ شناد ره یارب هناگادج مرف کی دیاب ،دینک یم هئارا ار نکسا لباق یذغاک یاه مرف و دیراد زومآ شناد دنزرف نیدنچ رگا اما .دینک.دینک
	 ینوناق تسرپرس/نیدلاو سامت تاعلاطا یناسرزور هب
	 رد نامز ره دیناوت یم ار تاعلاطا نیا .میشاب هتشاد هدنورپ رد ار زومآ شناد ره تسرپرس ای نیدلاو هدش زور هب سامت تاعلاطا ام ەک تسا مهم
	 رد نامز ره دیناوت یم ار تاعلاطا نیا .میشاب هتشاد هدنورپ رد ار زومآ شناد ره تسرپرس ای نیدلاو هدش زور هب سامت تاعلاطا ام ەک تسا مهم
	.دینکب یناسر زور هب ،دوخ هسردم رتفد هب یناسر علاطا  اب ای و نیدلاو لاتروپ هب دورو اب لاس


	هدعو کی زا رتشیب
	هدعو کی زا رتشیب
	هدعو کی زا رتشیب


	 رد قطانم زا یرایسب رد هتفای فیفخت/ناگیار یاذغ همانرب
	 رد قطانم زا یرایسب رد هتفای فیفخت/ناگیار یاذغ همانرب
	 رد قطانم زا یرایسب رد هتفای فیفخت/ناگیار یاذغ همانرب
	!دینک یس�ررب ار نآ - تسا سرتسد


	Artifact
	Figure
	یلیصحت هنیزه کمک
	یلیصحت هنیزه کمک

	سوبوتا تیلب
	سوبوتا تیلب

	Artifact
	Artifact
	 هکنیا زا نانیمطا یارب هجدوب شیازفا
	 هکنیا زا نانیمطا یارب هجدوب شیازفا
	 هکنیا زا نانیمطا یارب هجدوب شیازفا
	 رد ار مزلا یاه تیامح نازومآ شنآد
	.دننکیم لصاح هسردم


	 سوبوتا اب رورم و روبع رد فیفخت
	 سوبوتا اب رورم و روبع رد فیفخت
	 سوبوتا اب رورم و روبع رد فیفخت
	کبس یقرب راطق ای
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	هسردم ییاذغ یاه هدعو
	هسردم ییاذغ یاه هدعو
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	 و ملاس یاهاذغ یارب فیفخت
	 و ملاس یاهاذغ یارب فیفخت
	 و ملاس یاهاذغ یارب فیفخت
	هسردم هزمشوخ


	تنرتنیا هب یسرتسد
	تنرتنیا هب یسرتسد

	Artifact
	Figure
	Artifact
	 تنرتنیا یاه هنیزه رد فیفخت
	 تنرتنیا یاه هنیزه رد فیفخت
	 تنرتنیا یاه هنیزه رد فیفخت
	لزنم/یگناخ


	Artifact
	Artifact
	،ACT، SAT یاه هنیزهAP
	،ACT، SAT یاه هنیزهAP
	 


	جلاک تساوخرد هنیزه
	جلاک تساوخرد هنیزه

	 امش بیصن ایازم نیا زا یش�عب طیارش دجاو رگا یتح دوش یم ناگیار ییاذغ یاه هدعو تفایرد.دیشابن فیفخت اب ای
	 امش بیصن ایازم نیا زا یش�عب طیارش دجاو رگا یتح دوش یم ناگیار ییاذغ یاه هدعو تفایرد.دیشابن فیفخت اب ای

	 ذخا هب طوبرم یاه هنیزه رد فیفخت
	 ذخا هب طوبرم یاه هنیزه رد فیفخت
	 ذخا هب طوبرم یاه هنیزه رد فیفخت
	جلاک شریذپ


	 یاه نومزآ هنیزه رد فیفخت
	 یاه نومزآ هنیزه رد فیفخت
	 یاه نومزآ هنیزه رد فیفخت
	یهاگشناد
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	یلیصحتلا  غراف تامازلانآ زا رتارف و 2023 سلاک
	یلیصحتلا  غراف تامازلانآ زا رتارف و 2023 سلاک
	 


	 یشزومآ هیحان رد تکراشم
	 یشزومآ هیحان رد تکراشم
	دوخ هسردم و

	 هناریگتخس تاراظتنا زا ام یلیصحتلا غراف تامازلا .دش دنهاوخ هدامآ یگدنز یارب ناتسریبد زا سپ 
	 هناریگتخس تاراظتنا زا ام یلیصحتلا غراف تامازلا .دش دنهاوخ هدامآ یگدنز یارب ناتسریبد زا سپ 
	 هناریگتخس تاراظتنا زا ام یلیصحتلا غراف تامازلا .دش دنهاوخ هدامآ یگدنز یارب ناتسریبد زا سپ 
	San Juan Unified
	 نلایصحتلا غراف
	.دنوش هدامآ یروانف رب ینتبم یناهج راک و هاگشناد یارب ات  دنک یم هدامآ نایوجشناد یارب ار ییاه تصرف و دنک یم تیامح


	Figure
	 ای دوخ هسردم رد دیهاوخ یم ایآ
	 ای دوخ هسردم رد دیهاوخ یم ایآ
	 ای دوخ هسردم رد دیهاوخ یم ایآ
	 ؟دینک تکراشم ام یشزومآ هیحان
	 و نیدلاو یارب یفلتخم یاه هار ام
	 ام هسردم رد ات میراد ناتسرپرس
	.دننک تکراشم
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	( یس�یلگنا


	.دوش لماش ار نآ لداعم ای 
	.دوش لماش ار نآ لداعم ای 
	.دوش لماش ار نآ لداعم ای 
	1-4
	یش�یلگنا دیاب


	)دحاو 
	)دحاو 
	)دحاو 
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	( یعامتجا مولع
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	هسردم حطس رد تکراشم
	هسردم حطس رد تکراشم
	 ،دنک ریگرد ار هسردم نازومآ شناد هک ییاه تصرف ندرک لابند دروم رد امش هسردم ریدم اب هک مینک یم قیوشت ار ناتسرپرس و نیدلاو ام
	 ،دنک ریگرد ار هسردم نازومآ شناد هک ییاه تصرف ندرک لابند دروم رد امش هسردم ریدم اب هک مینک یم قیوشت ار ناتسرپرس و نیدلاو ام
	:دننک تبحص

	 .
	 .
	 .
	 .

	)هسردم ۀحاس یاروش( 
	)هسردم ۀحاس یاروش( 
	School Site Council


	 .
	 .
	 .

	)یش�یلگنا نازومآ نابز یتروشم ی هتیمک(  
	)یش�یلگنا نازومآ نابز یتروشم ی هتیمک(  
	English Learner Advisory Committee


	 .
	 .
	 .

	نیدلاو یتروشم ی هتیمک
	نیدلاو یتروشم ی هتیمک


	 .
	 .
	 .

	PTO/PTA
	PTO/PTA
	/اه هدننک تیوقت


	 .
	 .
	 .
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	 فلتخم یاه هتیمک .ددرگ یم فرطرب فلتخم یاه هورگ و دارفا یاه یدنمزاین نآ رد هک تسا گرزب یش�زومآ هیحان کی 
	 فلتخم یاه هتیمک .ددرگ یم فرطرب فلتخم یاه هورگ و دارفا یاه یدنمزاین نآ رد هک تسا گرزب یش�زومآ هیحان کی 
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	 رتشیب تاعلاطا یارب .دنک کمک مهم لئاسم دروم رد یش�زومآ تأیه و نانکراک یاه هیصوت و یبایزرا هب ات دوش یم لیکشت لاس ره رد
	تیاسبو
	 
	.دینیبب ار 
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	Head Start Policy Council
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	 شجنس یاه سلاک .دنهد ناشن فاطعنا دوخ زا نازومآ شناد یاهزاین ساسا رب دنناوت یم نینچمه نارواشم .دشاب هتشاد یفاضا یاهزاین تسا نکمم یش�وصخ سرادمدینک ندید ام تیاس بو زا افطل ،هنومن هرود یاه همانرب و A-Gجلاک یاهزاین ،تامازلا دروم رد رتشیب تاعلاطا یارب .دوش هدنارذگ یش� هرمن اب لقادح دیاب A-G
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	 یاه مایپ و سا ما سا  ،یتوص یاه سامت قیرط زا نیدلاو ات دننک یم هدافتسا یناسر علاطا متسیس زا  
	 یاه مایپ و سا ما سا  ،یتوص یاه سامت قیرط زا نیدلاو ات دننک یم هدافتسا یناسر علاطا متسیس زا  
	San Juan Unified
	سرادم
	.دنوش علطم هسردم رابخا دروم رد اه هیعلاطا راشتنا و لیمیا

	.دنراد اه مایپ هدهاشم و تفایرد یاه تیولوا میظنت یارب یا هنیزگ نیدلاو
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	 دراو ،دینک هعجارم 
	 دراو ،دینک هعجارم 
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	 هب ،ینارگن نودب ؟دوش فذح عیرس یلیخ دیهاوخ یم ؟دیداد تسد زا ار یمایپ
	.دینک کیلک رادشه متسیس لنپ یور ،دیا هدرک تفایرد هک ییاه مایپ مامت ندینش ای هدهاشم یارب و دیوش
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	 میقتسم روط هب ار دوخ یش�زومآ هیحان و هسردم یاه مایپ ؟تسا غولش یلیخ مهم یاه مایپ ی هدهاشم یارب یدورو قودنص
	 میقتسم روط هب ار دوخ یش�زومآ هیحان و هسردم یاه مایپ ؟تسا غولش یلیخ مهم یاه مایپ ی هدهاشم یارب یدورو قودنص
	.دینک تفایرد لااب لمعلاروتسد قبط صاخ لیمیا سردآ کی رد اهنت
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	.دینک ەدهاشم 
	.دینک ەدهاشم 
	www.sanjuan.edu/notification
	 رد ار راک نیا ماجنا یگنوگچ هب طوبرم شزومآ



	 لیابوم همانرب
	 لیابوم همانرب


	 اگهانپ و )
	 اگهانپ و )
	 اگهانپ و )
	Lockdown
	( یتینما تیدودسم تیعضو :دریگ رارق ریز تلاح ود زا یکی رد تسا نکمم هسردم کی هطوحم ،یرارطضا تیعضو کی رد
	 هطوحم رد هک یناسک هیلع هتفرگ تروص دیدهت حطس هب هجوت اب و ییارجا تاماقم یگنهامه اب بلغا اه تلاح نیا .)
	Shelter-in-Place
	( لحم رد
	.دوش یم نییعت ،دنشاب یم هاگشناد
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	 یروف مادقا هنوگره .دوب دهاوخ یش�زومآ هطوحم رد نانامهم و نانکراک ،نازومآ شناد ینمیا زا تظفاحم هسردم نانکراک تیولوا نیتسخن
	 یروف مادقا هنوگره .دوب دهاوخ یش�زومآ هطوحم رد نانامهم و نانکراک ،نازومآ شناد ینمیا زا تظفاحم هسردم نانکراک تیولوا نیتسخن
	.دریگ یم تروص دارفا یمامت رتشیب هچره تینما زا نانیمطا یارب
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	 ینمیا یاهزاین دوجو تروص رد یناگمه یناسر علاطا متسیس ی هلیسو هب یش�زومآ هیحان ای هسردم نلاوئسم بناج زا نانابهگن و نیدلاو
	 ینمیا یاهزاین دوجو تروص رد یناگمه یناسر علاطا متسیس ی هلیسو هب یش�زومآ هیحان ای هسردم نلاوئسم بناج زا نانابهگن و نیدلاو
	 هقیقد 
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	 زا رتمک لحم رد هاگهانپ و یتینما تیدودسم تیعضو هناریگشیپ تامادقا رگا .دنوش یم علطم نآ ماجنا ینمیا هب تبسن و یروف
	 .دنکن داجیا نانابهگن ای نیدلاو تیلاعف رد یا هفقو ات دوش لاسرا نانابهگن ای نیدلاو هب زور نایاپ رد تسا نکمم نآ مایپ دشکب لوط


	 .
	 .
	 .

	 شهاک تهج راک نیا .درادن ار یش�زومآ  هطوحم زا جورخ ای دورو هزاجا یش�ک چیه لحم رد هاگهانپ و یتینما تیدودسم تیعضو لوط رد
	 شهاک تهج راک نیا .درادن ار یش�زومآ  هطوحم زا جورخ ای دورو هزاجا یش�ک چیه لحم رد هاگهانپ و یتینما تیدودسم تیعضو لوط رد
	 رطخ رد ار نارگید و امش ،یرارطضا طیارش رد هسردم کی هب دورو یارب شلات .دوش یم ماجنا نازومآ شناد ینمیا زا نانیمطا و یمگردرس
	 .دهد یم رارق بیسآ
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	 ای اه سامت هب امش دنزرف رگا .دنراد هگن ادص یب و رون مک ار هارمه یاه نفلت هک دوش یم هتساوخ نازومآ شناد زا ،ینارحب تیعضو کی رد
	 ای اه سامت هب امش دنزرف رگا .دنراد هگن ادص یب و رون مک ار هارمه یاه نفلت هک دوش یم هتساوخ نازومآ شناد زا ،ینارحب تیعضو کی رد
	 هک یتروص رد ،دیتسه طابترا رد دوخ زومآ شناد اب ینارحب طیارش رد رگا .دینکن یدب روصت هنوگچیه ،دهد یمن خساپ امش ینتم یاه مایپ
	.دینک عنم ناشیاه هاگتسد زا هدافتسا زا ار اهنآ ،دنهد یم رارق یرتشیب رطخ ضرعم رد ار ناشیاه یش�لاکمه و اهنآ ،اه هاگتسد
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	 ،هوحن هب تبسن امش هب هسردم و یش�زومآ هیحان یاه تیاس هب هدش لاسرا و یناسر علاطا متسیس قیرط زا امش هب هدش لاسرا یاه مایپ
	 ،هوحن هب تبسن امش هب هسردم و یش�زومآ هیحان یاه تیاس هب هدش لاسرا و یناسر علاطا متسیس قیرط زا امش هب هدش لاسرا یاه مایپ
	.دهد یم رادشه ناتزومآ شناد نتفای ناکم و نامز
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	 .دوش یم لاسرا تیاس بو هب یا هصلاخ مایپ ،دش لح تیعضو هکنیا زا دعب
	 .دوش یم لاسرا تیاس بو هب یا هصلاخ مایپ ،دش لح تیعضو هکنیا زا دعب
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	 هطوحم رد حلاس نودب ای اب کانرطخ هبیرغ کی  دوجو هوقلاب رطخ دننام یطیارش ،دوش یم هدافتسا کانرطخ رایسب طیارش رد تلاح نیا هب  یتینما تیدودسم تاروتسد .دوش یم هدافتسا هریغ و هسردم طیحم رد کانرطخ هثداح کی ای زیمآ تنوشخ ی هناراک تیانج تیلاعف ،یش�زومآ.تسین نیرمت کی یتینما تیدودسم هک دنوش هجوتم هاگشناد هطوحم رد رضاح دارفا همه ات دوش یم هئارا  هداس نابز
	 هرجنپ و اه برد .دنریگ یم رارق هدش صخشم قطانم رگید و سرد یاه سلاک لخاد رد نلااسگرزب و نازومآ شناد ،یتینما تیدودسم طیارش رد و نانکراک ،نازومآ شناد .دنوش یم شوماخ اه غارچ مامت دنوش یم هدیشک هرجنپ یاه ششوپ ریاس ای هدرپ ،دنوش یم لفق و هتسب هلصافلاب اه نکمم اهنآ .)دوش یم هارمه نفلت زا هدافتسا ای ندرک تبحص لماش نیا( دننک توکس و دنوش رود فلتخم یاهرد و اه هرجنپ زا دیاب ناگدننکدیدزاب.دنریگب رگنس ار اهزیم ای اه نشیتراپ ،اه بوچراچ دننام یعناوم تشپ تسا
	)هدش حرطم رادشه حطس( ؟تسیچ لحم رد هاگهانپ
	)هدش حرطم رادشه حطس( ؟تسیچ لحم رد هاگهانپ

	 کی دننام ،دشاب هتشاد دوجو یش�زومآ هطوحم رد میقتسم روط هب هن اما ،یش�زومآ هطوحم کی یکیدزن رد هوقلاب یتینما ینارگن کی هک ینامز 
	 کی دننام ،دشاب هتشاد دوجو یش�زومآ هطوحم رد میقتسم روط هب هن اما ،یش�زومآ هطوحم کی یکیدزن رد هوقلاب یتینما ینارگن کی هک ینامز 
	 و بسانمان یاوه و بآ ؛یش�زومآ هطوحم یکیدزن رد کانرطخ هوقلاب تیعضو کی شرازگ ؛هلحم رد سیلپ تیلاعف ،یکیدزن رد سیلپ رتپوکیله
	 هدیشک ندوب دوجوم تروص رد ،هرجنپ یاه ششوپ ریاس ای هدرپ ،دنوش یم لفق و هتسب هلصافلاب اه هرجنپ و اه برد .دوش یم هدافتسا ،هریغ
	 .تفای دهاوخ همادا سلاک رد سیردت .زاجم ینمیا تروکسا کی اب رگم ،دننک تکرح یش�زومآ هطوحم رد دیابن نانکراک و نازومآ شناد .دنوش یم
	.تسین نیرمت کی هک دنوش هجوتم هاگشناد هطوحم رد رضاح دارفا همه ات دوش یم هئارا  هداس نابز هب لحم رد هاگهانپ یاهروتسد
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	 :دینک هعجارم تیاس نیا هب رتشیب ینمیا تاعلاطا یارب
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	 نلاعا ،نازومآ شناد ییاذغ هدعو لداعت اب هارمه ،میوقت و هسردم رابخا
	 نلاعا ،نازومآ شناد ییاذغ هدعو لداعت اب هارمه ،میوقت و هسردم رابخا
	 نلاعا ،نازومآ شناد ییاذغ هدعو لداعت اب هارمه ،میوقت و هسردم رابخا
	 .دینک یناسر زورب بسانم ناکم کی رد ار تارمن و روضح یاه
	 

	.دینک وجتسج دوخ 
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	App Store
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	:یعامتجا یاه هناسر
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	Figure
	 یرایسب .دینک وجتسج ام سرادم زا هتسجرب یاه عوضوم و رابخا نیرخآ ظفح روظنم هب ریز یعامتجا یاه هناسر یاه لاناک رد ار )
	 یرایسب .دینک وجتسج ام سرادم زا هتسجرب یاه عوضوم و رابخا نیرخآ ظفح روظنم هب ریز یعامتجا یاه هناسر یاه لاناک رد ار )
	 یرایسب .دینک وجتسج ام سرادم زا هتسجرب یاه عوضوم و رابخا نیرخآ ظفح روظنم هب ریز یعامتجا یاه هناسر یاه لاناک رد ار )
	@sanjuanunified
	( 
	San Juan Unified
	 
	.دینک ادیپ ار دوخ هسردم یعامتجا یاه هناسر یاه لاناک کنیل اهنآ ی هسردم تیاس بو هب هعجارم اب دیناوت یم امش .دنراد روضح یعامتجا یاه هناسر رد زین سرادم زا
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	دازآ روضح ییادتبا سرادم
	دازآ روضح ییادتبا سرادم
	 و دنرادن ار صاخ ینوکسم هلحم کی رد روضح یاه تیدودحم ریز سرادم اه سلاک رد مان تبث ،تساوخرد دروم عطقم رد یلاخ یاج دوجو تروص رد تروص هیحان زا جراخ لاقتنا ای هنلااس دازآ مان تبث یش�ک هعرق قیرط زا.دریگ یم
	 ،Cowan Fundamental School ،Cambridge Heights Open School ،Green Oaks Fundamental School ،Dewey Fundamental SchoolOrangevale Open K-8 School و Mission Avenue Open School
	 دوش یم هیصوت اه هداوناخ هب .دراد زکرمت صاخ هنیمز کی یور هسردم ره عورش زا شیپ و هدرک قیقحت اه همانرب هرابرد هسردم یاه تیاس بو قرط زا.دننک دیدزاب هسردم زا ،دازآ مان تبث
	عطقم حطس یدنب هورگ
	 تامدخ نازومآ شناد هب مجنپ سلاک ای عطقم ات ییادتبا سرادم رتشیب ات ناتسکدوک( K-6 یش�زومآ یاه طیحم یش�عب اما ،دننک یم هئارا .دنراد دوجو مه )8 سلاک ات ناتسکدوک( K-8 و )6 سلاک
	 

	)5 سلاک ات ناتسکدوک( K-5 سرادم
	 ،Cameron Ranch ،Cambridge Heights ،Arlington Heights ،Coyle Avenue, Charles Peck ،Cottage ،Carriage ،Carmichael ،Greer ،Green Oaks Fundamental ،Grand Oaks ،Dyer-Kelly ،Oakview ،Mariposa Avenue ،Mariemont ،Howe Avenue Thomas ،Skycrest ،Schweitzer ،Pasadena Avenue ،Ottomon کی رد دنناوت یم نازومآ شناد .Whitney Avenue و Trajan ،Kelly ،)middle school( ییامنهار هسردم کی رد ای کیدزن K-8 و K-6 هسردم.دننک باختنا دازآ مان تبث قیرط زا ار مشش عطقم
	)6 سلاک ات ناتسکدوک( K-6 سرادم
	 Deterding, ،Del Paso Manor ،Del Dayo ،Cowan Fundamental ،Mission Avenue Open ،Earl LeGette ،Dewey Fundamental.Twin Lakes و Pershing ،Northridge
	)8 سلاک ات ناتسکدوک( K-8 سرادم
	 Orangevale ،Kingswood, Lichen ،Gold River Discovery Center Thomas Edison Language ،Starr King ،Sierra Oaks ،Open.Woodside و Institute

	یکدوک هرود ماگنهدوز شزومآ
	یکدوک هرود ماگنهدوز شزومآ
	 )Early Childhood Education( یکدوک هرود ماگنهدوز شزومآ شخب یش�زومآ یاهاضف رد ناکدوک و اه هداوناخ یاهزاین هب ییوگخساپ یارب ام.دنک یم هئارا ار ینوگانوگ یاه همانرب ،عونتم
	اپ ون/دازون همانرب
	 .
	 .
	 .
	 .

	دنک یم هئارا اپون ناکدوک و نادازون هب ار دشر و شزومآ تامدخ

	 .
	 .
	 .

	دشخب یم ءاقترا ار هداوناخ تکراشم و هسردم یگدامآ

	 .
	 .
	 .

	لاس لوط مامت رد لزنم لخاد تامدخ و زکرم جنپ


	یناتسبد شیپ یاه همانرب
	 .
	 .
	 .
	 .

	 21 نرق ناگدنریگدای ناونع هب لاس 5 ات 2.9 نینس نیب ناکدوک هب رثؤم لکش هب ،دنشاب هتشاد قلاخ رکفت روطچ دهد یم شزومآ.دننک لح رگیدکی یراکمه اب ار لئاسم و دننک رارقرب طابترا

	 .
	 .
	 .

	دنک یم هئارا تامدخ سلاک 54 رد کدوک 1400 هب

	 .
	 .
	 .

	 رب رد ار نیدلاو شزومآ و هداوناخ تکراشم ،هسردم یگدامآ شزومآدریگ یم

	 .
	 .
	 .

	ناور  و یمسج تملاس عماج تاشیامزآ  و تامدخ


	 ،دیریگب سامت )916( 979-8760 هرامش اب مان تبث زا علاطا یاربسردآ هب ای دینک دیدزاب www.sanjuan.edu/ece تیاس بو زا.دییامرف هعجارم  Carmichael  رد 5309 Kenneth Avenue
	 

	ناتسبد یاه هنیزگ
	 رایسب و هباشم یش�زومآ همانرب کی San Juan Unified سرادم مامت هئارا )مولع و تایضایر ،خیرات ،یش�یلگنا( یلصا سورد یارب ار هداعلا قوف تکراشم زا و دننک تیعبت ام یراتفر لوصا زا دیاب نازومآ شناد ،دننک یم.دوش یم لابقتسا اه هداوناخ
	 یاهزاین ندرک مهارف یارب هسردم ره ،اه تهابش نیا رب هولاع هب صوصخم یش�زومآ یاه یژتارتسا و هژیو یاه همانرب ،نازومآ شناد یا هسردم ره رد ار دوخ نازومآ شناد دنناوت یم اه هداوناخ .دراد ار دوخ 2 زا دازآ مان تبث هرود ،مان تبث یارب نامز نیرتهب .دننک مان تبث دراد اج هک.تسا 2020 هیوناژ 17 ات 2019 ربماسد
	 نیا رد ،دنوش یم هئارا ییادتبا سرادم رد هک یش�اخ یاه همانرب زا یش�عب.تسا هدش تسرهف شخب

	ییادتبا عطقم هژیو یاه همانرب
	ییادتبا عطقم هژیو یاه همانرب
	 )یلاقتنا ناتسکدوک( Transitional Kindergarten
	 هلاس ود هرود زا لاس نیلوا صتخم هک Transitional Kindergarten اه نآ یگلاس جنپ دلوت زورلاس هک ینازومآ شناد یارب ،تسا ناتسکدوک .تسا هدش یحارط ،هتفرگ رارق 2019 ربماسد 2 و 2019 ربماتپس 2 نیب دنسر یم یگلاس 5 نس هب 2019 ربماتپس 2 زا شیپ هک ینازومآ شناد Transitional ریز لحم 14 .دننک مان تبث یتنس یاه ناتسکدوک رد دیاب Arlington :دننک یم هئارا )یلاقتنا ناتسکدوک( Kindergarten ،Del Dayo ،Cottage, Coyle Avenue ،Cameron Ranch ،Heights Pasadena ،Oakview Community ،Howe Avenue ،Earl LeGette Thomas Edison Language ،Skycrest 
	 Spanish/English Dual Language Immersion)یس�یلگنا/ییایناپسا نابز ود شزومآ(
	 

	 Thomas Edison Language نابز  هسسؤم طسوت همانرب نیا رایسب یش�زومآ لدم کی زا هدافتسا اب و دوشیم  یم هئارا Institute ادیپ طلست نابز ود هب دهد یم هزاجا نازومآ شناد هب ،درف هب رصحنم هک دوش یم ماجنا یا هنابزود هدید شزومآ ناریبد قیرط زا شزومآ .دننک زا نازومآ شناد .دننک یم هدافتسا درادناتسا یاوتحم زا نابز ود ره رد عونتم یاه طیحم و یعقاو یگدنز تیعقوم رد یهاگشناد تراهم و شناد دوخ هب مارتحا و سفن هب دامتعا ،تبثم سفن تزع ات دنک یم هدافتسا نابز یش�یلگنا نازومآ شناد هب همانرب نیا .دریگب لکش اه نآ رد نارگید و تصرف اه ناب
	 

	Montessori
	 دوش یم هئارا Cottage Elementary School رد ام Montessori همانرب ایوپ یطیحم رد قیقد یزیر همانرب کی اب ار هدرتسگ کیمداکآ شزومآ کی و Montessori شزومآ فده .دهد یم لاقتنا نازومآ شناد هب یعامتجا و هناقلاخ رکفت و یریگدای اب هارمه یگدنز کی یارب ناکدوک ندرک هدامآ تلایا رد سیردت کردم ود ره نتشاد اب ام Montessori ناریبد .تسا .دنتسه هدید شزومآ رایسب ،Montessori سیردت یهاوگ و اینرفیلاک هعجارم www.sanjuan.edu/cottage هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب.دینک

	)یلللما نیب ملپید( International Baccalaureate
	)یلللما نیب ملپید( International Baccalaureate
	 Primary Years هک تسا یا هسردم Thomas Kelly Elemntary School International Baccalaureate اب )تسخن یاه لاس همانرب( PYP ای Program یدارفا هب هسردم نیا رد هدش مان تبث نازومآ شناد مامت .دنک یم هئارا ار .دریگ یم هرهب 21 نرق یاه تراهم زا هک دوش یم لیدبت رکفتم و رگشسرپ تبثم درکیور ،یلللما نیب رکفت نتشاد هب نازومآ شناد قیوشت اب همانرب نیا ،یتنس یاه شور زا رتارف یریگدای و رمع لوط مامت رد یریگدای ،یریگدای هب بسک یارب .دراد زکرمت اه نآ یقلاخا و یفطاع ،یناور ،یمسج لماک دشر یور.دینک هعجارم www.sanjuan.edu/thomaskelly هب
	)هنادنمرنه یریگدای( Artful Learning
	 مامت هب Leonard Bernstein Center زکرم رد Artful Learning لدم لدم نیا .دوش یم هئارا Ottomon Elementary School نازومآ شناد قشع تیوقت و هناقلاخ رکفت کیرحت ،کیمداکآ تاعوضوم رد شواک یارب یحارط .دراد دیکأت یش�یامن و یرصب یاهرنه زا هدافتسا یور ،یرگیدای هب ،یزکرم نومضم ای موهفم کی نوماریپ ناریبد طسوت یتاعلاطم یاهدحاو و دنک یم تیاده یرگشسرپ تمس هب ار نازومآ شناد هک نیداینب لاؤس کی لوط رد رد یرگید راکهاش ره ای گنهآ ،رعش ،همسجم ،یرنه هتسجرب رثا کی یش�رد همانرب هنازور هبرجت رب هولاع .دوش یم ماجنا ،هدش هراشا نآ هب سرد 
	 Next Generation Science)دعب لسن یس�نیاس مولع ای و سنیاس(
	 

	 یش�دنهم و یش�نیاس مولع یور Pasadena Avenue Elementary School رد یور دیکأت و یملع یهاگن اب ار تاعوضوم مامت نازومآ شناد .دوش یم زکرمت Pasadena .دننک یم هعلاطم ،هلئسم لح و هژورپ هیاپرب یریگدای ،یروآون یملع یاهدرادناتسا( Next Generation Science Standards زا  Avenue یاه نمجنا و اهرفس ،هسردم دیدج هاگشیامزآ و دنک یم هدافتسا )دعب لسن علاطا یارب .دنوش یم یملع یرگشسرپ قیرط زا یریگدای لیهست ثعاب یملع.دینک هعجارم www.sanjuan.edu/pasadena هب رتشیب
	)عیرس هدنریگدای( Rapid Learner
	 دنک یم هئارا افکدوخ و یش�صخت Rapid Learner همانرب کی ام هیحان Pershing و Del Paso Manor ،Deterding ییادتبا سرادم رد هکتیاس بو هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دنتسه سرتسد رد.دینک هعجارم www.sanjuan.edu/rapidlearner 
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	هسردم یاه همانرب و اه هنیزگ

	 همانرب باختنا دنور لوط رد و راهب لصف رد Honors یاه سلاک رد مان تبث کمک نازومآ شناد هب سرادم نانکراک ،نامز نآ رد .دوش یم ماجنا یش�رد بسانت نیرتشیب هک دننک باختنا ار Honors یاه سلاک زا هتسد نآ دننک یم.دراد اه نآ کیمداکآ یاهزاین اب ار
	 همانرب باختنا دنور لوط رد و راهب لصف رد Honors یاه سلاک رد مان تبث کمک نازومآ شناد هب سرادم نانکراک ،نامز نآ رد .دوش یم ماجنا یش�رد بسانت نیرتشیب هک دننک باختنا ار Honors یاه سلاک زا هتسد نآ دننک یم.دراد اه نآ کیمداکآ یاهزاین اب ار
	 International Baccalaureate)یللملا نیب ملپید(
	 

	 ود زا Winston Churchill Middle School رد IB Middle Years همانرب.IB MYP-Diplomat و IB MYP-Ambassador :تسا هدش لیکشت همانرب ینازومآ شناد یارب و تسا Honors ریغ IB MYP کی IB MYP-Ambassador International هفسلف اب دنتسه لیام هک تسا هدش هداد بیترتیارب مزلا تیحلاص تسا نکمم اما دنوش انشآ Baccalaureate مان تبث نامز رد  IB MYP-Ambassador .دنشاب هتشادن ار  IB MYP-Diplomat  یا هتفرشیپ و مظنم همانرب نامه IB MYP-Diplomat .ددرگ یم هئارا دازآ سردآ هب ام تیاس بو رد دوجوم یاهرایعم هب هجوت اب تساه لاس هک تسا دنیآرف .دوش یم هئ
	 
	 
	 
	 
	 

	 Career Technical Education)یا هفرح و ینف شزومآ(
	 دنچ زا )یا هفرح و ینف شزومآ( CTE ای Career Technical Education ار یش�اسا کیمداکآ شناد هک تسا هدش لیکشت هلاسدنچ و یلاوتم هرود شزومآ ریسم رد ار نازومآ شناد ات دزیمآ یم مه رد یا هفرح و ینف شناد اب California Partnership لماش CTE یاه همانرب .دهد رارق یلغش و یلیمکت Regional Occupational Programs )ROP( و Academies )CPA( .دنوش یم
	 و اه شخب ،وتنمارکاس هقطنم لغاشم و اه جلاک اب یراکمه رد San Juan Unified دننک یم تمدخ هعماج و تعنص ،نازومآ شناد هب وحن نیرتهب هب هک ییاه هفرح ،یا هفرح ینف و یلیصحت هچراپکی شزومآ اه یمداکآ .تسا هدرک صخشم ار San Juan رد .دننک یم بیکرت ار یزومآ راک یاه هرود و شزومآ ،یراجت تکراشم )California Partnership Academies( اینرفیلاک تکراشم یمداکآ هس  Unified

	ناتسریبد هسردم یاه هنیزگ
	ناتسریبد هسردم یاه هنیزگ
	 یارب ار هداعلا قوف رایسب یش�زومآ همانرب کی San Juan Unified سرادم مامت نازومآ شناد ،دننک یم هئارا )مولع و تایضایر ،خیرات ،یش�یلگنا( یلصا سورد اه هداوناخ تکراشم زا ،هولاع هب .دننک تیعبت یهباشم یراتفر لوصا زا دیاب  )middle school( یامنهار هسردم ره .دوش یم لابقتسا سرادم یمامت رد یاه یژتارتسا و هژیو یاه همانرب ،نازومآ شناد یاهزاین هب ییوگخساپ یارب تاعلاطا بسک یارب .تسا هدرک داجیا ار دوخ هب صوصخم یش�زومآ       سردآ هب School Accountability Report Cards هب دیناوت یم رتشیب.)EC § 35256( دینک هعجارم www.sanjuan.edu
	 

	عطقم حطس یدنب هورگ
	 ریز عطقم حطس یدنب هورگ یاه هنیزگ ،یش�زومآ هیحان هطسوتم سرادم:دننک یم هئارا ار
	6-8 سرادم
	 Winston ،Andrew Carnegie ،John Barrett ،Arden ،ArcadeWill Rogers و Sylvan ،Louis Pasteur ،Churchill
	K-8 سرادم
	 ،Gold River Discovery Center ،Starr King ،Orangevale Open Thomas Edison Language ،Sierra Oaks ،Lichen ،KingswoodWoodside و Institute
	6-12 سرادم
	 زا دهد یم هزاجا نازومآ شناد هب Encina Preparatory High School.دننک لیصحت هسردم کی رد مهزاود ات مشش عطقم
	ناتسریبد Honors همانرب
	 سرادم رد یش�یلگنا و یعامتجا تاعلاطم ،سنیاس Honors یاه هرود کی رد هک ینازومآ شناد .دنوش یم هئارا Churchill هسردم زج هب هطسوتم نکمم ،دنراد ییلااب لیسناتپ ای/و هقلاع ،تیقفوم کیمداکآ هنیمز دنچ ای ،یعامتجا مولع ،یتسیز مولع Honors یاه هرود ندنارذگ یارب تسا هسردم زج هب ،هطسوتم سرادم رد هدش هئارا یش�یلگنا و یعامتجا تاعلاطم کیمداکآ هنیمز دنچ ای کی رد هک ینازومآ شناد .دنشاب هدامآ ،Churchill ندنارذگ یارب تسا نکمم ،دنراد ییلااب لیسناتپ ای/و هقلاع ،تیقفوم رد هدش هئارا یش�یلگنا و یعامتجا تاعلاطم ،ناتسریبد Honors اه هرود

	 Casa Roble’s Health ،Mesa Verde’s Business Academy :دراد دوجو یارب .El Camino’s Eagle Polytechnic Institute و Science Academy.دینک هعجارم www.sanjuan.edu/cte هب رتشیب تاعلاطا بسک
	 Casa Roble’s Health ،Mesa Verde’s Business Academy :دراد دوجو یارب .El Camino’s Eagle Polytechnic Institute و Science Academy.دینک هعجارم www.sanjuan.edu/cte هب رتشیب تاعلاطا بسک
	AVID
	 هدیقع نیا ساسا رب )AVID( ای یدرف هصخشم قیرط زا تفرشیپ دناوت یم هک تسا هدرک تباث و »تسا شلات هجیتن رد ییاناوت« هک تسا هکیلاحرد دنشاب هتشاد ار درکلمع نیرتهب نازومآ شناد دوش ثعاب طیحم کی رد AVID .داد شهاک ار کیمداکآ تیقفوم هلصاف ناوت یم جلاک هب دهاوخ یم هک دهد یم رارق فده ار ینازومآ شناد ،کیمداکآ .دننک راک تخس ،فده نیا هب ندیسر یارب دنتسه لیام و دنورب
	 و هعلاطم یاه تراهم اب نازومآ شناد ،یباختنا نازومآ شناد AVID یط راک یش�واک تلااؤس ندیسرپ و یداقتنا رکفت یور ،دنوش یم انشآ یهدنامزاس رد و دنریگ یم یش�رد یاه کمک جلاک ناریبد و اه یش�لاکمه ریاس زا ،دننک یم /یلحم هدننک گنهامه کی .دننک یم تکرش یش�زیگنا و یتیوقت یاه تیلاعف هسردم مامت رد AVID سیردت یاه شور ات دنک یم راک شناراکمه اب ملعم رارق جلاک یارب یزاس هدامآ لیقث یش�رد همانرب رد ار نازومآ شناد ،دوش ارجا تساوخرد دنیآرف رد نازومآ شناد ییامنهار تهج رد نیرواشم اب و دهد.دشاب هتشاد یراکمه ،جلاک مان تبث
	،Woodside :دوشیم ارجا ریز سرادم رد K-8 یارب AVID یژتارتسا .Lichen و Kingswood  و Thomas Edison Language Institute  Arden, John Barrett, Andrew Carnegie, Winston :هطسوتم سرادم : اه ناتسریبد .Sylvan  و ،Churchill, Louis Pasteur, WillRogers Bella Vista, Casa Robles, Del Campo, El Camino, Encina, Mesa هب ار نازوما شناد اه ناتسریبد .San Juan و Verde, Rio Americanoهب رتشیب تاعلاطا یارب .دننک یم شریذپ راهب رد همانرب کی زاغآ لابندنفلت هرامش اب ای دینک هعجارم www.sanjuan.edu/AVID یاه هدننک گنهامه زا لماک تسیل کی .دی
	 
	 
	 

	نیزگیاج یاه همانرب
	 هئارا ار نیزگیاج یاه همانرب و سرادم زا یا هعومجم San Juan Unified  .دنک کمک ناش تلایصحت لیمکت رد نازومآ شناد هب ات دهد یم
	)
	)
	UnSchool
	 قباس هسردم( 
	Meraki High School
	 ناتسریبد

	 ،هدش یش�خش یلکش هب هک دنک یم هئارا ار یریگدای زا یعون همانرب نیا ،راک رازاب و جلاک هب دورو یارب ار نازومآ شناد و هدوب یلمع و روحم هقلاعهب هک دوش یم هارمه یرواشم اب نازومآ شناد Meraki رد .دنک یم هدامآ

	 ،همانرب قوف یاه تیلاعف و هژورپ ماجنا قیرط زا ،میقتسم شزومآ یاج بسک یارب .دنک یم ییامنهار ،یریگدای دنیآرف لوط رد ار نازومآ شناد.دینک هعجارم  www.sanjuan.edu/Meraki تیاس بو هب رتشیب تاعلاطا
	 ،همانرب قوف یاه تیلاعف و هژورپ ماجنا قیرط زا ،میقتسم شزومآ یاج بسک یارب .دنک یم ییامنهار ،یریگدای دنیآرف لوط رد ار نازومآ شناد.دینک هعجارم  www.sanjuan.edu/Meraki تیاس بو هب رتشیب تاعلاطا
	 ود رد عقاو( 
	 ود رد عقاو( 
	La Entrada Continuation High School
	 ناتسریبد
	)یس�زومآ هطوحم

	 مهارف رتلااب ای هلاس 16 نازومآ شناد یارب طیحم La Entrada ناتسریبد یلیصحتلا غراف فده هب ندیسر یارب رگید یاه هنیزگ لابند هب هک ،دنکیم و ناملعم تیامح اب یبیکرت یریگدای طیحم کی رد  نازومآ شناد .دنشاب یم هک ینازومآ شناد .دننک یم راک دوخ یراک تعرس یور یش�زومآ یاهرایتسد :دنرب یم هرهب ریز یایازم زا دنا هدرک مان تبث La Entrada رد
	 .
	 .
	 .
	 .

	Apex لاتیجید یش�رد همانرب هب 7/24 یش�رتسد

	 .
	 .
	 .

	دارفا هب یش�وصخ شزومآ

	 .
	 .
	 .

	کچوک یاههورگ هب شزومآ

	 .
	 .
	 .

	ریسم هب تشگزاب تصرف

	 .
	 .
	 .

	یزومآدوخ


	 .دنراد روضح رهظزادعب ای حبص هسلج رد هتفه زا زور جنپ رد نازومآ شناد هدش رداص یهاوگ  عون ره ای ملپید لداعم La Entrada نلایصحتلا غراف.دننک یم بسک ار اینرفیلاک تلایا رد رگید
	 :تسا لحم ود یاراد La Entrada Continuation High School  ناتسریبد رد یکی و )نیزگیاج شزومآ زکرم( Alternative Learning Center رد یکی اب رتشیب تاعلاطا یارب .Encina Preparatory High School ناتسریبد.دیریگب سامت )916( 979-8050 هرامش
	)10-12 عطقم( El Sereno Independent Study Program
	 یارب هداعلا قوف نیزگیاج کی El Sereno Independent Study همانرب روحمدوخ تروص هب نازومآ شناد .تسا هزیگنا دوخ نازومآ شناد ،تیحلاص دجاو ناریبد زا و هدومن تیلاعف ریذپ فاطعنا یا همانرب اب و رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دننک یم تفایرد کی هب کی ینابیتشپ.دیریگب سامت  )916( 971-5060 اب
	 

	)6-12 عطقم( Choices Charter School
	)916( 979-8378
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	مان تبث تاعلاطا
	مان تبث تاعلاطا

	مان تبث تاعلاطا
	مان تبث تاعلاطا

	مان تبث یاه هنیزگ
	مان تبث یاه هنیزگ
	 ،هسردم تیاس بو یور ار ام هیحان رد هسردم ره تاعلاطا دیناوت یم یهدباسح شرازگ یاهتراک( School Accountability Report Cards ام مان تبث زکرم ،دینک هدهاشم San Juan Central رد ای )هسردم یارب .تسا هدش عقاو Carmichael رد 3700 Garfield Ave  ردهب ای دیریگب سامت )916(726-5826 اب دیناوت یم رتشیب علاطا.دینک هعجارم www.sanjuan.edu/sjcentral 
	 

	مان تبث
	 San Juan یاه هداوناخ مامت هدافتسا تهج دمآراک دنیآرف کی داجیا یارب San Juan Central )SJC( رد و یزکرم تروص هب اه مان تبث مامت ،Unified ییاه هداوناخ یارب یا هلحرم کی عبنم کی مان تبث زکرم .دنریگ یم تروص تساوخرد دنناوت یم اه هداوناخ .دنتسه تاعلاطا و عبانم لابند هب هک تسا تفایرد یوزوحلا نیب یلیدبت یاه مرف ،دننک هئارا یوزوحلا نیب یلیدبت San Juan Unified هب دورو نیلوا یارب ،دنریگب ار دوخ تلااؤس خساپ ،دننک زا ،دنرادن تملاس همیب رگا و دنهدب ناحتما زومآ نابز نازومآ شناد یارب .دننک هدافتسا لحم رد ام یزاس نمیا کینیلک
	 نآ ای دوخ لحم هسردم زا ار مان تبث یرادا یاه مرف دنناوت یم اه هداوناخ تفایرد www.sanjuan.edu/enrollment سردآ هب ام تیاس بو زا ار San Juan نیعجارم مامت زا و تسین یلبق تقو هب یزاین مان تبث یارب .دننک.دوش یم لابقتسا Central
	 Early Childhood Education )ECE( ای یکدوک نارود ییادتبا شزومآ یاربسردآ هب ECE رتفد زا ار مان تبث یاه مرف دنناوت یم اه هداوناخ
	 تیاس بو زا ار اه نآ ای دننک تفایرد  5309 Kenneth Ave., Carmichael  ECE رتفد نیعجارم مامت زا .دنیامن دولناد www.sanjuan.edu/ece ام.دوش یم لابقتسا ،یلبق تقو نودب
	مان تبث یارب مزلا دراوم
	 ار دوخ نادنزرف دنتسه مزلم میق دارفا ای نیدلاو ،یتلایا نیناوق ساسا رب .دشاب هدش حیرصت یرگید لکش هب نوناق رد هکنآ رگم ،دنتسرفب هسردم هب:دوب دنهاوخ مزلا مان تبث یارب ریز دانسا ،مان تبث یارب
	:San Juan Unified شزومآ هیحان  رد 
	تماقا تهج زاین دروم کردم ود

	 .
	 .
	 .
	 .

	 یا هراجا دادرارق ،هراجا ای کلاما رب تایلام ،یلعف نکسم ماو هحیلا

	 .
	 .
	 .

	 اب هارمه یلعف )WATER ای  SMUD، PG&E( یتاسیسات یاه ضبقحیحص سردآ و مان

	 .
	 .
	 .

	کرتشم تماقا ی همانیهاوگ ،ناکما تروص رد



	 .
	 .
	 .
	 .
	 .

	:هولاع رب

	 .
	 .
	 .

	 هب شرورپ و شزومآ دک 48002 شخب ،نس تابثا یارب :نس یهاوگ:دنریذپب ار ریز دراوم ات دهدیم هزاجا یش�زومآ هیحان
	 .
	 .
	 .
	 .

	دلوت تبث یهاوگ یپک

	 .
	 .
	 .

	دنک دیئات ار دلوت تحص هک یناتسرهش ای یلحم هدننک تبث هینایب

	 .
	 .
	 .

	یراذگ مان و دیمعت یهاوگ

	 .
	 .
	 .

	همانرذگ

	 .
	 .
	 .

	 دشابن یبایتسد لباق هدش رکذ دراوم زا مادک چیه هک یماگنه زا رگید یش�کره ای هدنرادهگن ای تسرپرس نیدلاو زا همان مسق کی.تسا دنزرف نس تابثا یارب بسانم رازبا ناگتسب




	 .
	 .
	 .

	 یارب ًافطل - دوش مان تبث تسا رارق هک یکدوک ره یارب نسکاو قباوس تامدخ شخب هب ،یلیصحت عطقم ره یارب نسکاو تامازلا هدهاشم)EC § 48200( .دینک هعجارم ،امنهار باتک نیا رد تشادهب

	 .
	 .
	 .

	6-12 عطاقم هب طوبرم یاه همانراک ای شرازگ یاه تراک

	 .
	 .
	 .

	دراد یا هژیو یش�زومآ یاهزاین زومآ شناد رگا IEP


	 ،یمیاد نکسم زا هک ییاه هداوناخ و تسرپرس يب ناناوجون تسا نکمم نيا رد.دنشاب هتشادن ار قوف کرادم مامت ،هدوبن  رادروخرب تباث ای یفاک رارق ناتدوخ تیعضو نايرج رد ار San Juan Central نانکراک تروص  ياه همانرب .مینک کمک امش هب یروف مان تبث ماجنا اب میناوت یم ام و ديهد Foster Youth ای )لاقتنا لاح رد اه هداوناخ( Families in Transition یارب .دننك كمك امش هب دنناوت يم زین ام )تلود تسرپرس ریز ناناوج(.دیریگب سامت  )916( 979-8877اب  رتشیب تاعلاطا بسک
	 

	 1 زا شیپ دیاب ناکدوک ،ناتسکدوک ای kindergarten  رد مان تبث یارب  2019-2020 یلیصحت لاس یارب دنناوتب ات دنوش هلاس جنپ 2019 ربماتپس تیقفوم رد تملاس یلااب تیمها لیلد هب .دننک مان تبث ناتسکدوک رد هسردم هب دورو زا شیپ زومآ شناد ره مینک یم هیصوت ،هسردم رد ناکدوک ینابیتشپ تامدخ شخب هب ًافطل .دنهد ماجنا ار ینادند و یمسج تانیاعم.دینک هعجارم امنهار باتک نیا یتشادهب
	 مان تبث ای )ECE( ناکدوک ماگنهدوز شزومآ هرابرد رتشیب علاطا یارب تیاس بو هب ای دیریگب سامت  )916( 979-8760 هرامش اب ،یناتسبد شیپ.دینک هعجارم www.sanjuan.edu/ece

	دازآ مان تبث
	دازآ مان تبث
	 هیهت هب هداوناخ لیامت و هطوبرم همانرب رد یلاخ یاج دوجو تروص رد دنراد تصرف San Juan Unified یاه هداوناخ ،لقن و لمح سیورس.دننک مان تبث ام هیحان لخاد رد یا هسردم ره رد ار دوخ نادنزرف
	 مامت ،تماقا لحم هسردم زج هب یا هسردم رد زومآ شناد کی مان تبث یارب تکرش هنلااس دازآ مان تبث یش�ک هعرق رد دیاب San Juan Unified نینکاس ماجنا تهج رظن دروم هسردم یارب دوخ تساوخرد دنناوت یم نیدلاو .دننک حبص 8 تعاس نیب ار 2021-2020 یلیصحت لاس رد دازآ مان تبث یش�ک هعرق 2020 هیوناژ 17 هعمج زور رهظزادعب 5 تعاس و 2019 ربماسد 2 هبنشود زور و سرادم مامت رد ،ام تیاس بو رد دازآ مان تبث یاه تساوخرد .دننک هئارا تساوخرد مرف کی دنناوت یم اه هداوناخ .دنتسه دوجوم San Juan Central سردآ هب San Juan Central ای دوخ تنوکس لحم هسردم
	 

	 هدش یزیر همانرب دیدزاب ناکما ،دازآ مان تبث زا شیپ سرادم زا یرایسب نازومآ شناد هک تشاد هجوت هلئسم نیا هب دیاب .دننک یم مهارف ار ره ددجم تساوخرد هب زاین نودب دنناوت یم دازآ مان تبث رد هدش هتفریذپ لحم هسردم رد مان تبث یارب دوخ قح زا اما ،دننامب یقاب هسردم رد ،هلاس.دننک یم یش�وپ مشچ دوخ یگدنز
	 کرت ار دوخ تنوکس لحم هسردم دازآ مان تبث قیرط زا هک ینازومآ شناد تساوخرد هئارا اب هرابود یلاخ یاج دوجو تروص رد دنناوت یم ،دننک یم یارب طقف نیلانآ تساوخرد .دندرگزاب دوخ هلحم هسردم هب لاقتنا San Juan Unified وضع رضاح لاح رد هک دوش یم هئارا ینازومآ شناد نازومآ شناد حطس نییعت یارب ار ییاه تیولوا San Juan Unified .دنتسه رگا ،یدنب تیولوا ماجنا زا سپ .تسا هدرک صخشم دازآ مان تبث قیرط زا هجوت اب زومآ شناد ،دوب رتشیب یلاخ یاهاج دادعت زا نایضاقتم دادعت مامت .دریگ یم رارق راظتنا تسرهف کی رد ،هسردم تیعقوم و عطقم هب یش�ک
	 هداد علاطا دازآ مان تبث تساوخرد جیاتن هرابرد تسپ قیرط زا اه هداوناخ هب مان تبث هب قفوم دازآ مان تبث دنیآرف قیرط زا هک ینازومآ شناد .دوش یم دروم هسردم رد هک یماگنه .دنریگ یم رارق راظتنا تسرهف رد دنا هدشن راظتنا تسرهف نازومآ شناد ،دشاب هتشاد دوجو یلاخ یاج تساوخرد ناسکی لکش هب هدش لاسرا یاه تساوخرد مامت .دننک مان تبث دنناوت یم اه نآ تفایرد بیترت ساسا رب اه تساوخرد دییأت( دنوش یم هتفرگ رظن رد).دوش یمن ماجنا

	 San Juan Unified هسردم کی رد نیا زا شیپ هک نکاس نازومآ شناد کی ،دازآ مان تبث یش�ک هعرق هرود لوط رد دنناوت یم دنا هدرکن مان تبث.دننک لاسرا دوخ رظن دروم هسردم هب ار دازآ مان تبث تساوخرد
	 San Juan Unified هسردم کی رد نیا زا شیپ هک نکاس نازومآ شناد کی ،دازآ مان تبث یش�ک هعرق هرود لوط رد دنناوت یم دنا هدرکن مان تبث.دننک لاسرا دوخ رظن دروم هسردم هب ار دازآ مان تبث تساوخرد
	 تساوخرد دروم هسردم رد یش�ک هعرق دنیآرف قیرط زا امش زومآ شناد رگا مان تبث هب تبسن دیراد تصرف 2020 سرام 6 خیرات ات ،تفرگ رارق هسردم/ناتسبد کی رد هک ینازومآ شناد .دینک مادقا دوخ زومآ شناد هسردم کی هدودحم رد ای دنتسه مشش عطقم رد و دنراد روضح هیئادتبا ییامنهار هسردم کی رد مشش عطقم هب دنهاوخ یم اما ،دنراد تماقا K-8 یا هیحان نورد لاقتنا دنیآرف ای دازآ  مان تبث قیرط زا ار راک نیا دیاب دنورب.دنهدب ماجنا
	هرامش اب دازآ مان تبث هرابرد رتشیب تاعلاطا بسک یارب:دینک هعجارم ریز سردآ هب ام تیاس بو هب ای دیریگب سامت  )916( SAN-JUAN .www.sanjuan.edu/openenrollment
	 
	 

	یوزوحلا نیب یلیدبت
	 .تسا رگید هسردم کی رد روضح یارب تصرف نیرت مهم دازآ مان تبث دنیآرف دهاوخب و دهدب تسد زا ار دازآ مان تبث نامز هداوناخ کی رگا ،دوجو نیا اب ،دهدب یلیدبت تساوخرد دازآ مان تبث یش�ک هعرق نامز ندش هتسب زا سپ هسردم رد مان تبث .دیامن لیمکت ار یوزوحلا نیب یلیدبت تساوخرد کی دیاب دازآ مان تبث دنیآرف زا .دش دهاوخ ماجنا یلاخ یاج دوجو تروص رد طقف دازآ مان تبث نازومآ شناد یارب .درک هدافتسا هسردم کی باختنا یارب دیاب.دوش یمن هئارا لقن و لمح سیورس ،هدش لیدبت ای
	رگید یشزومآ هیحان کی زا یلیدبت
	 یگدنز San Juan Unified هیحان یاهزرم لخاد رد هک ییاه هداوناخ دنناوت یم اه هداوناخ .دنرادن ار دازآ مان تبث رد تکرش تیحلاص ،دننک یمن کی زا یلیدبت همانقفاوت تفایرد یارب ،دوخ تماقا لحم یلیصحت هیحان زا و اه هداوناخ ،شریذپ تروص رد .دنهدب تساوخرد رگید یش�زومآ هیحان.دننک لمع همانقفاوت تامازلا اب قباطم دیاب نازومآ شناد
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	یشزومآ تیامح تامدخ
	یشزومآ تیامح تامدخ
	یشزومآ تیامح تامدخ


	یریگدای ینابیتشپ تامدخ
	یریگدای ینابیتشپ تامدخ
	یریگدای ینابیتشپ تامدخ


	Bridges After School/ ASSETs همانرب
	Bridges After School/ ASSETs همانرب
	 ،یگناخ فیاظو ماجنا رد ینابیتشپ Bridges After-School/ASSETs همانرب .دنک یم هئارا تبثم و نما طیحم کی رد ار یعامتجا یاه یمرگرس و یزاس ینغ 28 رد همانرب 29 رد K-12 عطقم رد زومآ شناد 3,000 ًادودح رضاح لاح رد رد ینابیتشپ قیرط زا زومآ شناد تیقفوم .دننک یم تفایرد تامدخ لحم و یعامتجا یاه تراهم/یمرگرس ،یبناج/ینغ یریگدای یگناخ فیاظو ماجنا.دوش یم لصاح ،هداوناخ کمک و تیامح
	 ،دننک یم تکرش ASSETs ای Bridges رد مظنم تروص هب هک ینازومآ شناد یرتلااب یش�لاک روضح تارمن ،دننک یم رارقرب هسردم اب یرت یوق طابترا تارمن تاناحتما رد و دننک یم لیمکت رتهب تیفیک اب ار لزنم فیاظو ،دنراد ام ناناوجون هک تسا تینما نآ یایازم نیرت مهم زا یکی .دنریگ یم یرتلااب رایسب یاهراتفر ناناوجون ًلاومعم هک زور زا ینامز .دنتسه رادروخرب نآ زا زا سپ یاه همانرب .تسا رهظزادعب 6 ات 3 نیب دنهد یم ماجنا نآ رد ار رطخرپ نیا ات دننک یم هئارا تبثم و نما طیحم کی )اه همانرب قوف( یش�لاک تعاس یریگدای تایبرجت نیرت شخب تذل و نیر
	 www.sanjuan.edu/bridgesafterschool هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب  هرامش هب ام یا هیحان رتفد ای یا هقطنم رتافد زا یکی اب ،دینک هعجارم.دیریگب سامت )916( 971-5933
	 

	Bridges After School/ ASSETs یاه همانرب اب سرادم
	 Cottage،  Del Paso ناتسبد :)916( 575-2434 ،Arden/Arcade هقطنم Thomas Edison Language ،Howe ،Greer ،Dyer-Kelly ،ManorEncina Preparatory High School ناتسریبد و ،Whitney و Institute
	 ،Ranch Cameron ناتسبد : )916( 575-2386 ،Carmichael  هقطنم و ،Pasadena Avenue ،Deterding ،Charles Peck ،Carmichael Winston Churchill ،Starr King K-8 ییامنهار هسردم ؛Thomas KellyWill Rogers  و
	 

	 Coyle ،Carriage ناتسبد  :)916( 725-6499 ،Citrus Heights هقطنم ،Skycrest و Ottomon،Northridge ،Mariposa ،Grand Oaks ،Avenue San و Sylvan Middle School ،Lichen K-8 ،Kingswood K-8 ییامنهار.Juan High School

	Discovery Club
	Discovery Club
	  یا هنارای تروص هب ار هسردم زا دعب و لبق ياه هنيزه ،Discovery Club یاهناتسکدوک رد یگلاس 12 نس ات هک دهد یم رارق ینازومآ شناد رایتخا رد ،صاخ Discovery Club کی رد روضح یارب .دنراد روضح یلاقتنا یاضف نامه رد عقاو ناتسبد رد و دنشاب هدش مان تبث دیاب نازومآ شناد ناگیار( یا هنارای تروص هب ناکدوک تبقارم .دننک ادیپ روضح یش�زومآ یاهرایعم هک دوش یم هئارا یناسک هب دودحم تروص هب )تمیق شهاک ای.دننک یم هدروآرب ار تلایا یوس زا هدش نییعت ندوب طیارش دجاو
	 و نما طیحم کی رد نازومآ شناد دشر و یریگدای یارب Discovery Club فیاظو ماجنا هب کمک و تغارف تاقوا یزاس ینغ یارب ییاه همانرب ،هدنزاس دنتسه ناراگزومآ ام نانکراک .دهد یم رارق نازومآ شناد رایتخا رد یگناخ California Commission on Teacher زا ار کدوک تيبرت همانيهاوگ هک )اینرفیلاک رد ناراگزومآ هب یهاوگ یاطعا نویسیمک( Credentialing یارب صاخ لکش هب هتفرشیپ یریگدای یاه تیلاعف .دنا هدرک تفایرد هب مارتحا و هلئسم لح یاه تراهم ،یروانف ،داوس عماج دشر هب کمک یاضف یاه شزرو قیرط زا یکیزیف دشر یاهزاین .دنا هدش یحارط ،اه گنهرف ،
	 

	Discovery Club  یاه همانرب اب سرادم
	Arlington Heights      MariemontCambridge Heights      MariposaCarmichael                 Mission AvenueCowan           NorthridgeCoyle Avenue               Oakview CommunityDel Dayo          Orangevale Open   Deterding                 PershingDewey                        SchweitzerGold River                 Sierra OaksGreen Oaks          Thomas KellyHowe Avenue             TrajanLeGette        Twin Lakes                     Woodside K-8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 American Indian Education)اکیرمآ ناتسوپخرس یشزومآ همانرب( Program
	 American Indian Education)اکیرمآ ناتسوپخرس یشزومآ همانرب( Program
	 لاردف هجدوب اب همانرب کی American Indian Education Program همانرب مامت هب ،هنیزه نودب ،یلیمکت شزومآ تامدخ هئارا شفده هک تسا .دننک یم مان تبث همانرب رد هک تسا اکسلاآ یموب/تسوپ خرس نازومآ شناد:دنتسه دراوم نیا لماش تامدخ
	 .
	 .
	 .
	 .

	 یارب نابز یاه تراهم و یش�ایر ،ندناوخ کی هب کی یش�وصخ سیردت رت نییاپ دوخ یلیصحت عطقم حطس یاهدرادناتسا زا هک ینازومآ شناددنتسه

	 .
	 .
	 .

	یگنهرف یزاس ینغ اه همانرب

	 .
	 .
	 .

	 و دننک یم تیامح اکیرمآ یموب تیعمج گنهرف زا هک ییاه تیلاعف ار مزلا تیحلاص هک لیابق لاسگرزب و نسم دارفا بسانم روضح زا.دنک یم هدافتسا ،دنراد


	 کی تیاهن رد هک ،دوش یم یزیر همانرب یگنهرف دادیور نیدنچ لاس لوط رد )senior celebration( عطقم نیرخآ نازومآ شناد یارب لاس نایاپ نشج رازگرب ،دندرک مان تبث American Indian/Alaska Native همانرب رد هکAmerican Indian/ همانرب رتفد اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دنوش یم.دیریگب سامت )916( 971-5382 هرامش هب Alaska Native
	یهافش همجرت/یبتک همجرت
	 یلحم هسردم  رد ناگیار همجرت تامدخ تفایرد یارب دنناوت یم اه هداوناخ راک هب مزلا یاه شلات مامت .دنهدب تساوخرد ،یش�زومآ هیحان هرادا ای/و .ددرگ هئارا یفاک نازیم هب یهافش و یبتک همجرت تامدخ ات دوش یم هتفرگ دیناوت یم ،یهافش و یبتک همجرت هرابرد ینارگن هنوگره دوجو تروص رد ام English Learner & Multicultural Education Department ای هسردم.دیریگب سامت )916( 971-5382 هرامش هب
	یلاع ییاجباج نومزآ هنیزه کمک
	Advanced Placement Test 
	Fee Assistance
	)یلاع ییاجباج( Advance Placement یاه سلاک رد هک ینازومآ شناد ،یلاع ییاجباج نومزآ هنیزه تخادرپ یارب دنناوت یم دنا هدرک مان تبث ییاجباج نومزآ نتشاذگ رس تشپ اب .دنشاب هتشاد یلام کمک تساوخرد تفایرد یهاگشناد رابتعا ناتسریبد رد روضح نامز رد نازومآ شناد ،یلاع سامت دوخ زومآ شناد ناتسریبد اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دننک یم)EC § 48980( .دیریگب

	Foster Youth Services)شرورپ تحت ناناوج تامدخ(
	Foster Youth Services)شرورپ تحت ناناوج تامدخ(
	 

	 شناد رایتخا رد ار یتامدخ ،ام Foster Youth Services تامدخ همانرب سیردت ،کیمداکآ هرواشم ،تیامح هلمج زا ،شرورپ تحت نازومآ یعامتجا تامدخ اب طابترا و هرواشم ،یش�زومآ یبایزرا ،یش�وصخ تامدخ San Juan Foster Youth Services ،هولاع رب .دهدیم رارق و تیمومیق بلس تامدخ ،یا هفرح شزومآ ،نارحب تلاح هرواشمفده .دهد یم رارق ،دنک یم هئارا مه ار لقتسم یگدنز یارب شزومآ ناوجون ره هک تسا هلئسم نیا زا نانیمطا بسک Foster Youth Services  وضع کی هب ندش لیدبت یارب مزلا یاه تراهم زا شرورپ تحت ناناوج همانرب اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دشا
	 
	 

	 نابز نازومآ شناد یاهتیامح و تامدخیسیلگنا
	 یلاع تیفیک اب یاه دومنهر هئارا San Juan Unified یش�زومآ هیحان فده تکراشم نانچمه و یش�یلگنا نابز نازومآ شناد یارب یش�یلگنا نابز دشر  یش�یلگنا نابز دشر هدش نییعت و گنهامه ،یکلسم فاشکنا رد ناراگزومآ شناد ینابز و کیمداکا یاهزاین یوگخساپ دنناوتب اهنآ ات تسا )ELD( .دنشاب یش�یلگنا نابز نازومآ
	 رد هک ینازومآ شناد ،اینرفیلاک رد مان تبث نیلوا اب هناخ رد دنهد ناشن )یردام نابز یجنسرظن( Home Language Survey English Language Proficiency اهنآ ،دننک یم تبحص یرگید نابز هب یارب یش�یلگنا نابز تراهم ییادتبا یبایزرا( Assessment of California هب ایآ هک دوش صخشم ات دومن دنهاوخ یرپس ار )ELPAC ای اینرفیلاک Initially Fluent ای و )English Learner( یش�یلگنا نازومآ شناد ناونع هسردم دراو )IFEP یش�یلگنا نابز هب طلسم ًاساسا( English Proficient ELPAC قیرط زا نابز نازومآ شناد مامت راهب لصف رد لاس ره .دوشیمناونع هب ات دنوش
	 

	  )یش�یلگنا نابز هب طلسم( RFEP ای Reclassified Fluent English Proficient  )عماج یبایزرا( ELPAC Summative Assessment جیاتن .دنوش هتخانش ددجم یدنب هتسد دنیآرف زا زج جیاتن نیا .دنوش یم شرازگ زییاپ لصف رد یفاک هزادنا هب نازومآ شناد ایآ هک تسا هلئسم نیا ندرک صخشم یارب نابز شزومآ هژیو تامدخ زا جورخ هدامآ و دنراد طلست یش�یلگنا نابز هب ای دننک تکرش ینابز کمک نودب سورد مامت رد دنناوتب ات دنتسه یش�یلگنا هدنریگدای تیعضو رد رگید زومآ شناد کی ،ددجم یدنب هتسد زا سپ .ریخ Reclassified Fluent Englishناونع هب دارفا نیا ،دراد
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	یشزومآ تیامح تامدخ
	یشزومآ تیامح تامدخ
	یشزومآ تیامح تامدخ


	نلااسگرزب شزومآ
	نلااسگرزب شزومآ
	نلااسگرزب شزومآ


	 Multi-Tiered System of Supports )هیلادنچ ینابیتشپ متسیس(
	 Multi-Tiered System of Supports )هیلادنچ ینابیتشپ متسیس(
	 

	 San Juan Unified’s Multi-Tiered System of Supports ،یملع یاهزاین هب ەنلااعف ەجوت یارب هدش یحارط بوچراچ کی )MTSS( زا نانیمطا روظنم هب .تسا نازومآ شناد همه یراتفر و یعامتجا ،یفطاع شناد یاهزاین ندروارب یارب ار تلاخادم و تامدخ ام ،کدوک ره تیقفوم ،نارواشم هب K-8 یاه سلاک رد نازومآ شناد .مینک یم مهارف نازومآ تشادهب نارگنامرد ،ناسانشناور ،نایارگراتفر ،یعامتجا نارگراک ناصصختم و ناراتسرپ ،یعامتجا یفطاع ینابیتشپ یاه نیسنکت ،یناور دنراد تیامح هب زاین هک ینازومآ شناد .دنراد یش�رتسد یهاگشناد هلخادم شناد .دنوش یم ییاسان
	 

	)مود نابز دیئات رهم( Seal of Biliteracy
	 هیحان طسوت ناتسریبد رخآ لاس نازومآ شناد ینابز یاه ییاناوتناونع اب یناشن .دوش یم هتخانش تیمسر هب San Juan یش�زومآ هک ددرگیم ادها رخآ لاس نازومآ شناد هب California Seal of Biliteracy هناریگ تخس یاهرایعم زا یا هعومجم هب هجوت اب ،یش�یلگنا نابز رب هولاع ره زیاوج یادها مسارم رد اه ناشن .دنراد طلست مه رگید نابز کی هب اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دوش یم ادها نازومآ شناد هب ،ناتسریبد هرامش هب English Learner & Multicultural Education Department.دیریگب سامت)916( 971-5382 
	 

	هسردم هرواشم
	 هئارا هسردم هرواشم ،اه نآ یاه هداوناخ و نازومآ شناد هب کمک یارب کی ،)هسیل( ناتسریبد و هطسوتم سرادم مامت یرادا رداک رد .دوش یم یش�عب رد مظنم تروص هب نینچمه هسردم نیرواشم .دراد دوجو رواشم ،یراوگوس هرواشم یارب و دنراد تیلاعف )ییادتبا سرادم( اه ناتسبد رضاح سرادم رد ،زاین دروم تامدخ ریاس و هسردم رد ییوگروز زا یریگولج رس تشپ ار مزلا یاه شزومآ مه یرادا نیلوئسم و ناراگزومآ .دنتسه اه نآ هب و ییاسانش ار دنتسه لکشم راچد هک ینازومآ شناد ات دنا هتشاذگ.دننک کمک

	Story
	)Prevention Programs(  یریگولج یاه همانرب
	 یش�زومآ هیحان مامت رد )Prevention Programs( یریگولج یاه همانرب ره یاه همانرب .دنهد یم رارق نازومآ شناد رایتخا رد ار عبانم و ینابیتشپ و دنوش یم هئارا سرادم یلک وج و کیمداکآ تیقفوم ءاقترا فده اب لحم ،لکلا ،تنوشخ زا یرود اب ات دننک یم قیوشت ار نازومآ شناد لاح نیع رد بسک یارب .دنشاب هتشاد یملاس یگدنز کبس ،ردخم داوم ریاس و تایناخد San ،نیا رب هولاع .دیریگب سامت  )916( 979-8623 اب ًافطل رتشیب تاعلاطا یارب .دنک یم هئارا ار ییوگروز زا یریگولج و یتیامح تامدخ Juan Unified هعجارم 50 هحفص هب ییوگروز زا یریگولج هرابرد 
	یرضاح دوبهب
	یرضاح دوبهب

	 یرضاح دوبهب همانرب )Attendance Improvement Program( فده .تسا هسردم هب هزور همه و عقوم هب روضح هب نازومآ شناد همه قیوشت اب هک ،سلاک رد مظنم روضح هب نازومآ شناد قیوشت اب دنناوت یم نیدلاو خرن شهاک ،اه یش�لاکمه و هسردم اب رت مکحم هطبار ،یلیصحت تیقفوم میقتسم طابترا  یلاع شزومآ رد تکرش شیازفا و کانرطخ و طلغ یاهراتفر.دننک افیا ییازس هب شقن دوخ ناکدوک تیقفوم رد ،دراد
	 روضح ات دننک یم یراکمه سرادم و اه هداوناخ ،نازومآ شناد اب نانکراک همانرب نیا .دننک قیوشت ار یلیصحت تکراشم و دنهد شیازفا ار هنازور اه نآ هب ات دهد یم رارق اه هداوناخ رایتخا رد ار یتاعاجرا و عبانم ،تاعلاطا یلیصحت تیقفوم هب ،دنشاب هتشاد یمظنم یش�لاک روضح دهدب ناکما .دنهد دوبهب ار هداوناخ و هسردم نیب طابترا و دننک کمک دوخ زومآ شناد.دیریگب سامت )916( 979-8604 اب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب

	نلااسگرزب شزومآ
	نلااسگرزب شزومآ
	 مامت سرتسد رد San Juan Unified نلااسگرزب شزومآ یاه سلاک مامت هرابرد رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دراد رارق لااب هب لاس 18 دارفاای دینک هعجارم www.sanjuan.edu/sunrisetc تیاس بو هب ،اه سلاک.دیریگب سامت   )916( 971-7654
	 

	هطسوتم و ییادتبا شزومآ
	 تامدخ زا یا هعومجم ،نلااسگرزب یارب ییادتبا یش�زومآ یاه همانرب ،یداقتنا رکفت ،یملاک طابترا ،نتشون ،ندناوخ هلمج زا یش�اسا نلااسگرزب هطسوتم تلایصحت .دنکیم هئارا   باسح و یش�ایر یزاس هدامآ ،ناتسریبد لیمکت )Adult Secondary Education( و HiSet نومزآ یارب یگدامآ GED ناتسریبد ی هلداعم نومزآ یاربسرادم رد اه سلاک نیا .دنیکم مهارف ار هدش قیدصت نومزآ تامدخ.دوشیم هئارا Creekside Adult Center و Sunrise Tech Center 
	 

	تیعبات و مود نابز ناونع هب یسیلگنا
	تیعبات و مود نابز ناونع هب یسیلگنا

	 نابز ناونع هب یش�یلگنا( ESL ای English as a Second Language شزومآ یم هئارا لااب هب طسوتم ات )beginning( یدتبم حطس زا یدنورهش و )مود، Sunrise Tech Center رد ESL یاه سلاک .دنوش
	 San یش�زومآ هیحان رد بختنم سرادم ریاس و Creeekside Adult Center.دنوش یم رازگرب مه Juan Unified
	یتیوقت یاه هرود
	 زا یا هعومجم )عامتجا رب ینتبم( Community Based Education شزومآ اه سلاک نیا .دنک یم رازگرب ار عامتجا و نلااسگرزب یارب یتیوقت یاه سلاک .دوش یم ینابیتشپ نازومآ شناد مان تبث یاه هنیزه قیرط زا لماک تروص هب شزومآ هلمج زا ،دنوش یم هئارا یعامتجا شزومآ قیرط زا اه سلاک زا یش�عب.یش�انش رابت و هخرچود  ریمعت ،اهاذغ یش�اکع ،یقیسوم ،رنه

	یزومآراک یاه هرود
	یزومآراک یاه هرود
	 هک تسا یمومع شزومآ و راک ،تیریدم نیب یراکمه کی یزومآراک هرود ماجنا ار ادرف و زورما یارب اینرفیلاک زاین دروم و رهام راک یورین نیمأت ریز یزومآراک یاه همانرب اب San Juan Unified رضاح لاح رد .دنهد یم:دنک یم یراکمه
	.
	.
	.
	.
	 

	  California Fire Fighter Joint Apprenticeship Committee رومأم مادختسا یارب مزلا یزومآراک یاه همانرب هک )CFFJAC( کی .دهد یم هئارا ار یا هفرح یناشن شتآ دحاو طسوت یناشن شتآ زومآراک کی هب دنک یم راک نآ یارب هک یدحاو یریگ تهج اب درف.دوش یم لیدبت یناشن شتآ

	 .
	 .
	 .

	 United Union of Roofers, Waterproofers and - نازاس ماب رد تیریدم و راک اب کرتشم تروص هب ار دوخ همانرب Allied Workers یرهام نانکراک زا هدافتسا ناکما نایامرفراک هب یلحم هیداحتا حطس یارب بآدض یاه متسیس و ماب تشپ تخاس هنیمز رد هک دهد یم ار نازومآراک .دنراد صصخت اکیرمآ رد اه نامتخاس نتشاد هگن کشخ و بسانم تراظن تحت هطوبرم لغش نیرمت قیرط زا ار دوخ تراهم.دنزومآ یم ،ماب تشپ تخاس هب طوبرم ینف تاعوضوم هعلاطم


	  )916( 971-7654 اب ،اه یزومآراک هرابرد رتشیب تاعلاطا بسک یارب.دیریگب سامت
	)نلااسگرزب یا هفرح و ینف شزومآ(
	Adult Education Career Education )AE-CTE(
	 

	 یزاس هدامآ هب کمک یارب یا هفرح و ینف شزومآ AE-CTE یاه هرود یا هفرح ریسم کی یراذگ هیاپ و یتعنص یهاوگ تفایرد یارب نلااسگرزب یرتفد کمک لماش یا همانیهاوگ یاه هرود نیا .دنا هدش یحارط ،صاخ باسحتروص و تدم هاتوک یزومآراک کی اب هارمه یکینیلک یکشزپ کمک و.دنتسه یش�یون همانرب و یکشزپ
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	یلیصحت همانرب
	یلیصحت همانرب
	 ،دنک یم داجیا ار ییاهدرادناتسا و اه بوچراچ اینرفیلاک شزومآ نامزاس دیاب عوضوم ره رد هک دننک یم هیصوت نازومآ شناد هب اهدرادناتسا نیا یش�رباسح و یبایزرا همانرب کی نینچمه تلایا .دنزومایب ار ییاهزیچ هچ نیا زا کی ره تمس هب زومآ شناد تفرشیپ نازیم هک تسا هدرک داجیا زا تسرهف کی تلایا نیا رب هولاع .دنک یم یریگ هزادنا ار اهدرادناتسا سرد یاه سلاک رد دیاب هک یش�زومآ داوم ریاس و دییأت دروم یاه باتک.دنک یم هئارا ار ،دنوش هدافتسا
	 نادنورهش زا هتیمک کی و نانکراک ،San Juan Unified یش�زومآ هیحان رد و دننک یم یش�ررب ار یش�زومآ بلاطم و تلایا دییأت دروم یاه باتک تسرهف رد و یرادیرخ دیاب یش�زومآ داوم مادک هکنیا اب هطبار رد دوخ یاه هیصوت هسردم هریدم تئیه رایتخا رد ،دنوش هدافتسا San Juan Unified سرادم هسردم تئیه طسوت یمومع تاسلج رد ییاهن تامیمصت .دنهد یم رارق.دوش یم هتفرگ
	 ،تاحیضوت ،یش�رد نیوانع هلمج زا ،یش�زومآ داوم ریاس و یش�رد یاه باتک رد اه هداوناخ هدهاشم یارب یلیصحت یاهدرادناتسا و یش�زومآ هرود فادها حیضوت اهدرادناتسا نیا .)EC § 49091.14( دنراد دوجو هیحان رتفد و سرادم ار ییاهزیچ هچ ،یش�رد عوضوم ره یارب و عطقم ره رد نازومآ شناد دنهد یم دیناوت یم ،نیا رب هولاع .دنهد ماجنا دنناوت یم ار ییاهراک هچ و دننادب دیاب هب  )916( 971-7364 هرامش هب یش�زومآ هیحان رتفد ای سرادم قیرط زا زومآ شناد تیقفوم یبایزرا و کیمداکآ یاهدرادناتسا هب طوبرم تاعلاطا.دینک ادیپ یش�رتسد
	زومآ شناد تفرشیپ شرازگ
	 تفرشیپ هرابرد نیدلاو هب یناسر علاطا یارب San Juan Unified ناراگزومآ شرازگ متسیس .دننک یم هدافتسا یددعتم یاه شور زا ناشزومآ شناد ساسا رب زومآ شناد تفرشیپ یبایزرا ،شرازگ یاه تراک لماش تارمن هب نایبرم و ایلوا تاسلج و تفرشیپ یاه هیعلاطا ،کیمداکآ یاهدرادناتسا Parent Portal قیرط زا ناوت یم ار تفرشیپ .دشاب یم یهورگ و یدرف تروص.درک یریگیپ مه www.sanjuan.edu سردآ هب )نیدلاو لاتروپ(
	 نیناوق و سلاک ،ناراگزومآ اب اه هداوناخ ،هسردم هب تشگزاب یاه بش رد انشآ هسردم نانکراک و اه همانرب ،یلیصحت یاه هیور و اه یش�م طخ ،هسردم.دنوش یم
	 کیمداکآ یاهدرادناتسا و عطقم کی رد زومآ شناد زا تاراظتنا تسا نکمم .دریگب رارق اه هداوناخ رایتخا رد مه عوضوم ره ساسا رب

	یشزومآ هیحان کیمداکآ یاهدرادناتسا
	یشزومآ هیحان کیمداکآ یاهدرادناتسا
	 ساسا رب راک یارب زومآ شناد ییاناوت هرابرد یتاعلاطا ام یش�زومآ هیحان هچ زومآ شناد دنک یم صخشم هکCalifornia State Standards  یروآ عمج ،دهدب ماجنا دیاب ار ییاهراک هچ و دنادب دیاب ار ییاهزیچیاه نومزآ رد زومآ شناد درکلمع ساسا رب تاعلاطا نیا .دنک یم      California Assessment of Student Performance and Progress ای/و )اینرفیلاک رد زومآ شناد تفرشیپ و درکلمع یبایزرا()CAASPP( بوانتم یبایزرا( California Alternative Performance Assessment یش�زومآ هیحان و سلاک لخاد یاه یبایزرا هتبلا و )اینرفیلاک رد درکلمع یاهدرادناتسا 
	 

	تشادهگن و اقترا
	 ات دنریگب راک هب ار ییاه شور دنتسه مزلم سرادم ،یلعف نیناوق ساسا رب عطقم کی حطس زا رت نییاپ یش�ایر و ندناوخ رد زومآ شناد کی تراهم رگا نیا هب نیناوق .دورن رتلااب عطقم هب و هدیدرگ ظفح عطقم نامه رد ،دوب هسردم نانکراک و اه هداوناخ ،ناملعم ،نازومآ شناد - همه هک دنتسه ینعم تراهم یور طلست رد نازومآ شناد دنوش نئمطم ات دننک راک مه اب دیاب قیرط نیا زا ات ،دننک یم تفرشیپ عطقم ره رد تایضایر و نتشون ،ندناوخ.دنشاب هدامآ ًلاماک دعب عطقم هب نتفر یارب نازومآ شناد
	 یاه تراهم رد ینییاپ رایسب تارمن هک هیئادتبا هسردم نازومآ شناد سلاک نامه رد تشادهگن رطخ ضرعم رد ،دنراد تایضایر ای ینابز/یش�یلگنا نیا ماگنهدوز تروص هب شرازگ یاه تراک و تفرشیپ یاه هیملاعا .دنراد رارق رد نازومآ شناد رگا ،صاخ روط هب .دننک یم دزشوگ اه هداوناخ هب ار ینارگن اهنآ نتشادهگن ،دنریگب 2 ای 1 یاه هرمن تایضایر ای ینابز یاهرنه/نابز سرد تایضایر ای ینابز یاهرنه/یش�یلگنا یاه سرد زا یکی رد هکنیا ای ؛تسا نکمم.دنسرن تسا هدش نییعت هیحان یوس زا هک عطقم یاهدرادناتسا هب
	 تیلوئسم اما ،دننک ضارتعا تشادهگن هب تبسن دنناوت یم اه هداوناخ فرط هدهع هب ،دنک رییغت هدش ملاعا هجیتن دیاب ارچ هکنیا نداد ناشن.تسا ضرتعم
	 هب ریدم رمآ ،هلحرم نیرخآ یارب و دنک یم یگدیسر ضارتعا هب هسردم ریدم فرظ هلحرم ره رد ضارتعا هب یگدیسر .دنک یم یگدیسر نیدلاو ضارتعا.دوش یم ماجنا ،یبتک تساوخرد تفایرد زا سپ زور 30 تدم

	 حطس ءاقترا یارب نازومآ شناد هب کمک ام فده San Juan Unified رد هتشادهگن سلاک کی رد ات تسا تایضایر و نتشون ،ندناوخ یاه تراهم نیرت عیرس رد ار رت فیعض نازومآ شناد ات مینک یم شلات یتخس هب ام .دوشن زا ار مزلا ینابیتشپ ناتسبات لوط رد و هسردم رد و مینک ییاسانش نکمم نامز.میهد هئارا اه نآ هب ،یش�زومآ هیحان هتفرشیپ یریگدای همانرب قیرط
	 حطس ءاقترا یارب نازومآ شناد هب کمک ام فده San Juan Unified رد هتشادهگن سلاک کی رد ات تسا تایضایر و نتشون ،ندناوخ یاه تراهم نیرت عیرس رد ار رت فیعض نازومآ شناد ات مینک یم شلات یتخس هب ام .دوشن زا ار مزلا ینابیتشپ ناتسبات لوط رد و هسردم رد و مینک ییاسانش نکمم نامز.میهد هئارا اه نآ هب ،یش�زومآ هیحان هتفرشیپ یریگدای همانرب قیرط
	 زا هتفرشیپ ینابیتشپ ،سلاک رد مظنم روضح اب هک تسا نیا بوخ ربخ هب ار زومآ شناد تراهم ناوت یم ،لزنم رد رتشیب شلات و راک و هسردم یوس.داد ءاقترا یهجوت لباق لکش
	 دوجو نازومآ شناد زا هک یتاراظتنا هرابرد دوخ تاعلاطا دنناوت یم ناملعم رد .دننک هئارا یبتک تروص هب ،دنهد ماجنا عطقم ره رد دیاب هچنآ و دراد حطس هک نازومآ شناد یراک یاه هرمن و اه همانراک اه هداوناخ ،لاس لوط.دننک یم تفایرد ،دهد یم ناشن ار زومآ شناد ره تیقفوم
	 رگا ای دشاب عطقم نآ حطس زا »رت نییاپ« زومآ شناد کی تیلاعف رگا هیصوت اه هداوناخ هب ،دنتسه نارگن دوخ زومآ شناد تفرشیپ زا اه هداوناخ تامدخ هرابرد دنناوت یم ناملعم .دنورب دوخ دنزرف ملعم ندید هب دوش یم دنناوت یم نازومآ شناد و اه هداوناخ هک ییاهراک و ام هیحان طسوت هدش هئارا هچره .دننک تبحص امش اب ،دنهدب ماجنا یش�اسا یاه تراهم تفرشیپ یارب تفرشیپ رت عیرس دناوت یم زومآ شناد ،دوش زاغآ رتدوز هبناجود یراکمه نیا.دیریگب سامت دوخ هسردم ریدم اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دنک
	 )هیئادتبا هسردم( ناتسبد شرازگ
	 شرازگ کی ثلث ره نایاپ رد دنناوت یم یناتسبد نازومآ شناد یاه هداوناخ درادناتسا سایقم هب هجوت اب نازومآ شناد تیعضو نآ رد هک دننک تفایرد قیرط زا اه هداوناخ .تسا هدش یبایزرا 4 ات 1 نیب یش�زومآ هیحان کیمداکآ تفرشیپ یاه شرازگ ،)نایبرم و ایلوا هسلج( هسردم هب تشگزاب یاه بش هرابرد یرتشیب تاعلاطا ،دننک یم رازگرب دوخ دنزرف ملعم اب هک یتاسلج و هرابرد تاسلج رد زاین تروص رد .دننک یم بسک دوخ دنزرف تفرشیپ ،زومآ شناد تیلاعف یاه لاثم ،جیاتن یبایزرا ،هداوناخ یاه ینارگن و تلااؤس و یطابضنا لئاسم ،یگناخ فیاظو ،درف ره فعض و توق ط
	 ،تایضایر ،ندرک تبحص/ندینش ،نتشون ،ندناوخ رد زومآ شناد تفرشیپ هب ندیسر یاه هار و یندب تیبرت ،یقیسوم ،رنه ،یعامتجا تاعلاطم ،مولع  ،هتفای دشر رکف زرط کی شیامن ،راکتشپ/تابث لثم ،تیقفوم

	 ،یدرف طابضنا و هدنزاس یراکمه ،نارگید هب مارتحا و ندرک ینادردق.دوش یم دیق اه همانراک رد مه اهریخأت ای اه تبیغ دادعت .دوش یم شرازگ
	 ،یدرف طابضنا و هدنزاس یراکمه ،نارگید هب مارتحا و ندرک ینادردق.دوش یم دیق اه همانراک رد مه اهریخأت ای اه تبیغ دادعت .دوش یم شرازگ
	 هسلج یرازگرب ناوت یم یلیصحت لاس لوط رد نامز ره رد هچرگا نازومآ شناد مامت یارب هسلج کی لوا ثلث نایاپ رد اما ،درک تساوخرد ینازومآ شناد هب ار تاسلج ناوت یم مود ثلث زا سپ .دوش یم هداد بیترت ،دنراد زاین تفرشیپ هب ای دنتسه رت نییاپ عطقم حطس یاهدرادناتسا زا هک هک یدیدج نازومآ شناد و دنراد هسلج یرازگرب تساوخرد ییاه هداوناخ هیصوت اه هداوناخ هب ،هولاع هب .داد صاصتخا دنتشادن هسلج نییاپ رد ای/و ینفلت یاه سامت ،اه لیمیا ،یش�خش یاه تشاددای قیرط زا دوش یم .دنشاب سامت رد ناملعم اب یروضح تاسلج
	هطسوتم هسردم شرازگ
	 .دنوش یم هدامآ لاس لوط رد راب راهچ هطسوتم هسردم یاه همانراک رد F ات A زا هرمن کی دراد روضح نآ رد زومآ شناد هک سلاک ره یارب ینعی( O لثم ییاهدامن زا هدافتسا اب مه اه همانراک .دوش یم هتفرگ رظن U و )لوبق لباق ای satisfactory ینعی( S ،)هداعلا قوف ای outstanding کی تیقفوم ،سلاک ره یارب )لوبق لباقریغ ای unsatisfactory ینعی(.دنهد یم ناشن ار زومآ شناد
	ناتسریبد شرازگ
	 یرتشیب تاعلاطا هک دنا هدش یحارط یوحن هب ناتسریبد یاه همانراک هرود ره یارب راو رتسمس یاه همانراک .دننک هئارا زومآ شناد تفرشیپ هرابرد صاصتخا F ات A زا هرمن کی ،هتشاد تکرش نآ رد زومآ شناد هک یش�زومآ اه نآ رد مه هدمآ تسد هب )credits( یاهرابتعا و عومجم لدعم و دنهد یم .دننک یم یبایزرا مه ار سلاک رد زومآ شناد طابضنا ناملعم .دوش یم دیق ،هسردم رتفد رد هدش صخشم همانرب هب هجوت اب تفرشیپ یاه شرازگ.دنوش یم رداص نازومآ شناد یارب
	 و تارمن ،اه هرود هدنهد ناشن هک همانراک کی ناتسریبد نازومآ شناد رد ،تسا ندش لیصحتلا غراف و یمازلا سورد لیمکت تمس هب تفرشیپ مامت رد .دننک یم تفایرد تسپ قیرط زا )June و January( نئوژ و هیوناژ نیرواشم اب دیاب اه هداوناخ و نازومآ شناد ،ناتسریبد رد لیصحت تدم لیصحتلا غراف یارب مزلا سورد لیمکت زا ات دنشاب هتشاد یکیدزن یراکمه قیرط زا نیلانآ تروص هب ناوت یم ار تارمن .دننک ادیپ نانیمطا ندش هدهاشم www.sanjuan.edu/parentportal سردآ هب Parent Portal.دیریگب سامت دوخ زومآ شناد هسردم اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .درک
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	هسردم  یهدباسح یاهشرازگ
	هسردم  یهدباسح یاهشرازگ
	 San Juan Unified سرادم مامت و یلک روط هب یش�زومآ هیحان School یاهشرازگ .دنتسه لوئسم هعماج لابق رد )هسردم  یهدباسح یاهشرازگ( Accountability Report Cardsسردآ هب ،نیلانآ لکش هب هسردم ره یارب سرادم هدش رشن نکمم یپاچ هخسن کی .دراد رارق سرتسد رد www.sanjuan.edu/sarc و نانکراک و هسردم هرابرد یتاحیضوت اه همانراک .دوش تساوخرد تسا ینابیتشپ تامدخ ،زومآ شناد تیقفوم ،یعامتجا شقن ،نازومآ شناد ،سلاک هزادنا ،هسردم تاناکما ،هدش ماجنا یاه هنیزه ،زومآ شناد زا رارق امش رایتخا رد ار اه یبایزرا و نانکراک یاه شزومآ ،یش�رد یاه با
	 

	زومآ شناد نومزآ
	 یاه یبایزرا هعومجم کی عطقم ره رد نازومآ شناد ،یلیصحت لاس لوط رد.دنراذگ یم رس تشپ ار یتلایا
	 هدافتسا زومآ شناد یریگدای دوبهب یارب جیاتن نیا زا نیلوئسم و ناملعم هنوگچ هسردم رد ناشدنزرف درکلمع دنوش یم هجوتم اه هداوناخ و دننک یم.تسا
	 یش�زومآ همانرب کی زا ریذپان ییادج یش�خب نازومآ شناد یریگدای یبایزرا هب یش�رتسد ،اکتا لباق جیاتن دوجو زا نانیمطا یارب .دوش یم بوسحم نومزآ نامز لوط رد تسا نکمم ،کینورتکلا لیاسو لثم ،یش�خش ملاقا یکمک ملاقا ناونع هب هدشدییأت کینورتکلا مزاول زا هدافتسا .دوش عونمم.دنوش یم بوسحم ءانثتسا یحلاصا ای
	 نومزآ همانرب زا سرد دنچ ای کی رد ناتدنزرف دیهاوخ یمن رگا California Assessment of Performance and Progress )CAASPP( تساوخرد ،یلیصحت لاس ره رد نومزآ عورش خیرات زا شیپ دیاب ،دنک تکرش یش�رد ای نومزآ و عطقم ،دلوت خیرات ،مان .دینک هئارا هسردم هب ار دوخ یبتک.دینک دیق ار دنکن تکرش نآ رد ناتدنزرف دیهاوخ یم هک
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	Naviance
	 رد San Juan Unified قیرط زا هک تسا یش�زومآ زیر همانرب کی Naviance کی Naviance  همانرب .دریگ یم رارق 6-12 عطقم نازومآ شناد مامت رایتخا ،لغش کی دنک یم کمک نازومآ شناد هب هک تسا  نیلانآ و ،عماج همانرب دوخ یش�خش یاهوزرآ هب هجوت اب ار درف هب رصحنم یش�زومآ ریسم و جلاک نازومآ شناد رایتخا رد ار عجرم نیا میناوت یم هک میلاحشوخ .دننک باختنا نآ هب مه نازومآ شناد لاتروپ قیرط زا ناوت یم ؛میهد رارق نیدلاو و رواشم اب ،Naviance هرابرد رتشیب تاعلاطا بسک یارب .تشاد یش�رتسد.دیریگب سامت دوخ هسردم
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	یلیصحتلا غراف طیارش
	 San Juan Unified یلیصحلا غراف طیارش زا هصلاخ کی ،هحفص نیا لودج )UC( University of California یاه متسیس رد دوجوم یاه جلاک هب دورو و.دهد یم شیامن ار California State University )CSU( و
	 نارواشم ،هسردم راک هب عورش زا دعب و لبق و هسردم راک یاهزور لوط رد دنناوت یم نازومآ شناد .دنتسه نازومآ شناد اب تاقلام هدامآ ناتسریبد سورد تسرهف .دنریگب تقو ،دوخ هسردم رواشم رتفد رد تاقلام کی یارب رواشم رتفد رد ،دنراد تقباطم CSU و UC شریذپ طیارش اب هک هسردم ره.تسا دوجوم www.sanjuan.edu/ucop سردآ ای و
	:دیاب نازومآ شناد ،ناتسریبد ملپید کی تفایرد یارب
	 .
	 .
	 .
	 .

	دنوش لوبق یلیصحتلا غراف یارب زاین دروم سورد مامت رد

	 .
	 .
	 .

	 رد رابتعا 280 و یتنس سرادم زا یکی رد یش�رد رابتعا 220 لقادحدنشاب هتشاد هتسب تاقوا میسقت سرادم

	 .
	 .
	 .

	 هب و نییعت هسردم دوخ طسوت هک یلیصحتلا غراف طیارش ریاس زا ای ییاهن یاه هژورپ لثم ،دنوش یم دییأت هسردم شزومآ تئیه هلیسودنشاب رادروخرب ،یعامتجا تامدخ
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	Figure
	یتیامح لمعلاروتسد
	یتیامح لمعلاروتسد
	 و بسانم یمومع شزومآ طیارش ای یبایزرا ،ییاسانش اب هک نیدلاو دریگ یم ماجنا ام هیحان یوس زا هک هژیو یاهزاین اب درف کی یارب ناگیار Alternative  رد هچنآ هب هجوت اب هک دنراد ار قح نیا ،دنتسه فلاخم صخشم )فلاتخا بوانتم لصف و لح(  Dispute Resolution )ADR( دنیآرف نیا .دننک تساوخرد یمسرریغ نییعت دنیآرف کی ،تسا هدش تیاکش کی میظنت زا شیپ و هیلوا حطس رد ار لئاسم دنک یم شلات بسک یرتشیب تاعلاطا دیتسه لیام رگا .دنک لصف و لح رت یمسر.دیریگب سامت هژیو شزومآ دحاو اب ًافطل ،دینک
	 رت یمسر تیحلاص دنیآرف کی دنهد یم حیجرت میق دارفا ای نیدلاو رگا بسانت ندش صخشم یارب دنناوت یم ،دنشاب هتشاد لصف و لح.دنهدب یش�رداد تساوخرد کی ،ام هیحان همانرب
	 Special رد یش�رداد تساوخرد کی هئارا هب طوبرم لمعلاروتسد شزومآ یارب نیدلاو یامنهار باتک( Education Parent Handbook تساوخرد اب و یناسآ هب دیناوت یم ار دنس نیا .تسا هدش دیق )هژیو ،دینک تفایرد دوخ لحم رد یا هسردم ره عبانم صصختم ای ریدم زا Special Education Field اب )916-971-7525( هرامش قیرط زا ای یگدیسر تساوخرد کی .دیریگب سامت )هژیو شزومآ رتفد( Office Special Education :دوش لاسرا سردآ نیا هب یبتک تروص هب دیاب Division, Office of Administrative Hearings, 2349 Gateway)EC § 56500( .Oaks Drive, Suite 200, Sacramen
	هژیو شزومآ زا تیاکش یاهدنور
	 داهن ای یمومع نامزاس ،درف ره ،یتلایا و لاردف نیناوق ساسا رب رد هماع یاهشزومآ یمومع سیئر یارب یبتک تیاکش کی دناوت یم تسا هتسناوتن ام هیحان هک دیامن ملاعا نآ رد و هدومن هئارا تلایا.دنک تیعبت نآ هب طوبرم تامدخ و هژیو شزومآ هب طوبرم نیناوق زا
	 یئانثتسا شزومآ همانرب قوقح هک تسا دقتعم هداوناخ کی رگا Special اب مینک یم هیصوت ،تسا هدش ضقن شدنزرفهرامش هب )هژیو شزومآ شخب( Education Departmentاب دنناوت یم نیا رب هولاع اه هداوناخ .دریگب سامت  )916( 971-7525
	 


	Story
	 شخب( California Department of Education Complaint Division اب .دنریگب سامت )916( 327-3537 هرامش هب )اینرفیلاک شزومآ هرادا تایاکش)3080 § ,5  ناونع CCR( .دنشاب یبتک تروص هب دیاب تایاکش

	یبایزرا و عاجرا
	یبایزرا و عاجرا
	 22 نس ات دلوت زا ،هژیو یاهزاین اب ناکدوک مامت یارب ام یش�زومآ هیحان شزومآ رتفد( County Office of Education اب ام .دراد همانرب یگلاس هک نازومآ شناد ات میراد یکیدزن یراکمه یلحم یاه نامزاس و )ناتسرهش نازومآ شناد ،یش�وصخ سرادم نازومآ شناد هلمج زا ،دنراد هژیو یاهزاین ،نامناخ یب نازومآ شناد ،رجاهم نازومآ شناد ،دنهد یم ناکم رییغت دایز هک کی زا هک ینازومآ شناد و دنراد رارق تلایا تبقارم تحت هک نازومآ شناد ،دنشاب راچد تیلولعم کی هب تسا نکمم اما دنور یم دعب عطقم هب عطقم دیاب دنسانش یم هژیو یاهزاین اب کدوک کی هک یدارف
	 ریدم اب دیاب ،دراد هژیو یاهزاین ناشدنزرف دنتسین نئمطم هک ییاه هداوناخ و هژیو شزومآ هرابرد ،تسا رضاح ناشدنزرف هسردم رد هک یش�صختم ای ،دنک تفایرد تامدخ کدوک کی هکنیا زا شیپ .دننک تبحص عاجرا دنیآرف یبایزرا نیدلاو زا یبتک همانتیاضر کی تفایرد زا سپ کدوک یاهزاین دیاب صخشم و هدرک کمک زومآ شناد و هداوناخ هب هسردم نانکراک .دنوش هژیو تامدخ ای/و یبایزرا ،یئانثتسا شزومآ یارب عاجرا هب ایآ هک دننک یم ریدم ای عبانم صصختم اب ،یبایزرا تقو نییعت یارب .ریخ ای تسا زاین)56321 و EC § 56301-56303( .دیریگب سامت دوخ یگدنز لحم هسرد
	Individualized Education Program)IEP ای یدرف شزومآ همانرب( 
	 

	 Individualized Education میت هسلج کی ،زومآ شناد یبایزرا زا سپ زومآ شناد ایآ هک ددرگ صخشم ات دوش یم رازگرب Program )IEP( ناوت یم ار یئانثتسا شزومآ تامدخ .ریخ ای دراد ار هژیو شزومآ تیحلاص هسردم ای  هژیو شزومآ سلاک ،مزاول قاتا ،یمومع شزومآ یاه سلاک رد نییعت هب تسا نکمم ،یئانثتسا دراوم یش�عب رد .درک هئارا هژیو شزومآ.دشاب زاین یعافتناریغ حطس
	 سرادم رد نازومآ شناد مان تبث یارب نیدلاو طسوت یتخادرپ هنیزه نیا ماجنا زا لبق زور 10 لقادح هکنآ رگم ،دش دهاوخن ناربج یعافتناریغ اه هداوناخ ،لاح نیا اب .دوش هداد علاطا ام هیحان هب یبتک تروص هب ،راک یعافتناریغ سرادم رد ار دوخ نادنزرف دندوب لیام هک ینامز ره رد دنناوت یم.دش دهاوخن ناربج یا هنیزه چیه اما ،دننک مان تبث

	 هک ینازومآ شناد یارب هژیو شزومآ تامدخ مان تبث یصوصخ سرادم رد نیدلاو طسوتدنا هدش
	 هک ینازومآ شناد یارب هژیو شزومآ تامدخ مان تبث یصوصخ سرادم رد نیدلاو طسوتدنا هدش
	 رد یهجوت لباق تارییغت ،تلایا و لاردف هژیو شزومآ دیدج نیناوق رد لولعم نازومآ شناد تامدخ هئارا لابق رد یتلود سرادم هیحان تیلوئسم.تسا هدش داجیا ،دنا هدش مان تبث یش�وصخ سرادم رد نیدلاو یوس زا هک
	 طسوت هک یناکدوک ،یتلایا و لاردف نیناوق ساسا رب ،صاخ لکش هب تخادرپ هب مزلم دنا هدش مان تبث نیلولعم هژیو یش�وصخ سرادم رد نیدلاو تروص رد ،هولاع هب .دنتسین نیلولعم هژیو یمومع سرادم اب هباشم یغلبم free and appropriate( ناگیار و بسانم یاهشزومآ ،یش�زومآ هیحان هک کدوک دنا هدرک باختنا هک نیدلاو و ناکدوک یارب ار )FAPE ای education هب مزلم اهنآ ،دشاب هدومن مهارف ،دوش اجباج یش�وصخ هسردم رد ناش نآ هب طوبرم تامدخ و هژیو شزومآ لومش هب ،شزومآ  هنیزه تخادرپ رگید تلایهست ای و یش�وصخ هسردم کی رد تیلولعم کی یاراد کدوک یارب .د
	 تیحلاص ندرک صخشم یارب اه عاجرا شریذپ راک مه زاب San Juan Unified و دنتسه تیلولعم راچد هک یناکدوک یارب هژیو شزومآ تامدخ زا هدافتسا یزومآ شناد نیدلاو .داد دهاوخ ماجنا ار دنراد روضح یش�وصخ سرادم رد هژیو شزومآ ملعم ای ریدم اب دیاب دنک یم لیصحت یش�وصخ هسردم رد هک اب( دوش یم رضاح نآ رد یداع تلاح رد ناشدنزرف هک یا هیحان هسردم رد رگا .دننک تبحص عاجرا لیلاد هرابرد و دنریگب سامت )لزنم سردآ هب هجوت رد )IEP(یدرف شزومآ همانرب کی ،دشاب رادروخرب مزلا تیحلاص زا کدوک تامدخ و بسانم هژیو شزومآ همانرب هک دریگ یم رارق زومآ شنا
	 تسا دوجوم یتروص رد دوش یم هئارا IEP رد هک یا هژیو شزومآ تامدخ .دننک مان تبث یتلود هسردم کی رد ار زومآ شناد دنریگب میمصت نیدلاو هک San Juan ،دنک باختنا زومآ شناد یارب ار یش�وصخ هسردم کی یلو رگا هرواشم ،بسانت ساسا رب نآ رد هک دنک یم داجیا یتامدخ حرط کی Unified.دوش یم هئارا ییانیب تامدخ ای/و یراتفر هرواشم ،ینامرد راک ،یراتفگ
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	اه تیلوئسم و قوقح
	اه تیلوئسم و قوقح

	اه تیلوئسم و قوقح
	اه تیلوئسم و قوقح

	نازومآ شناد قوقح
	نازومآ شناد قوقح
	 نوناق رد حورشم قوقح زا ،رگید نادنورهش مامت لثم ،نازومآ شناد.دنوش یم رادروخرب ،هیحان یش�م طخ و یتلایا نوناق رانک رد یش�اسا
	:زا دنترابع اه نآ قوقح
	 .
	 .
	 .
	 .

	 هدنزاس داقتنا هک دنوش یم قیوشت نازومآ شناد - ندش هدینش قح هتیمک ،زومآ شناد تلود لثم ،بسانم یاه شور قیرط زا ار دوخ ،نیرواشم ،ناملعم ،هسردم یاه همانزور ،نازومآ شناد هرواشم بقارم و دنناسرب نارگید علاطا هب یطابترا یراجم ریاس و ناریدم .دوشن هسردم تایلمع رد لکشم و هفقو داجیا ثعاب راک نیا دنشاب)EC § 48907; BP 5145.2(

	 .
	 .
	 .

	هزیکاپ و نما طیحم کی رد شزومآ قح

	 .
	 .
	 .

	 یارب و شزومآ تفایرد یارب یش�لاک نامز زا لماک هدافتسا قحیریگدای

	 .
	 .
	 .

	 ریاس و نانکراک یوس زا هنامرتحم و تسدکی ،هنلاداع راتفر قحنازومآ شناد

	 .
	 .
	 .

	 زومآ شناد کی هک ینامز .هیبنت کی لامعا زا شیپ هسلج نتشاد قح نیا دیاب روکذم زومآ شناد ،دوش یم هداد عاجرا هابتشا راتفر لیلد هب هطوبرم هثداح هرابرد ار دوخ رظن دناوتب هک دشاب هتشاد ار تصرف)BP 5144.1( .دنک حیرشت هسردم نلاوئسم یارب


	تاناویح زا رضم هدافتسا زا بانتجا قح
	 دنشاب هتشاد هزاجا ،نیدلاو تیاضر تفایرد زا سپ دنناوت یم نازومآ شناد زا رضم و تسردان لکش هب اه نآ رد ناشرظن هب هک اه تیلاعف یش�عب رد یارب ملعم ناکما تروص رد .دننکن تکرش ،دوش یم هدافتسا تاناویح زومآ شناد هب ار نیزگیاج شور کی  ،مزلا هبرجت ای تاعلاطا ،شناد بسک )EC § 32255; BP 5145.8( .دنک یم هئارا

	نازومآ شناد هب یا هناسر و یریوصت یسرتسد
	نازومآ شناد هب یا هناسر و یریوصت یسرتسد
	 تروص هب هک یمرف لیمکت اب و دوخ تساوخ هب دنناوت یم اه هداوناخ اب ای )www.sanjuan.edu/photopolicy( دراد رارق سرتسد رد نیلانآ زا هدش طبض یاهویدیو و ریواصت ات دننک باختنا ،هسردم رتفد رد روضح ،اهروشورب ،اه همانربخ لثم ،هیحان هب طوبرم بلاطم رد ناشزومآ شناد رد ای تنرتنیا یور هدشرشتنم یاهویدیو و یبایرازاب بلاطم ،اه تیاس بو ریدم دزن لاس ره دیاب فارصنا مرف .دریگن رارق هدافتسا دروم اه ناکم ریاس.دوب دهاوخ ربتعم یلیصحت لاس یاهتنا ات و دوش لیمکت هسردم
	 اب اه هناسر هبحاصم زا یریگولج یارب یقوقح تردق چیه هیحان نیا صاخ درف کی زا دهد روتسد اه هناسر هب دناوت یمن و درادن امش زومآ شناد.دنریگب ملیف ای سکع
	 تبحص دوخ یاه هتساوخ هرابرد دوخ زومآ شناد اب دوش یم هیصوت هرابرد زومآ شناد اب هبحاصم یارب اه هناسر تساوخرد تروص رد ات دینک و اه هداوناخ ،نازومآ شناد .دهدن خر یلکشم ،زیگنارب ثحب تاعوضوم ای و یربخ یاه هناسر تسا نکمم هک دنشاب هتشاد علاطا دیاب نانامهم یاه شیامن ای یش�زرو یاه تباقر لثم یمومع یاهدادیور زا صاخشا ریاس.دننک یرادرب ملیف ،یزومآ شناد
	 یزومآ شناد تاعلاطا هب طوبرم شخب هب ًافطل رتشیب تاعلاطا بسک یارب.دینک هعجارم 29 هحفص رد
	یماظن یورین بذج
	 هب دنراد هزاجا یماظن یاهورین بذج نیلوئسم ،لاردف نیناوق ساسا رب یش�رتسد هطسوتم عطقم نازومآ شناد نفلت یاه هرامش و اه سردآ ،یماسا تیاضر نودب تاعلاطا نیا دننک تساوخرد دنناوت یم اه هداوناخ .دننک ادیپ نامز رد لومعم روط هب تساوخرد نیا .دوشن اشفا ،نیدلاو یوس زا یبتک هب درک لاسرا یبتک تروص هب ار نآ ناوت یم اما ،دوش یم ملاعا مان تبث Department of Admissions and Family Services/Records :یناشن Division. Attention: Custodian of Records, PO Box 477, Carmichael,.CA 95609
	 


	 دیاقع و یتشادهب یاه لمعلاروتسد نیب ضقانتیقلاخا ای ینید
	 دیاقع و یتشادهب یاه لمعلاروتسد نیب ضقانتیقلاخا ای ینید
	 تسا نکمم یش�اخ عطاقم رد اه سلاک یش�عب رد یش�زومآ همانرب تشادهب عماج یاه همانرب .دوش لماش مه ار یتشادهب یاه لمعلاروتسد و 8 ای 7 عطقم مولع سرد زا یش�خب ،ناتسبد مجنپ عطقم رد یش�نج تروص هب هسردم ره .دوش یم هئارا ،ناتسریبد ینمیا و تشادهب یاه سلاک بلاطم .دنک یم صخشم ار لاس لوط رد اه همانرب نیا هئارا نامز هناگادج EC( اینرفیلاک رد ناناوجون تشادهب نوناق اب قباطم همانرب نیا رد یش�زومآ تشادهب هنیمز رد اه شزومآ نیا هئارا زا شیپ .دنتسه )§ 51930-51939 یبتک تروص هب هسردم ،HIV زا یریگشیپ شزومآ ای یش�نج تملاس ای یش�زومآ بل
	 کی هداوناخ فرط زا هکنآ رگم ،دش دهاوخن جراخ اه شزومآ زا یکدوک چیه شزومآ ای یش�نج تملاس عماج شزومآ هئارا مدع رب ینبم یبتک تساوخرد و EC § 51240-51246, 51930-51939( .دوش تفایرد ،HIV زا یریگشیپ)BP 6142.1 ;51202
	اهویدیو /اه ملیف
	 هب هک دنوش یم هداد شیامن سلاک رد یا هدشدییأت یاهویدیو و اه ملیف طقف.دننک کمک یش�زومآ فادها دربشیپ
	 یم ناشن اه ملیف یدنب هبتر .دشاب بسانم نایوجشناد نینس یارب دیاب و دییات هب زاین یفارحنا هنوگره و تسا رظن دم نابطاخم نس یراگزاس هک دهد  .تشاد دهاوخ نیدلاو و ریدم یوس زا
	 هک یبلاطم ،دننک یم یش�ررب شیامن زا شیپ ار یرصب یعمس بلاطم ناملعم زا هدافتسا مرف کی و دنیامن یم باختنا ار دنتسه وسمه هیحان یش�م طخ اب ای ریدم یوس زا بلطم ،نآ شیامن زا شیپ دیاب هک دننک یم هئارا ویدیو/ملیف.دوش دییأت هدش صخشم درف

	یساسا نوناق هدش تیامح یبهذم مسارم
	یساسا نوناق هدش تیامح یبهذم مسارم
	 یبهذم مسارم زا هک درادن یش�اخ یش�م طخ چیه San Juan Unified عونمم ار نآ رد تکرش ای یریگولج یش�اسا نوناق هدش تیامح یامنهار« رد هدش صخشم دراوم ساسا رب دیاب مسارم نیا ،دنک ییادتبا سرادم رد یش�اسا نوناق هدش تیامح یبهذم مسارمقیرط زا نیلانآ لکش هب دیناوت یم هک دشاب »هطسوتم عطقم وwww.ed.gov/policy/gen/guide/religionandschools/prayer_ .دینک هدهاشم guidance.html
	 

	ملعم یلیصحت کرادم هیعلاطا
	 Title هجدوب زا هک یلحم شزومآ یاه نامزاس ،یلیصحت لاس ره عورش رد تساوخرد یارب ناشقوقح هرابرد اه هداوناخ هب دیاب دننک یم هدافتسا I هلمج زا ،دوخ دنزرف ملعم یا هفرح یلیصحت کرادم هب طوبرم تاعلاطا ای یلیصحتلا غراف یهاوگ ،سناسیل کردم هتشر ،یتلایا رابتعا تیعضو کرادم نیا .دنهدب علاطا ،یا هفرح همین تاعلاطا و هدش ذخا کرادم ،هتفه راهچ زا شیب تدم یارب رگا .تسا دوجوم مه هسردم رتفد رد یلیصحت اب طابترا رد اینرفیلاک تلایا فیرعت اب هک دنک سیردت ناکدوک یارب یملعم هک ینازومآ شناد هداوناخ هب ،دشاب هتشادن تقباطم طیارش دجاو ملعم.
	Cal Grant GPAs
	 تارمن طسوا دح دنک یم مزلم ار اه ناتسریبد دیدج نوناق کی تروص هب ربتکا 1 خیرات ات ار مهدزاود عطقم نازومآ شناد مامت California( اینرفیلاک وجشناد هب کمک نویسیمک رد کینورتکلایلیصحت هنیزه کمک یارب ات دننک دراو )Student Aid Commission و دنوش هتفرگ رظن رد Middle Class Scholarship  ای  Cal Grant کمک ناگیار تساوخرد( Free Application for Student Aide دنناوتب رگم ،دننک تفایرد California Dream Act Application ای )یزومآ شناد 18 یلااب نازومآ شناد .دنهدب فارصنا رما نیا زا دوخ باختنا هب هکنآ نازومآ شناد یارب و دنوش جراخ حر
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	اه تیلوئسم و قوقح
	اه تیلوئسم و قوقح

	نازومآ شناد قباوس هب یسرتسد
	نازومآ شناد قباوس هب یسرتسد
	 قح ،وا یایلوا ای هداوناخ و زومآ شناد هب ،یتلایا نوناق و لاردف نوناق 18 ریز نازومآ شناد یایلوا هب دیاب .دنک یم اطعا ار یش�وصخ میرح نتشاد هدشن لقتسم زومآ شناد رگا رتلااب ای لاس 18 نازومآ شناد نیدلاو ،لاس نایاپ هب ار مهد سلاک و دنتسه لااب هب لاس 16 هک ینازومآ شناد و تسا یبتک قباوس مامت هب دوش هداد هزاجا ،دنا هدرک مان تبث جلاک رد ای دنا هدناسر یش�رتسد ،دراد رارق San Juan Unified رایتخا رد هک یدرف ییاسانش لباق.دنشاب هتشاد لماک
	 هب تساوخرد هئارا اب دنناوت یم طیارش یاراد نازومآ شناد ای میق ،نیدلاو تروص هب دیاب تساوخرد نیا .دننک یش�ررب ار دوخ یدرف قباوس ،ریدم هئارا ،دراد ار زومآ شناد قباوس هب یش�رتسد هزاجا هک یدرف قیرط زا یبتک ،تساوخرد هئارا خیرات زا سپ یراک زور جنپ رثکادح تدم فرظ .دوش یاراد زومآ شناد ای میق دارفا ،نیدلاو .دش دهاوخ رداص یش�رتسد هزاجا تسردان دننک یم رکف هک قباوس زا تمسق ره هب تبسن دنناوت یم تیحلاص اه نآ .دنشاب هتشاد ضارتعا ،دنک رییغت دیاب ینوناق لیلاد هب لیلد ای تسا ره یارب هدش صخشم هنیزه تخادرپ اب ار قباوس زا هخسن ک
	 سپ قباوس ،دوش یم لقتنم دیدج هیحان کی هب زومآ شناد کی هک ینامز دهاوخ لاسرا ،یش�زومآ هیحان/دیدج هسردم یوس زا تساوخرد ملاعا زا یاراد زومآ شناد ای میق ،یلو ،اینرفیلاک یحاون زا یکی هب لاقتنا نامز رد .دش رارق نایرج رد یش�زومآ هیحان قیرط زا و هدرک تفایرد همان کی طیارش ساسا رب( دنک تفایرد/یش�ررب ار تاعلاطا زا یپک کی دناوت یم و دریگ یم هب تبسن دوخ ضارتعا ای/و )هیحان ره یارب هدش صخشم یاه هنیزه )ناراکنامیپ ای نانکراک( هسردم نلاوئسم .دیامن ملاعا دوجوم قباوس و فیاظو ماجنا یارب یش�زومآ رظن زا و دنتسه San Juan Unified رد
	تاررقم و یش�م طخ و لاردف و یتلایا نیناوق هب هجوت اب زومآ شناد قباوس

	 قباوس ام هیحان رد .دش دنهاوخ مودعم تیاهن رد و یرادهگن هیحان یرادا ،نویسانیسکاو قباوس و ناتسریبد یاه همانراک زج هب ،نازومآ شناد مامت.دنوش یم مودعم ،زومآ شناد مان تبث نارود نایاپ زا سپ لاس جنپ
	 قباوس ام هیحان رد .دش دنهاوخ مودعم تیاهن رد و یرادهگن هیحان یرادا ،نویسانیسکاو قباوس و ناتسریبد یاه همانراک زج هب ،نازومآ شناد مامت.دنوش یم مودعم ،زومآ شناد مان تبث نارود نایاپ زا سپ لاس جنپ
	 یش�وصخ میرح هنیمز رد هیحان یاه تیلاعف دینک یم رکف رگا رد ار دوخ تیاکش دیناوت یم ،درادن تقباطم لاردف تاررقم اب Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, میظنت 400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-4605)FERPA و EC § 4906049078, 49408(.دینک
	 

	زومآ شناد تاعلاطا
	 یاه نامزاس ای نیدلاو یارب ناوت یم ار زومآ شناد یروتکریاد تاعلاطا ،ییوجشناد یاه هیداحتا ،ییاضق یاه سناژآ ،یربخ یاه هناسر ،هداوناخ تاعلاطا .درک رشتنم اه هاگشناد و اه جلاک و حلسم یاهورین مادختسا ،مان دنتسه دراوم نیا یواح دنوش رشتنم تسا نکمم هک یزومآ شناد رد تکرش ،یلیصحت هتشر ،دلوت لحم و خیرات ،نفلت هرامش ،سردآ ،عطقم روضح خیرات ،یش�زرو یاه میت یاضعا دق و نزو ،یش�زرو و یمسر یاه تیلاعف یاه نامزاس نیرخآ ،یتفایرد زیاوج و یلیصحت کرادم ،)جورخ و دورو( تاعلاطا ریاس و هتشاد روضح اه نآ رد زومآ شناد هک تاسسوم ای یش�زومآ 
	 

	یسیلگنا نابز نازومآ شناد قوقح
	 هتشاد راظتنا دنناوت یم ،دنزومآ یم یش�یلگنا نابز هک یدارفا یاه هداوناخ:دنشاب
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	 ناراگزومآ طسوت ودنک تفایرد تیفیک اب شزومآ کی ناشدنزرف.دنوش سیردت یلاع یگتسیاش یاراد
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	 نابز یریگدای همانرب کی رد تکرش یارب ناشدنزرف هک دننادبتسا هدش حطس نییعت و ییاسانش یش�یلگنا
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	 رد و تفایرد ار دوجوم یش�زومآ یاه تصرف مامت هرابرد حیضوت کیدننک باختنا توافتم یش�یلگنا نابز یریگدای همانرب کی ناکما تروص
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	دزومایب بسانم یحطس ات ار یش�یلگنا نابز ناشدنزرف
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	 هباشم کیمداکآ یحطس رد ار یش�ایر لثم تاعوضوم ریاس ناشدنزرفدزومایب نازومآ شناد ریاس
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	 نابز یریگدای رد شتفرشیپ یبایزرا یارب هنلااس تروص هب ناشدنزرفدریگب رارق شجنس دروم یش�یلگنا
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	 حیضوت و دنک تفایرد ار  هنلااس شجنس جیاتن هب طوبرم هیعلاطا هئارا اه نآ هب دوجوم یش�زومآ یاه تصرف مامت اب هطبار رد یلماک یوس زا انثتسا دراوم زا رظنفرص یاضاقت یارب تصرف هلمج زا ،دوشنیدلاو
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	 رتشیب ای یش�یلگنا نابز زومآ شناد 21 دادعت ناشدنزرف هسردم رگا کیمداکآ یاه نومزآ رد ناشدنزرف درکلمع هب طوبرم تاعلاطا ،دراد هتیمک( English Learner Advisory Committee کی رد تکرش یارب.دنک تفایرد )ELAC ای یش�یلگنا نابز نازومآ شناد یتروشم


	»کانرطخ هراومه« سرادم
	 تلایا یوس زا هدش صخشم یاهرایعم ساسا رب کانرطخ هراومه سرادم هسردم نیناوق ضقن ،صاخ مئارج عوقو لیلد هب جارخا نازیم هلمج زا رد صاخ زومآ شناد کی هیلع هک نشخ یرفیک مئارج و هحلسا نودب San Juan Unified رد .دنوش یم صخشم ،تسا هداد خر هسردم طیحم هدشن صخشم کانرطخ هراومه هسردم کی ناونع هب یا هسردم چیه هسردم کی رد ناشدنزرف رگا هک دنشاب هتشاد علاطا دیاب اه هداوناخ .تسا هسردم کی هب لاقتنا یارب دنناوت یم ،دنک ادیپ روضح کانرطخ هراومه.دننک هئارا تساوخرد ،هیحان نامه رد رگید
	نامناخ یب ناکدوک
	 یاه لته ،اه هانپرس رد یداصتقا تلاکشم لیلد هب هک ییاه هداوناخ یاضعا ریاس ای ناتسود هارمه ،وردوخ لخاد ،هاگودرا ،یهار نیب و دننک یم یگدنز درادناتساریغ نکسم اب رلیرت گنیکراپ کی رد ،هداوناخ ای تسا هدشن صخشم کدوک باوخ یارب یش�وصخ ای یمومع لحم کینوناق هب هجوت اب ،دنراد رارق یهاگشرورپ بظاوم تسرهف رد ناشنادنزرف ناکدوک .دنتسه رادروخرب اه تیامح و قوقح یخرب زا ،McKinney-Vento:دنتسه رادروخرب ریز قوقح زا
	 

	 .
	 .
	 .
	 .

	 رد نویسانیسکاو قباوس ای بسانم کرادم ندرک مهارف نودب ًاروفدنوش مان تبث هسردم



	 .
	 .
	 .
	 .
	 .

	 هک یا هسردم( یلصا هسردم نامه رد یلیصحت لاس لوط مامت رد.دننامب یقاب )هدش رضاح نآ رد راب نیرخآ کدوک
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	 یارب ،دراد تماقا هسردم هب طوبرم هیحان زا جراخ رد هداوناخ رگادنشاب هتشاد هسردم سیورس یلصا هسردم هب تشگزاب و نتفر
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	 ناشمان تبث ،یتماقا کردم ای تباث سردآ کی هئارا هب زاین نودب.دوش ماجنا


	نامناخ یب یاه هداوناخ یارب دوجوم یاه هنیزگ هرابرد رتشیب علاطا یارب
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	اه تیلوئسم و قوقح
	اه تیلوئسم و قوقح

	اه تیلوئسم و قوقح
	اه تیلوئسم و قوقح

	 Protection of Pupil Rights Amendment)PPRA ای نازومآ شناد زا تظافح قوقح هیحلاصا(
	 Protection of Pupil Rights Amendment)PPRA ای نازومآ شناد زا تظافح قوقح هیحلاصا(
	 ،رتلااب ای لاس 18( تیحلاص دجاو نازومآ شناد و اه هداوناخ PPRA رد و یروآ عمج ،قیقحت هیحان راتفر هنیمز رد )تسرپرس نودب ریغص دارفا ای یکیزیف یاه نومزآ یش�عب ماجنا و یبایرازاب فده اب تاعلاطا زا هدافتسا دراوم لماش قوقح نیا .دنتسه رادروخرب یش�وصخ هب قوقح زا ،صاخ:دوش یم ریز
	 »:هدش تظافح تاعلاطا« اب هطبار رد لاردف یاه یجنسرظن اب تیاضر    .فلا شرورپ و شزومآ ترازو طسوت یجنسرظن کی زا تمسق ره هنیزه رگا نیدلاو ای تیحلاص دجاو زومآ شناد کی ،دشاب هدش نیمأت هدحتم تلاایا طوبرم تاعلاطا دناوتب زومآ شناد نآ زا سپ ات دنهدب یبتک تیاضر دیاب وا:دنک هئارا ار ریز دراوم هب
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	زومآ شناد هداوناخ ای زومآ شناد یناور ای یحور تلاکشم
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	یش�نج شیارگ ای راتفر
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	هدننکریقحت ای یبیرختدوخ ،یعامتجادض ،ینوناقریغ راتفر
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	زومآ شناد هداوناخ یاضعا هناداقتنا یبایزرا
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	 ،لاکو یوس زا لاثم یارب ،ینوناق لکش هب هک هباشم ای زاتمم طباوردنوش یم هتخانش تیمسر هب ،اه شیشک ای ناکشزپ
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	زومآ شناد هداوناخ ای زومآ شناد تاداقتعا ای نید ،یبهذم شیارگ
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	 تیحلاص ندش صخشم یارب ینوناق زاین دروم دراوم زج هب ،دمآردهمانرب رد روضح


	 و اه هداوناخ - صاخ یاه نومزآ و اه یجنسرظن یش�عب زا فارصنا .ب ریز یاه تیلاعف زا کی ره هرابرد هیعلاطا کی تیحلاص یاراد نازومآ شناد.دنهدب فارصنا اه نآ زا دوخ باختنا هب دنراد قح و دننک یم تفایرد
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	 تاعلاطا زا هدافتسا ای راشتنا ،یروآ عمج هب طوبرم یاه تیلاعف ای یبایرازاب فده اب ،تسا هدش هتفرگ زومآ شناد زا هک یش�خش رارق نارگید رایتخا رد تاعلاطا نآ رد هک رگید هلئسم ره ای شورفدریگ یم
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	 لحم هب هجوت نودب ،هدش تظافح تاعلاطا هرابرد قیقحت هنوگرههجدوب نیمأت
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	 زاین دروم تاشیامزآ ای یمجاهت یمسج ،یرارطضاریغ هنیاعم هنوگره ماجنا نآ هدنیامن ای هسردم یوس زا هک ،روضح یارب یطرش ناونع هب تظافح یارب و هدش ماجنا هسردم طسوت نآ یزیر همانرب و دوش یم هب ،تسین یمازلا نازومآ شناد ریاس ای زومآ شناد ینمیا و تملاس زا ای یکشزپ تانیاعم ریاس ای زویلوکسا شیامزآ ،ییانیب ،ییاونش یارب زجیتلایا نیناوق ساسا رب یمازلا ای زاجم شیامزآ


	 قح تیحلاص دجاو نازومآ شناد و اه هداوناخ - صاخ بلاطم یش�ررب .ث ،هیحان یوس زا هدافتسا زا شیپ و تساوخرد هئارا زا سپ ار ریز دراوم دنراد:دننک یش�ررب
	 .
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	 .

	 بلاطم هلمج زا( زومآ شناد زا هدش تظافح تاقیقحت تاعلاطا)قیقحت اب هطبار رد هدافتسا دروم یش�زومآ
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	 زا یش�خش تاعلاطا یروآ عمج یارب هدافتسا دروم دانسا فادها ریاس ای شورف ،یبایرازاب دراوم زا کی ره یارب نازومآ شناددش رکذ لااب رد هک یعیزوت
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	یش�زومآ همانرب زا یش�خب ناونع هب هدافتسا دروم یش�زومآ بلاطم


	 ناشقوقح دنراد داقتعا هک  تیحلاص یاراد نازومآ شناد و اه هداوناخ Family :دننک جرد تیاکش کی ریز لحم رد دنناوت یم ،تسا هدش ضقن Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400.Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605
	تیلولعم راچد یاه ییاکیرمآ
	نوناق اب لماک تقباطم یارب تسا دهتعم San Juan Unified )ADA ای تیلولعم راچد یاه ییاکیرمآ( Americans with Disabilities Act  و تامدخ ،هیحان یاه همانرب یایازم هیحان .دریگب راک هب ار دوخ شلات مامت دنتسه تیلولعم راچد هک یدارفا زا یناوتان لیلد هب ار دوخ یاه تیلاعف ،تامدخ ،همانرب یاه شخب هب یش�رتسد رد تیلولعم ساسا رب ،دنک یمن غیرد و طیارش دجاو دارفا مادختسا یارب تساوخرد ای هیحان یاه تیلاعف یاه تیلاعف ای تامدخ ،اه همانرب و دوش یمن لئاق یش�یعبت چیه لولعم دشاب هتشاد نانیمطا هکنآ رگم ،دنک یمن هئارا رباربان ای توافتم ،هن
	 


	 و تامدخ ،هیحان یاه همانرب  رد لولعم دارفا لماک تکراشم زا هیحان ،هعماج یاضعا و اه هداوناخ ،نازومآ شناد هب هدش هئارا یاه تیلاعف.دنک یم لابقتسا
	 و تامدخ ،هیحان یاه همانرب  رد لولعم دارفا لماک تکراشم زا هیحان ،هعماج یاضعا و اه هداوناخ ،نازومآ شناد هب هدش هئارا یاه تیلاعف.دنک یم لابقتسا
	 تیلولعم هب طوبرم هک دیتشاد زاین یتاناکما هئارا ای رییغت داجیا هب رگا ،دیتشاد زاین هفاضا کمک ای تامدخ هب تکراشم یارب لاثم یارب ،تسا هرامش قیرط زا هدش یزیر همانرب دادیور زا شیپ تعاس 48 لقادح تیریدم هنیمز رد هیحان ADA ریدم/هدننک گنهامه اب  )916( 971-7036 یارب تاناکما ندومن مهارف یارب مزلا یاه شلات مامت ات دیریگب سامت رطخ)USC § 12132 ;42 ;54953.2 § یتلود دک( .دوش هتفرگ راک هب ،امش
	 

	ضیعبت دض یشم  طخ
	 دهعتم دارفا مامت هب یش�زومآ ناسکی تصرف هئارا هب تبسن ییارجا تئیه.تسا
	 ساسا رب ضیعبت هنوگچیه نودب دیاب هیحان یاه تیلاعف و اه همانرب ،تیلم ،دادجا ،بهذم ،گنر ،داژن ،هدش هتخانش ای یقیقح تیسنج یناوتان ،ایلوا ای لهأت تیعضو ،یموق هورگ ییاسانش ،ترجاهم تیعضو کیتنژ تاعلاطا ،یش�نج تیوه ،تیسنج ،یش�نج شیارگ ،ینهذ ای یمسج هئارا ،هدش رکذ یاه یگژیو زا دروم دنچ ای کی اب یهورگ ای دارفا رد ای و دنراد نانیمطا هک دنهدب دشر ار ییاه همانرب دیاب ام یش�زومآ تئیه .دوش.دنا هدش فذح هیحان یاه تیلاعف مامت رد زیمآ ضیعبت یاهراتفر
	 تیسنج ساسارب اهتیلاعف و یش�زومآ یاه همانرب رد یش�زومآ هیحان نیا رد  ixناونع ساسا رب نآ تساوخرد و درکراک هک دوش یمن هداد رارق ضیعبت ربارب یش�رتسد هیحان نیا .راتفر صخشم یعون ساسارب ضیعبت هن دشاب یم مهارف ار ناوج ی هدش نییعت یاه هورگ رگید و )گنهآ شیپ( Boy Scouts هب هیحان هدننک گنهامه هب ناوت یم ار IX ناونع هب طوبرم تلااوس .دنک یم.دومن هعجارم یندم قوقح رتفد هب ای IX ناونع یش�زومآ
	 تلااوس و هدش نییعت هیحانXI  ناونع هدننک گنهامه ناونع هب ریز صخش:دنک یم تیریدم ار یش�زومآ هیحان رد یداژن ضیعبت مدع یاه تسایس هب طوبرم
	Linda C. T. Simlick, General Counsel, 3738 WalnutAvenue, Carmichael, CA 95608, )916( 971-7110,lsimlick@sanjuan.edu.
	 
	 

	 یاه تیلاعف و اه همانرب ،دوش یم نییعت هک یدرف ای ريدم ،هنلااس تروص هب هب تسا نکمم هک یعناوم مامت دبایب نانیمطا ات دنک یم یش�ررب ار هیحان هتفرگ ار رکذلا قوف دراوم زا کی ره رد هورگ ای درف کی یولج ینوناقریغ لکش فذح یارب هدنیامن ای تسرپرس .دندرگ فذح ،دنهدن یش�رتسد هزاجا و ای ريدم .دنک یم مادقا بسانم لکش هب و تعرس هب هدش ییاسانش عناوم یش�ررب راب ره  یپ رد ار دوخ یاه هیصوت و اه هتفای شرازگ ،هدش نییعت درف.دنک یم هئارا تئیه هب

	 طخ ،هدش نییعت درف ای ريدم CFR 106.9 34 و CFR 104.8 34 هب هجوت اب هب ار نآ هب طوبرم تیاکش یاهدنیآرف و ضیعبت مدع هرابرد هیحان یش�م  ،هدش مادختسا یاه نامزاس ،نانکراک ،میق ،نیدلاو ،نازومآ شناد علاطا .دناسر یم ،نایضاقتم یارب عاجرا عبانم و مادختسا و شریذپ نایضاقتم و تساوخرد یاه مرف ،اه گولاتاک ،اه نتلوب ،اه هیملاعا رد تاعلاطا نیا.دنوش یم دیق ورین بذج بلاطم ریاس
	 طخ ،هدش نییعت درف ای ريدم CFR 106.9 34 و CFR 104.8 34 هب هجوت اب هب ار نآ هب طوبرم تیاکش یاهدنیآرف و ضیعبت مدع هرابرد هیحان یش�م  ،هدش مادختسا یاه نامزاس ،نانکراک ،میق ،نیدلاو ،نازومآ شناد علاطا .دناسر یم ،نایضاقتم یارب عاجرا عبانم و مادختسا و شریذپ نایضاقتم و تساوخرد یاه مرف ،اه گولاتاک ،اه نتلوب ،اه هیملاعا رد تاعلاطا نیا.دنوش یم دیق ورین بذج بلاطم ریاس
	 یلکش هب نآ هب طوبرم یتاعلاطا بلاطم و هیحان ضیعبت دض یش�م  طخ کی دصرد 15 رگا و دننک کرد دنناوتب اه هداوناخ هک دنوش یم رشتنم نیا ،دننک تبحص یش�یلگنا زج هب یلصا نابز کی هب ،رتشیب ای هسردم و EC § 48985, 20 USC § 6211( .دش دهاوخ همجرت نابز نآ هب بلاطمTitle IX; BP 0410 ,لاردف تاررقم ,6312
	نیلولعم هب تبسن ضیعبت مدع
	 لاس بوصم )یش�خبناوت( Rehabilitation Act نوناق زا 504 شخب لولعم دارفا( American with Disabilities Act نوناق زا Title II و 1973 ضیعبت لاردف نیناوق 2008 لاس هیحلاصا و 1990 لاس بوصم )ییاکیرمآ هدافتسا لاردف یلام کمک زا هک یفلتخم یاه همانرب رد لولعم دارفا هیلع شخب هب هجوت اب .دننک یم عونمم ار ،یمومع شزومآ یاه متسیس و دننک یم ناگیار و بسانم یمومع شزومآ تفایرد طیارش هک یزومآ شناد ،504 هدمع یمسج ای ینهذ تیلولعم دنچ ای کی راچد هک یش�ک ،دراد )FAPE( تسا وربور ییاه تیدودحم هب هنازور یداع یاه تیلاعف ماجنا یارب و هدش ،یل
	 یش�خبناوت نوناق زا 504 شخب قبط شتادهعت ماجنا یارب San Juan Unified ضیعبت دوجو زا هک دنادیم دوخ تیلوئسم ،ADA و 1973 لاس بوصم بانتجا نازومآ شناد و نانکراک هب طوبرم یاه تیلاعف و اه یش�م طخ رد هناهاگآ تروص هب لولعم درف هب تبسن یش�رعت و ضیعبت هنوگچیه .دنک دهاوخن زاجم ،ام هسردم متسیس یاه تیلاعف ای اه همانرب زا کی چیه رد1973 لاس بوصم یش�خبناوت نوناق زا 504 شخب هب هجوت اب هیحان .دوب
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	 .دوش یمن لمحت ناونع چیه هب و تسا ینوناقریغ راتفر نیا .دوش داجیا تاهیبنت اب ،دنوش لولعم دارفا هب ضرعت بکترم هک ینانکراک و نازومآ شناد لولعم دارفا هب ضرعت زا هک ییاه هداوناخ .دش دنهاوخ وربور یطابضنا.دنهد رارق نایرج رد ار هسردم ریدم ًاروف دیاب دنراد علاطا
	 .دوش یمن لمحت ناونع چیه هب و تسا ینوناقریغ راتفر نیا .دوش داجیا تاهیبنت اب ،دنوش لولعم دارفا هب ضرعت بکترم هک ینانکراک و نازومآ شناد لولعم دارفا هب ضرعت زا هک ییاه هداوناخ .دش دنهاوخ وربور یطابضنا.دنهد رارق نایرج رد ار هسردم ریدم ًاروف دیاب دنراد علاطا
	ینید ضیعبت مدع
	 ینید یفرط یب ظفح هب تبسن ،هماع یش�زومآ هیحان کی ناونع هب هیحان و دنک قیوشت ار ینید یاه تیلاعف رد زومآ شناد تکرش دیابن و تسا دهعتم .دیامن درسلد دوخ ینید ضیارف ندروآ اجب هب تبسن ار نازومآ شناد دیابن داجیا نودب دنک یم قیوشت ار هیحان نانکراک یش�زومآ تئیه ،لیلد نیمه هب ینازومآ شناد ینید یاهزاین ندرک هدروآرب هب تبسن ،یدنیاشوخان سح چیه اه نآ ات دیامن شلات ،دننک تکرش همانرب قوف یاه تیلاعف رد دنناوت یم هک.دنروایب اج هب ار دوخ ینید ضیارف
	 دننک یم مهارف ینید سدقم یاهزور یواح میوقت کی هدش نییعت درف و ريدم ،اهزور نآ رد هسردم مهم یاه تیلاعف یزیر همانرب زا ناکما دح ات هسردم و مهارف هب زاین ناش ینید تاداقتعا هک ینازومآ شناد .درک دهاوخ بانتجا هلمج زا ،هسردم نانکراک هب لبق زا دیاب ،دراد بسانم لحم کی ندرک طیحم رد هک ینانکراک ریاس ای همانرب قوف نارواشم ،نایبرم ،ناملعم یاهزاین هرابرد یبتک تروص هب ،دنتسه لاعف یلیصحت لاس لوط رد هسردم زومآ شناد یاهزاین ات دننک یم راک نازومآ شناد اب ناملعم .دنهدب علاطا دوخ دوخ ینید ضیارف و دشابن رضاح سلاک رد ،هیبنت دوجو ن
	نابز ضیعبت مدع
	 تکرش ای شریذپ یارب یعنام دیابن یش�یلگنا نابز رد یفاک تراهم نتشادن دیناوت یم ار رتشیب تاعلاطا .دوش بوسحم هیحان یاه همانرب رد زومآ شناد و یبرع ،ینیارکوا ،یش�ور ،ییایناپسا یاه نابز هب ،هنابزدنچ نانکراک زاهرامش هب یش�یلگنا نابز هعسوت هدننک گنهامه اب سامت قیرط زا یش�راف.دینک تفایرد )916( 971-5382
	 

	 تیعبت ای ضیعبت مدع هنیمز رد لاردف تاررقم و نیناوق هب طوبرم تلااؤس:دیسرپب ریز قیرط زا دیناوت یم ار ام هیحان رد نوناق زا

	  و 1990 لاس بوصم تیلولعم راچد یاه ییاکیرمآ نوناق زا Title II و Rehabilitation نوناق زا 504 شخب هب هجوت اب رگا 2008 لاس هیحلاصا کدوک هک دوش صخشم ،ADA ای/و 1973 لاس بوصم )یش�خبناوت( Act تیلوئسم دراد زاین کمک هب بسانم یش�زومآ تامدخ هب یش�رتسد یارب هدهع هب یش�اخ یاه تیلوئسم نازومآ شناد یبایزرا و ییاسانش FAPE هئارا.دراد
	  و 1990 لاس بوصم تیلولعم راچد یاه ییاکیرمآ نوناق زا Title II و Rehabilitation نوناق زا 504 شخب هب هجوت اب رگا 2008 لاس هیحلاصا کدوک هک دوش صخشم ،ADA ای/و 1973 لاس بوصم )یش�خبناوت( Act تیلوئسم دراد زاین کمک هب بسانم یش�زومآ تامدخ هب یش�رتسد یارب هدهع هب یش�اخ یاه تیلوئسم نازومآ شناد یبایزرا و ییاسانش FAPE هئارا.دراد
	 هرابرد ام هیحان نانکراک یوس زا هدش لامعا ضیعبت اب هداوناخ رگا لمعلاروتسد ،دنتسین قفاوم دوخ کدوک لحم نییعت ای یبایزرا ،ییاسانش هنافرط یب یش�رداد هب ناوت یم اه نآ هلمج زا هک دنراد دوجو یتیامح یاه ناوت یم ار اهدنیآرف و اه یش�م طخ نیا هب طوبرم تاعلاطا .درک هراشا 3738 Walnut Avenue, رد عقاو هیحان 504 شخب هدننک گنهامه زا تسد هب )916( 971-7220 اب سامت قیرط زا ای Carmichael, CA 95608.دروآ
	 504 شخب هب هجوت اب یمسج یناوتان لیلد هب ضیعبت یاه تیاکش یارب ،ADA ای/و 1973 لاس بوصم )یش�خبناوت( Rehabilitation Act نوناق زا اه هداوناخ ،تسین طوبرم کدوک لحم نییعت ای یبایزرا ،ییاسانش هب هک میظنت هناگادج تیاکش کی تسدکی تیاکش دنیآرف زا هدافتسا اب دنناوت یم ای هسردم یرادا لحم زا ناوت یم ار تیاکش نیا هب طوبرم یاه مرف ؛دننک رد عقاو هیحان رتفد سردآ هب ،هیحان قباطت شخب دشرا/یمومع رواشم تفایرد 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 971-7110 لاس بوصم )یش�خبناوت( Rehabilitation Act نوناق زا 504 شخب( .درک BP ;2008 
	لولعم دارفا هب ضرعت
	 بوصم )یش�خبناوت( Rehabilitation Act نوناق زا 504 شخب ساسا رب لولعم دارفا( Title II American with Disabilities Act و 1973 لاس.دشاب یم عونمم لولعم دارفا هب ضرعت ،2008 )ییاکیرمآ
	 ندرک ادص و یملاک یاهراتفر لماش دناوت یم لولعم دارفا هب ضرعت دشاب ییاهراتفر ای یریوصت ای بوتکم تاراهظا ؛بسانمان یماسا اب ،هدننکریقحت ،رضم ،زیمآدیدهت لولعم درف یارب یمسج رظن زا هک قیرط زا تسا نکمم ای و دنوش یم بوسحم هدننز ای کانسرت یاه تصرف ای تامدخ ،ایازم رد زومآ شناد روضح رد تلاخدهنامصخ یطیحم ،وا فرط زا اه نآ تفایرد ای هیحان یاه همانرب

	U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights50 United Nations PlazaSan Francisco, CA 94102
	U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights50 United Nations PlazaSan Francisco, CA 94102
	 
	 

	)415( 486-5570 راگنرود ; )415( 486-5555نفلت
	کرادم دقاف نازومآ شناد
	 لکش هب ،دنراد تماقا San Juan Unified رد شا هداوناخ هک یکدوک ره هب .دشاب هتشاد یش�رتسد ناگیار یمومع شزومآ هب دراد قح هدش نیمضت دهاوخن عونمم هسردم هب یا هداوناخ چیه یش�رتسد ،ترجاهم تیعضو لیلد.دش
	یسنج رازآ
	 تسا دهعتم رازآ هنوگره زا یراع یش�زومآ طیحم کی ظفح هب یرادا تیئه رگید ای نانکراک ،نازومآ شناد ریاس یوس زا نازومآ شناد یش�نج رازآ و ای و هسردم تیامح تحت یاه تیلاعف لوط رد ای هسردم طیحم رد دارفا یرادا تیئه ،نیا رب هولاع .تسا عونمم ،هسردم هب طوبرم یاه تیلاعف یارب ای دننک یم تیاکش هک یدارفا هیلع مادقا ای هنایوج ماقتنا یاهراتفر تکرش نآ دنیآرف رد ای دننک یم کمک ،دنهد یم تداهش تیاکش یریگیپ.تسا هدرک عونمم ،یرادا تاررقم و یش�م طخ نیا زا تیعبت اب ،دنراد
	 یزومآ شناد ره یارب هسردم زا جارخا یتح ای و یطابضنا تاهیبنت تسا نکمم ،دراد تکرش ام هیحان رد یرگید درف ره ای زومآ شناد کی یش�نج رازآ رد هک رد ای دنهد یم ار یش�نج رازآ زورب هزاجا هک نانکراک زا کی ره .دوش لامعا دنهاوخ رارق جارخا یتح و یطابضنا تاهیبنت ضرعم رد ،دنراد تکرش نآ.تفرگ
	 دیاب تسا هتفرگ رارق یش�نج رازآ دروم دنک یم سح هک یزومآ شناد ره سامت رگید هیحان ریدم کی ای هدش صخشم درف ای هسردم ریدم اب ًاروف Board Policy/Administrative Regulation مرف زا یپک کی و دریگب تفایرد ار یرادا تاررقم  1312.3-Uniform Complaint Procedures میظنت اهدنیآرف نیا هب هجوت اب ناوت یم ار رازآ هب طوبرم یاه تیاکش .دنک دوخ نازومآ شناد اب یش�م طخ نیا هرابرد بسانم لکش هب ناملعم .درک عون چیه دنتسین روبجم هک دنهد یم نانیمطا اه نآ هب و دننک یم تبحص.دننک لمحت هسردم رد ار یش�نج رازآ
	 رازآ هب طوبرم تاقافتا ًاروف نانکراک و نازومآ شناد دراد راظتنا یرادا تیئههیحان رد یرگید ریدم ره ای هدش صخشم درف ای هسردم ریدم هب ار یش�نج

	 دیاب هک هیحان نانکراک زا کی ره ای هسردم ریدم هک یتروص رد .دنهدب علاطا هدوب کیرش یش�نج رازآ نیا رد ،دوش میظنت وا دزن یداع تلاح رد شرازگ عوقو دهاش ای دنا هدرک تفایرد ار زومآ شناد شرازگ هک ینانکراک ،تسا ای ريدم ای ضیعبت مدع هدننک گنهامه هب ار بتارم دیاب دنا هدوب قافتا نیا.دننک شرازگ ،هدش صخشم درف
	 دیاب هک هیحان نانکراک زا کی ره ای هسردم ریدم هک یتروص رد .دنهدب علاطا هدوب کیرش یش�نج رازآ نیا رد ،دوش میظنت وا دزن یداع تلاح رد شرازگ عوقو دهاش ای دنا هدرک تفایرد ار زومآ شناد شرازگ هک ینانکراک ،تسا ای ريدم ای ضیعبت مدع هدننک گنهامه هب ار بتارم دیاب دنا هدوب قافتا نیا.دننک شرازگ ،هدش صخشم درف
	 دنیآرف رد هدننک تکرش دارفا هیلع هنایوج ماقتنا راتفر هنوگره هیحان دریگب رارق یگدیسر دروم ًاروف دیاب تیاکش ره .دناد یم عونمم ار تیاکش .دراذگب مارتحا ،هدنورپ رد ریگرد صاخشا مامت یش�وصخ میرح هب و ،دوش یم ییاسانش دشرا رواشم ناونع هب هیحان Title IX  هدننک گنهامه.)916( 971-7110 ،3737 Walnut Ave., Carmichael CA 95608)BP 5145/7( 
	 

	رتویپمک/هنایار زا هدافتسا
	 زا هدافتسا و هسردم رد اه هنایار زا هدافتسا ،زاین دروم دراوم رد زج هب نیناوق زا هک ینازومآ شناد .تسا نازومآ شناد قوقح وزج تنرتنیا ناکما و دنریگب رارق یطابضنا تاهیبنت ضرعم رد تسا نکمم دننکن تیعبت یاه هنایار زا نازومآ شناد هک ینامز .دنهدب تسد زا ار هنایار زا هدافتسا:دننک لمع ریز دراوم قبط دنتسه قفاوم ،دننک یم هدافتسا هسردم
	 .
	 .
	 .
	 .

	؛هسردم نانکراک و ناملعم تاروتسد

	 .
	 .
	 .

	و ؛هیحان نیناوق و هسردم نیناوق

	 .
	 .
	 .

	دنراد یش�رتسد نآ هب هک یا هنایار هکبش ره نیناوق


	 دنراذگب مارتحا ناربراک ریاس هب هک دنتسه قفاوم  نینچمه  نازومآ شناد:دننک تیعبت نیناوق نیا زا و
	 .
	 .
	 .
	 .

	 هب طوبرم شزومآ و قیقحت یارب طقف هسردم یاه هنایار زا
	 هب طوبرم شزومآ و قیقحت یارب طقف هسردم یاه هنایار زا
	دننک هدافتسا هسردم


	 .
	 .
	 .

	 یصخش یتاغیلبت فادها یارب هسردم یاه هنایار و اه هکبش زا
	 یصخش یتاغیلبت فادها یارب هسردم یاه هنایار و اه هکبش زا
	دننکن هدافتسا


	 .
	 .
	 .

	 هژورپ کی هب هکنآ رگم) دنهدن رییغت ار یدنس ای رازفا مرن چیه
	 هژورپ کی هب هکنآ رگم) دنهدن رییغت ار یدنس ای رازفا مرن چیه
	 رییغت ای شیاریو یارب حیرص لکش هب ای دشاب طوبرم کرتشم
	(دشاب هدش هداد هزاجا نآ


	 .
	 .
	 .

	 هریخذ ای هدافتسا ،دوجوم ،رشتنم ،دیلوت ار تاعلاطا تسد نیا
	 هریخذ ای هدافتسا ،دوجوم ،رشتنم ،دیلوت ار تاعلاطا تسد نیا
	:دننکن
	 .
	 .
	 .
	 .

	؛دنتسه عونمم هسردم ای هیحان تاررقم ،نوناق ساسا رب
	؛دنتسه عونمم هسردم ای هیحان تاررقم ،نوناق ساسا رب


	 .
	 .
	 .

	؛دننک یم ضقن ار تیار یپک نوناق
	؛دننک یم ضقن ار تیار یپک نوناق
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	 چیه داجیا ثعاب تنرتنیا و یا هنایار یاه هکبش ،هیحان یاه هنایار زا هدافتسا یارب دوخ قح San Juan Unified .دوش یمن یش�وصخ میرح رد ییانثتسا ظوفحم ار تمرف ره رد هدش هریخذ ای یتفایرد ،یلاسرا تاعلاطا مامت یش�ررب یور زومآ شناد یاهراک نتفر تسد زا ای بیسآ لابق رد ام هیحان .دناد یم یش�رتسد تروص رد .دریگ یمن هدهع هب ار یتیلوئسم چیه ،هنایار یاه لیاف یش�ررب ار دوخ دنزرف لیاف دنراد قح میق دارفا ای نیدلاو ،تاعلاطا هب ،اه هنایار زا زومآ شناد بسانم هدافتسا زا نانیمطا یارب امش کمک زا .دننک)BP 6163.4( .میرازگساپس
	 چیه داجیا ثعاب تنرتنیا و یا هنایار یاه هکبش ،هیحان یاه هنایار زا هدافتسا یارب دوخ قح San Juan Unified .دوش یمن یش�وصخ میرح رد ییانثتسا ظوفحم ار تمرف ره رد هدش هریخذ ای یتفایرد ،یلاسرا تاعلاطا مامت یش�ررب یور زومآ شناد یاهراک نتفر تسد زا ای بیسآ لابق رد ام هیحان .دناد یم یش�رتسد تروص رد .دریگ یمن هدهع هب ار یتیلوئسم چیه ،هنایار یاه لیاف یش�ررب ار دوخ دنزرف لیاف دنراد قح میق دارفا ای نیدلاو ،تاعلاطا هب ،اه هنایار زا زومآ شناد بسانم هدافتسا زا نانیمطا یارب امش کمک زا .دننک)BP 6163.4( .میرازگساپس
	سابل
	 Will هطسوتم سرادم .دراد ار دوخ هب صوصخم سابل عون هسردم ره .دنراد صوصخم یاه مروفینوی Dyer-Kelly ناتسبد و Pasteur و Rogers یاه نیزگیاج ای کمک تفایرد هرابرد تبحص یارب دنناوت یم اه هداوناخ .دنریگب سامت هسردم ریدم اب ،هسردم ره مروفینوی یارب دوجوم هسردم ره رد ندیشوپ سابل هوحن یمومع یش�م طخ اب دیاب نازومآ شناد.دنشاب هتشاد تقباطم
	 نت هب بسانم سابل هسردم طیحم رد دور یم راظتنا نازومآ شناد مامت زا رد هجوت لباق لکش هب هک ییوم گنر ای وم لدم ،سابل هنوگره .دنشاب هتشاد لومشم هک یدراوم زج هب ،دنک یم لکشم ای للاتخا داجیا یش�زومآ طیحم هب ،دنوش یم یرادا تاررقم ای یش�زومآ تئیه یش�م طخ ،نایب یدازآ نوناق یش�خش لیاسو ای تارهاوج ،کاشوپ .دوب دهاوخن لوبق لباق ناونع چیه ای تاملک یواح )هریغ و بآ یرطب ،یش�زرو فیک ،یرمک فیک ،یتشپ هلوک( بلاطم هک یدراوم ای زیمآ تمهت ،هدننز ،زیمآ ضیعبت ،یش�نج ،کیکر ریواصت ،لکلا ،ردخم داوم ،هحلسا زا ینوناقریغ هدافتسا لثم ،نشخ
	 زا جراخ طیحم یارب دهدب هزاجا نازومآ شناد هب دیاب هسردم ره ،باتفآ شبات ربارب رد تظفاحم یاه سابل زا یلیصحت زور کی رد سلاک دریگب راک هب ار ینیناوق دناوت یم هسردم ره .دننک هدافتسا ،هلاک لثم رد ندیشوپ یارب زاجم باتفآ شبات ربارب رد ظفاحم سابل عون هک،دنوش یم یقلت »بسانمان« هک ییاه هلاک و هسردم زا جراخ طیحم

	)AR 5145.2 و EC § 35183.5; BP( .تسا هدش صخشم نآ رد
	)AR 5145.2 و EC § 35183.5; BP( .تسا هدش صخشم نآ رد
	 شناد یارب سابل Encina Preparatory 6-12 High School ناتسریبد کمک .دنک یم مهارف اهنآ یاه هداوناخ و San Juan Unified نازومآ رد سابل هجنگ .دوش یم هتفریذپ زیمت شفک و سابل ،شخب شمارآ یاه جنپ و تسا هدش عقاو یزاسندب نلاس گنیکراپ رواجم - تیرتسا لب 1400اب ندرک لاوس یارب افطل.تسا زاب رهظ زا دعب 2 تعاس ات رهظ زا اه هبنش.دیریگب سامت 916-971-5891 
	 

	یلام تیلوئسم
	 ،تسردان یاهراتفر یلام هنیزه دیاب دنتسه لوئسم یمیق دارفا ای نیدلاو.دنریذپب ار دوخ ریغص نادنزرف یوس زا ،یمومع لاوما هب بیسآ هلمج زا
	/و قیلعت تسا نکمم دنراد تکرش اه تیلاعف هنوگنیا رد هک ینازومآ شناد.دنوش یرفیک تاماهتا لمحتم و هدش جارخا هسردم زا ای
	 نامز ات ار زومآ شناد همانراک و ملپید ،تارمن دناوت یم ام هیحان ،هولاع هب تخادرپ رد نیدلاو ای کدوک ییاناوت مدع تروص رد و تراسخ تخادرپ ،یلام تراسخ ناربج ربارب رد هنابلطواد یاه تیلاعف ماجنا زا سپ ،هنیزه.دراد هگن دوخ دزن
	 ریغص زومآ شناد هب هک هیحان یاه ییاراد مامت لابق رد میق دارفا ای نیدلاو.تشاد دنهاوخ تیلوئسم ،دنوش یمن هدنادرگزاب و هدش هداد ضرق
	یرارطضا تاعلاطا
	 بسانم دارفا اب سامت رد نانکراک هب کمک یارب دیاب امش دنزرف هسردم هتشاد هدنورپ رد تسرد تاعلاطا ،یرارطضا تیعضو زورب نامز رد نیلانآ دنیآرف کی یرارطضا تراک تاعلاطا لاسرا یارب هیحان .دشاب دیاب هلمج زا ،دننک رپ لماک تروص هب ار اه تراک دیاب اه هداوناخ .دراد تلاح رد سامت یارب نفلت یاه هرامش و طبترم تملاس تاعلاطا مامت دراو ،نیلانآ تراک ندرک رپ یارب ًافطل .دنشاب هتشاد رایتخا رد ار یرارطضا :رد دوش تفای  دناوت یم رتشیب تاعلاطا .دیوش نیدلاو لاتروپ متسیس.www.sanjuan.edu/emergencycard
	 

	 یروتکریاد تاعلاطا زج هب ،یرارطضا تراک یور دوجوم تاعلاطا نفلت هرامش ای سردآ رگا .دنوش یم ظفح هنامرحم تروص هب ،زومآ شناد هب ًاروف ًافطل ،درک ادیپ رییغت لیلد ره هب یلیصحت لاس لوط رد تراک یور)EC § 49408( .دیهدب علاطا هسردم

	تناضحتاروتسدوهاگداد
	تناضحتاروتسدوهاگداد
	 
	 
	 

	 یارب یتیامح و نما طیحم کی هئارا یارب تسا دهعتم San Juan Unified هسردم رد ار زومآ شناد هک یمیق ای یلو .دنک یراکمه اه هداوناخ اب ،یریگدای و دوش یم هتخانش تناضح یاراد میق ای یلو ناونع هب دنک یم مان تبث ود ره دنراد هدیقع هسردم نلاوئسم .دراد هدهع هب ار کدوک هافر تیلوئسم زومآ شناد ندرب قح هلمج زا ،دنتسه رادروخرب ربارب قوقح زا اه میق ای یلو قباوس یبایزرا ،هسردم زا زومآ شناد ندرک جراخ ،یش�لاک تعاس زا سپ هکنآ رگم ،هسردم زا دیدزاب ای هسردم یاه تیلاعف رد تکرش ،زومآ شناد .دسرب هسردم تسد هب هاگداد فرط زا هلئسم نیا اب ف
	 تیدودحم رب ینبم هاگداد روتسد ضقن یارب شلات هدهاشم تروص رد نارومأم و تناضح یاراد یلو اب دیاب هسردم ،زومآ شناد کی هب یش�رتسد دهدب ار زومآ شناد هب یش�رتسد ناکما ینامز اهنت و دریگب سامت یلحم سیلپ هیصوت نیدلاو هب .دننک ملاعا ار دوخ تیاضر روکذم دروم ود ره ای کی هک.دنشاب هتشاد یراکمه مه اب ،دوخ دنزرف شزومآ زا ینابیتشپ یارب دوش یم
	سلاکردروضح
	 
	 

	 ساسا رب .دراد زومآ شناد تیقفوم رد ییازسب شقن سلاک رد روضح دیاب ار دوخ هلاس 18 ات 6 ناکدوک  میق دارفا و نیدلاو ،اینرفیلاک نیناوق زا ینوناق رظن زا طیارش یخرب دوجو لیلد هب هکنآ رگم ،دنتسرفب هسردم هب تیعبت نوناق نیا زا دنناوتن هک یمیق دارفا ای نیدلاو .دنوش ینثتسم رما نیا.دنریگب رارق درگیپ تحت تسا نکمم دننک
	 ،یلیصحت عطاقم مامت یارب San Juan Unified ،ناسآ کرد یارب یزومآ شناد .دراد  هدش درادناتسا یش�لاک روضح یاهدنیآرف و اه یش�م طخ ناونع هب ،دهدب تسد زا لاس کی لوط رد ار رتشیب ای یش�لاک تعاس 10 هک هجوم اه تبیغ ایآ هک هلئسم نیا هب هجوت نودب ،دوش یم بوسحم بیاغ هب Attendance Improvement Program هرابرد رگا .ریخ ای دنا هدوب ریدم ای ملعم اب ،تسا هدرک لوغشم ار امش نهذ یلاؤس ای دیراد زاین کمک هرامش قیرط زا رتشیب تاعلاطا بسک یارب ای دیریگب سامت دوخ زومآ شناد و EC § 48200( .دیریگب سامت یرضاح دوبهب همانرب اب )916(979-8604)48

	 .
	 .
	 .
	 .
	 .

	؛دنیآ یم تسد هب هنامرحم یاه لیاف ای یش�وصخ میرح ضقن اب

	 .
	 .
	 .

	 لثم( دوش یم درف دوخ ای هیحان یارب تیلوئسم داجیا ثعاب؛)زیمآ ارتفا تاعلاطا

	 .
	 .
	 .

	؛دنتسه یش�نج ای کیفارگونروپ ،هدننز

	 .
	 .
	 .

	 ،اه همانرب ،اه متسیس هب بیسآ ای للاتخا ،ریخأت داجیا ثعاب؛دنوش یم تازیهجت ای اه هکبش

	 .
	 .
	 .

	 عونمم هسردم یش�زومآ یاضف ای یراک طیحم رد تروص نیا ریغ رد.دنتسه


	 هب دوخ تیاس بو قیرط زا ار دوخ یتنرتنیا ینمیا عبانم ام شزومآ هیحان مومع و نازومآ شناد رایتخا رد www.sanjuan.edu/cybersafety سردآ دارفا رگید اب لماعت لماش ،نیلانآ راتفر هرابرد یتاعلاطا .دهد یم رارق مدرم و نیلانآ رازآ زا یهاگآ و اه مور تچ رد ،یعامتجا هکبش یاه تیاس بو یور رب.تسا دوجوم نآ هب خساپ هوحن
	تنرتنیا هب یسرتسد
	 .دنک یم هئارا یش�زومآ فادها یارب ار تنرتنیا San Juan Unified یاهرازفا مرن ،لیمیا هب دننک یم هدافتسا تنرتنیا زا هک ینازومآ شناد ،هرگنک هناخباتک ،یهاگشناد یاه هناخباتک ،ثحب یاه هورگ ،یمومع هنماد.دنراد یش�رتسد هباشم دراوم رگید و یتاقیقحت تاسسؤم رابخا و تاعلاطا
	 ناناوجون یارب تسا نکمم تنرتنیا تاعلاطا زا یش�عب ،دوجو نیا اب یش�رتسد لرتنک رد San Juan Unified تیلوئسم .دوش یقلت بسانمان دیهاوخ یمن رگا .تسا دودحم ،بسانمان تاعلاطا هب نازومآ شناد ار تساوخرد نیا دیاب ،دشاب هتشاد یش�رتسد تنرتنیا هب امش زومآ شناد هئارا ،دراد روضح نآ رد زومآ شناد هک یا هسردم ریدم هب یبتک تروص هب.دینک
	 یور بسانم یاهراتفر زا دوخ تاراظتنا هرابرد اه هداوناخ دوش یم هیصوت زا هدافتسا نامز رد زومآ شناد کی تسا نکمم .دننک تبحص تنرتنیا لابق رد شنیدلاو هک دنک یرادیرخ ار یتامدخ ای اهلااک یتنرتنیا تامدخ یش�رتسد ای هدافتسا لابق رد San Juan Unified .دنتسه لوئسم نآ تیلوئسم چیه دوش یم ضقن ام هیحان نیناوق هک یوحن هب نازومآ شناد تفایرد تاعلاطا ندوب تسرد ای تنرتنیا هب یش�رتسد مدع یارب و درادن.دریذپ یمن ار یتیلوئسم چیه هدش
	 هدش تظافح ای یش�وصخ هسردم یاه هنایار یور ندرک راک هکنیا کرد.تسا رادروخرب ییلااب تیمها زا ،تسین
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	اه تیلوئسم و قوقح
	اه تیلوئسم و قوقح

	اه تیلوئسم و قوقح
	اه تیلوئسم و قوقح

	ینوناق زاجم یاه تبیغ
	ینوناق زاجم یاه تبیغ
	 زومآ شناد تبیغ نامز رد اه هداوناخ هک تسا مهم رایسب نوناق هب هجوت اب ،دوجو نیا اب .دنهدب علاطا هسردم هب ،دوخ:دوش یم هتسناد »هجوم« ریز لیلاد هب اهنت تبیغ کی ،تلایا)EC § 48205(
	 

	 .
	 .
	 .
	 .

	زومآ شناد یرامیب لیلد هب

	 .
	 .
	 .

	 تشادهب رومأم ای ناتسرهش کی روتسد هب هنیطنرق رد روضح لیلد هب.یرهش

	 .
	 .
	 .

	 ای یکشزپ مشچ ،یکشزپنادند ،یکشزپ تامدخ ندنارذگ فده اب.زاین دروم کیتکارپوریاک

	 .
	 .
	 .

	 هجرد هداوناخ یاضعا زا یکی یراپسکاخ مسارم رد تکرش فده اب رد و زور کی زا شیب تبیغ مسارم ماجنا تروص رد هک ینامز ات ،کی زا شیب تبیغ اینرفیلاک زا جراخ رد یراپسکاخ مسارم ماجنا تروص.دشابن زور هس

	 .
	 .
	 .

	 هدش حیرصت نوناق رد هک یلکش هب هفصنم تئیه رد روضح فده اب.تسا

	 .
	 .
	 .

	 هفیظو زومآ شناد هک یکدوک یارب رتکد تقو ای یرامیب لیلد هب.دراد هدهع هب یلیصحت لاس لوط رد ار وا تناضح

	 .
	 .
	 .

	 رد روضح ،هاگداد رد روضح لثم یدراوم یارب تبیغ لیلد هب سنارفنک کی رد روضح ای یبهذم مسارم ،یراپسکاخ مسارم کی یاهدنیآرف هرابرد یش�زومآ سنارفنک کی رد روضح ای یراک مهم هئارا یتلودریغ نامزاس کی یوس زا هک ییاضق ای یراذگ نوناق ای یلو یوس زا یبتک تروص هب تبیغ تساوخرد هک ینامز ،دوش یم یوس زا هدش نییعت هچراپکی یاهدرادناتسا ساسا رب و هدش هئارا میق هدیسر هدش صخشم هدنیامن ای ریدم دییأت هب ،یراذگ نوناق تئیه شیب دیابن مرت ره رد یبهذم مسارم رد روضح ،نوناق ساسا رب .تسا.دشاب تعاس راهچ زا

	 .
	 .
	 .

	 رد یلحم تئیه یاضعا زا یکی ناونع هب تمدخ فده اب - تاباختنا.تاباختنا کی

	 .
	 .
	 .

	 زومآ شناد کی هجرد هداوناخ یاضعا زا یکی اب تقو ندنارذگ فده اب شخب رد هک روطنامه ،تسا حلسم یاهورین مئاد وضع کی هک ،هدوب هفیظو ماجنا لوغشم یتدم یارب و هدش فیرعت نوناق 49701 هقطنم هب تسا رارق ،تسا هتشگزاب یگزات هب ،تسا لحم کرت لاح رد هجوم تبیغ .دوش مازعا یگنج هقطنم زا ینابیتشپ تیعقوم ای یگنج و طسوت هک دشاب ینامز تدم یارب دیاب فارگاراپ نیا نتفرگ رظن رد اب.دوش یم صخشم ،یش�زومآ هیحان ریدم دیدحلاص هب



	 .
	 .
	 .
	 .
	 .

	 هب ندش لیدبت یارب زومآ شناد دنگوس مسارم رد روضح فده ابهدحتم تلاایا ینوناق دنورهش


	 هتشاد هزاجا دیاب دننک یم تبیغ هسردم زا ریز لیلاد هب هک ینازومآ شناد تسد زا تبیغ تدم لوط رد هک ییاه نومزآ و یگناخ فیاظو مامت دنشاب لیمکت لوبق لباق نامز تدم رد ،دننک تفایرد بسانم یلکش هب ار دنا هداد هک یش�لاک ره ملعم .دنهد صاصتخا دوخ هب ار لماک رابتعا و هرمن و دنیامن هدامآ ار یگناخ فیاظو و نومزآ دیاب ،تسا هدرک تبیغ نآ رد زومآ شناد یفیلکت و نومزآ ،هباشم ًاقیقد هن اما ،لداعم لوبق لباق لکش هب هک دنک EC § 46010( .تسا هداد تسد زا دوخ تبیغ نامز رد زومآ شناد هک دشاب)48205 و
	اه تبیغ شرازگ
	 نآ عورش زا شیپ دیاب اه هداوناخ ،زومآ شناد کی ریخأت ای تبیغ تروص رد هرامش اب ،دراد ریخأت ای  تبیغ اه نآ رد زومآ شناد هک ییاهزور مامت و یراک زور کی تشگزاب ماگنه رد دیاب زومآ شناد .دنریگب سامت هسردم یش�لاک روضح تسا هدش ءاضما میق ای یلو طسوت هک دشاب هتشاد هارمه یبتک تشاددای ،تبیغ  خیرات ،عطقم ،ملعم مان ،زومآ شناد لماک مان ،ملاعا خیرات یواح و ییاه تبیغ .تسا هدنهد علاطا درف تبسن و مان نآ رانک رد و تبیغ لیلد تبیغ ناونع هب دوشن صخشم ناش تیعضو هسردم زور جنپ لوط رد هک.دش دهاوخ جرد قباوس رد هسردم یوس زا هجومریغ
	یرامیبدییأت
	 

	 جنپ اب ربارب تلاایا رسارس رد یرامیب لیلد هب ناکدوک تبیغ نیگنایم ات دهد یم هزاجا میق ای هداوناخ ره هب San Juan Unified .تسا زور یکی ای کشزپ یهاوگ و دییأت هب زاین نودب لاس ره رد یلاوتم ریغ زور 10 فقس)EC § 46011( .دنشاب هتشاد تبیغ ،هسردم نانکراک زا
	 

	 ناکما دیدش یرامیب لیلد هب زونه زور جنپ تشذگ زا سپ هک ینازومآ شناد هیدییأت کی ،هسردم هب تشگزاب ماگنه رد دیاب دنرادن ار هسردم رد روضح یرامیب کی لیلد هب زومآ شناد رگا .دنشاب هتشاد هارمه کشزپ زا یهاوگ و جنپ مامتا زا شیپ ای ،دراد رارق کشزپ مظنم تبقارم تحت یدج و نمزم هب ار یهاوگ ًاروف دیاب ،دنامب لزنم رد هتساوخ وا زا کشزپ کی هک یتلهم زور.دینک هئارا هسردم

	 تبیغ زور 10 عومجم زا و دوش یم تبث هجوم ناونع هب تبیغ تاسلج نیا.دش دهاوخن رسک نیدلاو هجوم
	 تبیغ زور 10 عومجم زا و دوش یم تبث هجوم ناونع هب تبیغ تاسلج نیا.دش دهاوخن رسک نیدلاو هجوم
	نمزم یرامیب مرف
	 تفایرد اب دیناوت یم ،تسا لاتبم نمزم یرامیب کی هب امش زومآ شناد رگا نیا رد .دینک هجوم ار دوخ زومآ شناد یاه تبیغ مامت ،کشزپ کی هیدییأت ،دنرادن کشزپ هنیاعم هب زاین هک یمئلاع و یرامیب دیاب جلاعم کشزپ مرف هدش صخشم ،دورن هسردم هب و دنامب هناخ رد زومآ شناد تسا مزلا اما.دنشاب
	 کی هسردم هب زومآ شناد تشگزاب نامز رد  میق ای یلو ،یهاوگ نیا اب صخشم کشزپ طسوت یرامیب مئلاع نآ رد هک دننک یم لاسرا تشاددای زا دیناوت یم ار مرف نیا .دش دنهاوخ دادملق هجوم اه تبیغ نیا .تسا هدش .دوش یم یش�قنم یلیصحت لاس ره نایاپ رد مرف نیا .دینک تفایرد هسردم تلااؤس خساپ نتفای یارب .دینک تفایرد هنایلاس تروص هب دیاب ار دیدج مرف.دیریگب سامت هسردم نانکراک ای هسردم راتسرپ اب ًافطل دوخ
	لقتسمهعلاطم
	 

	 رضاح هسردم رد هجومریغ لیلد هب رتشیب ای زور جنپ یارب کدوک کی رگا کی و دنریگب سامت هسردم ریدم اب رتدوز زور جنپ دنناوت یم اه هداوناخ ،دوشن اه تساوخرد رتشیب هب سرادم هکنیا دوجو اب .دنهد بیترت ار لقتسم هعلاطم علاطا لثم ،صوصخ هب یاهرایعم زا یش�عب تسا نکمم ،دننک یم یگدیسر ،یراتفر ،یش�لاک روضح ،کیمداکآ تلاکشم ،زور جنپ زا رتمک هلصاف رد دنوش ثعاب ،تامدخ هئارا یارب زاین دروم عبانم دوبن ای یناحتما یاه یریگرد.دنک در ار تساوخرد هسردم
	 رد دنناوت یمن هک ینازومآ شناد یاه هنیزگدنوش رضاح هسردم
	 هس تدم یارب یرامیب ای یدج بیسآ لیلد هب دنناوت یمن هک ینازومآ شناد طیارش .دننیبب شزومآ لزنم رد دنناوت یم ،دوش رضاح هسردم رد رتشیب ای هتفه تلاکشم هک ینازومآ شناد .دشاب هدش دییأت کشزپ کی یوس زا دیاب زومآ شنادکشزپ زا یهاوگ کی ،دوخ نامرد حرط یارب لبق زا دیاب دنراد ناور تملاس

	 ای یناور ،یمسج تقوم تیلولعم زا هک ینازومآ شناد .دننک تفایرد تلایهست  کی رد ای دنتسه یرتسب ناتسرامیب رد و دنرب یم جنر یفطاع ،دننک یم تفایرد تبقارم ،یتلایا یاه ناتسرامیب زج هب ، ینوکسم یتشادهب تیلولعم زا هک ینازومآ شناد .دننک تفایرد دوخ کشزپ زا ار حرط دنناوت یم دنتسه یرتسب ناتسرامیب رد و دنرب یم جنر یفطاع ای یناور ،یمسج تقوم ،یتلایا یاه ناتسرامیب زج هب ،  ینوکسم یتشادهب تلایهست کی رد ای یش�زومآ هیحان زا ار یدرف شزومآ دنناوت یم ،دننک یم تفایرد تبقارم لوئسم هداوناخ .دننک تفایرد ،تسا هدش عقاو نآ رد یتشادهب زکرم
	 ای یناور ،یمسج تقوم تیلولعم زا هک ینازومآ شناد .دننک تفایرد تلایهست  کی رد ای دنتسه یرتسب ناتسرامیب رد و دنرب یم جنر یفطاع ،دننک یم تفایرد تبقارم ،یتلایا یاه ناتسرامیب زج هب ، ینوکسم یتشادهب تیلولعم زا هک ینازومآ شناد .دننک تفایرد دوخ کشزپ زا ار حرط دنناوت یم دنتسه یرتسب ناتسرامیب رد و دنرب یم جنر یفطاع ای یناور ،یمسج تقوم ،یتلایا یاه ناتسرامیب زج هب ،  ینوکسم یتشادهب تلایهست کی رد ای یش�زومآ هیحان زا ار یدرف شزومآ دنناوت یم ،دننک یم تفایرد تبقارم لوئسم هداوناخ .دننک تفایرد ،تسا هدش عقاو نآ رد یتشادهب زکرم
	هسردمزارارف
	 
	 

	 لماکریغ ای لماک زور هس تدم یارب هجومریغ لکش هب هک یزومآ شناد ره یارب تبون هس رد یلیصحت لاس لوط رد ای دراد تبیغ یلیصحت لاس کی رد هتشاد ریخأت هجوم لیلد نودب هسردم زور کی رد هقیقد 30 زا شیب تدم هداد ماجنا هسردم زا رارف ،دشاب هدش دراوم نیا زا یبیکرت بکترم ای ،تسا ،اه نآ میق دارفا ای نیدلاو و دننک یم رارف هسردم زا هک ینازومآ شناد .تسا دنهاوخ همیرج و دنریگ یم رارق ینوناق درگیپ دروم و دنا هدرک ضقن ار نوناق.دش
	 .دتفایب ریخأت اب ای دوش قیلعت نازومآ شناد یگدننار زایتما تسا نکمم وغل ،دننک یم رارف هسردم زا ررکم لکش هب هک ینازومآ شناد راک هزاجا عومجم رد هک »هفقو« یاه هرود اب لاسگرزب دارفا دراد ناکما .دش دهاوخ .دنهدب تسد زا ار دوخ یلیصحتلا غراف تازایتما ،تسا زور شش اب ربارب نیدلاو یتلایا نوناق ،دوش یم لدب لکشم کی هب یش�لاک روضح هک ینامز دنیایب هسردم هب دوخ زومآ شناد اب هارمه دنک یم قیوشت ار میق دارفا ای)EC § 48260, 48273; VC § 13202.7( .دنوش رضاح اه سلاک رد وا اب و

	37
	37
	37


	38
	38
	38


	اه تیلوئسم و قوقح
	اه تیلوئسم و قوقح

	اه تیلوئسم و قوقح
	اه تیلوئسم و قوقح

	ررکم یاه تبیغ و هسردم زا رارف هیعلاطا
	ررکم یاه تبیغ و هسردم زا رارف هیعلاطا
	 هتشاد ریخأت و هسردم زا رارف ای/و هجومریغ تبیغ زور هس زومآ شناد رگا تبیغ هس زومآ شناد رگا .درک دنهاوخ تفایرد همان کی اه هداوناخ ،دشاب نیمود ،دشاب هتشاد هجومریغ تبیغ زور شش عومجم رد و رگید هجومریغ ای/و رگید هجومریغ تبیغ زور کی زومآ شناد رگا .دش دهاوخ لاسرا همان دنراد هجومریغ تبیغ زور هن عومجم رد ،دنک هبرجت ریخأت و هسردم زا رارف هناسانش هفیظو شلات کی .درک دنهاوخ تفایرد ار موس همان اه هداوناخ و هب هچ( تداع یور زا هسردم زا رارف هسلج کی لقادح ات دریگ یم تروص تیعضو ات دوش رازگرب زومآ شناد و هداوناخ اب )ینفلت ای ی
	Child Welfare and Attendance  Letter
	)CWA 1&2(  کدوک یسلاک روضح و هافر همان
	 هک دننک یم تفایرد میق/یلو قیرط زا عماج رادشه همان کی اه هداوناخ CWA1 همان .تسا هتشاد یدایز یاه یرامیب ناشدنزرف دهد یم ناشن .دشاب هدش تبث ،یلو دییأت ساسا رب یرامیب زور جنپ هک دوش یم میظنت ینامز کی هداوناخ ،دنسرب تبث هب یلو طسوت هدشدییأت یرامیب زور 10 هک ینامز رد یرامیب دییأت یارب هدش هتساوخ نآ رد هک دنک یم تفایرد CWA2 همان رضاح هسردم رد تسناوتن و دوب ضیرم زومآ شناد هک ،رتشیب یاهزور نودب تبیغ تاسلج مامت ،دعب هب  نآ زا .ددرگ هئارا کشزپ یهاوگ کی ،دوش رد هجومریغ دییأت ناونع هب ،هسردم نانکراک دییأت ای یا هفرح کش

	هسردم رد روضح یسررب تئیه یسرداد هسلج
	هسردم رد روضح یسررب تئیه یسرداد هسلج
	 )اینرفیلاک یش�زومآ نوناق( California Education Code زا 48263 شخب روضح یش�ررب یاه تئیه( School Attendance Review Boards هب هب هسردم زا رارف هب طوبرم یاه هدنورپ هب دنهد یم تیحلاص )هسردم رد لکش هب للاتخا / ینامرفان ای سلاک رد مظنمان روضح ،یداع تروص هب یرتدیدش تلاخادم دشاب مزلا تسا نکمم .دنک یگدیسر ،رمتسم هسردم رد روضح یش�ررب تئیه هب عاجرا راک ناوتب ات دوش هتفرگ راک هب دیاب میق دارفا ای نیدلاو .تفرگ رظن رد ار تاقیقحت دحاو ای )SARB( علاطا یارب .)EC § 48320-48325( دنریگب رارق نایرج رد یبتک تروصۀرامش هب Attendanc
	 

	تبیغ یلاوتم یاهزور دادعت - زومآ شناد فذح
	 هکنیا نودب دشاب هتشاد یلاوتم تبیغ زور 15 عومجم رد زومآ شناد کی رگا زا زومآ شناد تسا نکمم ،دوش هتفرگ یش�امت هسردم اب نیدلاو فرط زا دادعت ندیسر اب دنناوت یم هسردم یارجا نلاوئسم .دوش فذح هسردم صخشم نآ رد هک دننک لاسرا همان کی ،10 ددع هب یلاوتم تبیغ یاهزور یعس راب نیدنچ هسردم ای هتشادن هسردم اب سامت چیه هداوناخ دوش.دریگب سامت هداوناخ اب هتشاد
	هقطنم ناتسداد هب عاجرا
	 یلاوتم تروص هب یرگید صخش ای میق دارفا ،نیدلاو زا یکی هک یتروص رد تئیه( School Attendance Review Board تاروتسد هب دمع یور زا و School ،دهدن خساپ هدش هئارا تامدخ ای )هسردم رد روضح یش�ررب رب دهدب روتسد یش�زومآ هیحان هب دناوت یم Attendance Review Board Contributing to the Delinguency of a  نوناق 272 شخب ساسا هیلع یتیاکش بسانم هاگداد کی رد ،Minor, California Penal Code دنک میظنت ،دنراد شقن اه تبیغ نیا رد هک یرگید صاخشا ای میق ،یلو .دهد رارق ینوناق درگیپ تحت ار درف نآ ،بسانم ینوناق یراجم قیرط زا و هاگداد هب ییاض

	زومآ شناد ییاراد
	زومآ شناد ییاراد
	 ششوپ چیه زومآ شناد هدید بیسآ ای هدش دوقفم یاه ییاراد یارب هیحان لماک تیلوئسم اب نازومآ شناد یش�خش یاه ییاراد .دنک یمن هئارا یا همیب بیسآ ای ندش دوقفم لابق رد ام .دنوش یم هدروآ هسردم هب نازومآ شناد.میریگ یمن هدهع هب یتیلوئسم چیه یش�خش یاه ییاراد ندید
	ییارادیوجتسج
	 

	 و هسردم نلاوئسم ،نازومآ شناد هافر و ینمیا ،تملاس زا نانیمطا یارب شیتفت هب مادقا ینوناق زوجم ساسا رب دنناوت یم نوناق لامعا نارومأم شیتفت دروم نامز ره رد تسا نکمم هسردم یاه هسفق .دننک وجتسج و نلاوئسم ای تلایا رد سرادم ینمیا لوئسم نارومأم ،هولاع هب .دنریگب رارق داوم دوجو نداد ناشن یارب هدید میلعت یاه گس زا دنناوت یم نوناق لامعا .دننک هدافتسا اه ناکم ریاس و اه یتشپ هلوک ،اهوردوخ ،اه هسفق رد ردخم تسین زاجم هسردم طیحم رد هک یا هلیسو ره دنناوت یم هسردم نیلوئسم.دننک طبض ار
	هسردم یاه ییاراد ریاس و اه باتک
	 یاه ییاراد وزج زومآ شناد هب طوبرم تازیهجت و لیاسو ریاس و اه باتک هگن زیمت دیاب تازیهجت و لیاسو مامت .دننام یم یقاب San Juan Unified .دنوش هدنادرگرب یبوخ تیعضو رد و ددرگ اجباج تقد اب ،دنوش هتشاد لیاسو ضیوعت ای ریمعت هنیزه دیاب نازومآ شناد ،رگید یاه همیرج رب هولاع.دننک تخادرپ مه ار هدشدوقفم ای هدید بیسآ
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	طابضنا و راتفر
	طابضنا و راتفر

	طابضنا و راتفر
	طابضنا و راتفر

	 نما یطیحم و هدرک تظافح نازومآ شناد مامت قوقح زا هسردم نیناوق و دنشاب دازآ یریگدای رد دیاب نازومآ شناد .دننک یم داجیا یریگدای یارب نازومآ شناد .دنشاب دنم هرهب شزومآ یارب مزلا یدازآ زا دیاب ناراگزومآ و تفر ریسم ،یا هسردم یاه تیلاعف و هسردم رد دوخ یاهراتفر تیلوئسم یزاب نیمز رد روضح نامز رد هک ییاه تیلاعف و هسردم هب هناخ زا تشگرب نازومآ شناد زا تسا نکمم .دنراد هدهع هب ار ،دنهد یم ماجنا هسردم یاهدرادناتسا زا همانرب قوف یاه تیلاعف رد تکرش یارب دوش هتساوخ.دننک تیعبت یدنورهش ای کیمداکآ
	 نما یطیحم و هدرک تظافح نازومآ شناد مامت قوقح زا هسردم نیناوق و دنشاب دازآ یریگدای رد دیاب نازومآ شناد .دننک یم داجیا یریگدای یارب نازومآ شناد .دنشاب دنم هرهب شزومآ یارب مزلا یدازآ زا دیاب ناراگزومآ و تفر ریسم ،یا هسردم یاه تیلاعف و هسردم رد دوخ یاهراتفر تیلوئسم یزاب نیمز رد روضح نامز رد هک ییاه تیلاعف و هسردم هب هناخ زا تشگرب نازومآ شناد زا تسا نکمم .دنراد هدهع هب ار ،دنهد یم ماجنا هسردم یاهدرادناتسا زا همانرب قوف یاه تیلاعف رد تکرش یارب دوش هتساوخ.دننک تیعبت یدنورهش ای کیمداکآ
	:دور یم راظتنا نازومآ شناد زا
	 .
	 .
	 .
	 .

	دننک تیعبت هسردم نیناوق زا
	دننک تیعبت هسردم نیناوق زا


	 .
	 .
	 .

	دننک لمع هسردم نلاوئسم و ناملعم تاروتسد قبط
	دننک لمع هسردم نلاوئسم و ناملعم تاروتسد قبط


	 .
	 .
	 .

	دنراذگب مارتحا نازومآ شناد ریاس و ملعم هب سلاک رد
	دنراذگب مارتحا نازومآ شناد ریاس و ملعم هب سلاک رد


	 .
	 .
	 .

	دنشاب راک ماجنا هدامآ سلاک رد
	دنشاب راک ماجنا هدامآ سلاک رد


	 .
	 .
	 .

	دننک زکرمت راک یور یسلاک تعاس رد
	دننک زکرمت راک یور یسلاک تعاس رد


	 .
	 .
	 .

	 تیعبت ،دش هداد حیضوت ملعم ره طسوت هک یوحن هب هسردم نیناوق زا
	 تیعبت ،دش هداد حیضوت ملعم ره طسوت هک یوحن هب هسردم نیناوق زا
	دننک



	دنشاب هتشاد ینمیا هلاک ،یلک روط هب یراوس هخرچود ماگنه
	:دنناوت یمن نازومآ شناد 
	 .
	 .
	 .
	 .

	دنشاب هتشاد هارمه یکانرطخ ئیش ای حلاس هنوگچیه
	دنشاب هتشاد هارمه یکانرطخ ئیش ای حلاس هنوگچیه


	 .
	 .
	 .

	 یوراد ،ردخم داوم میسقت ای شورف ،هدافتسا ،لمح هب تردابم
	 یوراد ،ردخم داوم میسقت ای شورف ،هدافتسا ،لمح هب تردابم
	 زا ای هعونمم ای کانرطخ داوم ریاس ای لکلا ،تایناخد ،زاجمریغ
	دننک ،هخسن نودب یاهوراد هلمج زا ،هدننک هئشن


	 .
	 .
	 .

	 ندناسرت ای ییوگروز ،رازآ ،دیدهت ،ندز بیسآ ،اوعد هب مادقا
	 ندناسرت ای ییوگروز ،رازآ ،دیدهت ،ندز بیسآ ،اوعد هب مادقا
	دننک نارگید


	 .
	 .
	 .

	دننک بارخ ای دنریگب ار نارگید ییاراد
	دننک بارخ ای دنریگب ار نارگید ییاراد


	 .
	 .
	 .

	 دنشاب هتشاد هارمه یا هلیسو ای و دنشوپب سابل ای دننک راتفر یلکش هب
	 دنشاب هتشاد هارمه یا هلیسو ای و دنشوپب سابل ای دننک راتفر یلکش هب
	 ،تسا زیمآ نیهوت ،تسا نارگید هب تبسن یتمرح یب ،تسا هدننز هک
	دنک یم ضقن ار هسردم تاررقم و نیناوق ای دنک یم ریقحت ار نارگید


	 .
	 .
	 .

	دننک تفلاخم هسردم تاماقم اب
	دننک تفلاخم هسردم تاماقم اب


	 .
	 .
	 .

	دننک کرت هزاجا نودب ار یشزومآ یاضف
	دننک کرت هزاجا نودب ار یشزومآ یاضف


	 .
	 .
	 .

	دننک داجیا للاتخا هسردم ای سلاک یاه تیلاعف رد
	دننک داجیا للاتخا هسردم ای سلاک یاه تیلاعف رد


	 .
	 .
	 .

	دننک بلقت ای دنهد رییغت ار کرادم
	دننک بلقت ای دنهد رییغت ار کرادم


	 .
	 .
	 .

	دننک تکرش یزابرامق یاه تیلاعف رد
	دننک تکرش یزابرامق یاه تیلاعف رد


	 .
	 .
	 .

	 ،دوش یم هسردم تیلاعف عطق ثعاب هک یکینورتکلا طابترا رازبا زا
	 ،دوش یم هسردم تیلاعف عطق ثعاب هک یکینورتکلا طابترا رازبا زا
	دننک هدافتسا
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	دنشاب هتشاد ریخأت ای دنوشن رضاح هسردم رد
	دنشاب هتشاد ریخأت ای دنوشن رضاح هسردم رد




	سلاک للاتخا
	سلاک للاتخا
	 اب ادتبا ملعم ،دوش یم سلاک رد للاتخا ثعاب زومآ شناد کی هک ینامز نانچمه زومآ شناد رگا .دهدب رییغت ار وا راتفر ات دنک یم راک زومآ شناد دوش یم هداد عاجرا هسردم نلاوئسم هب ،داد همادا سلاک للاتخا هب اه هداوناخ هب هسردم .دنوش ذاختا بسانم یحلاصا و یطابضنا ریبادت ات راتفر رگا .دور یم اه نآ زا یراظتنا هچ راتفر حلاصا یارب هک دهد یم علاطا هتشاد ییاه هیصوت دناوت یم هسردم ،دوب هسردم نیناوق ضقان زومآ شناد:لاثم یارب ،دشاب
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	هرواشم
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	هداوناخ اب هسلج
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	رگید همانرب ای هسردم کی رد حطس نییعت یبایزرا
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	دنک ادیپ دوبهب دیاب هک یطیارش رگنایب یبتک دادرارق
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	نوناق لامعا ای یعامتجا سناژآ کی هب عاجرا
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	:دشاب دراوم نیا لماش دناوت یم هک ،یطابضنا ریبادت
	 .
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	 ،تحارتسا هلمج زا ،هسردم یاه تیلاعف رد تکرش تیدودحم و تغارف تاقوا یاه تیلاعف ،یش�زرو تیلاعف ،یملع یاهرفسیلیصحتلا غراف

	 .
	 .
	 .

	 نازومآ شناد( هبنشکی زور رد هسردم رد روضح ای تشادزاب)دنهد یم ماجنا ار دوخ یش�لاک یاهراک

	 .
	 .
	 .

	رگید هسردم همانرب کی رد تیوضع و سلاک زا فذح

	 .
	 .
	 .

	قیلعت

	 .
	 .
	 .

	جارخا

	 .
	 .
	 .

	رگید همانرب ای هسردم کی هب لاقتنا





	قیلعت
	 هکنآ رگم ،درک جارخا ای قیلعت ،یطابضنا هیبنت ناوت یمن ار زوما شناد کی نآ رد زومآ شناد هک یا هسردم ریدم ای  هدش صخشم درف کی ،ريدم نوناق زا شخب دنچ ای کی زومآ شناد هک دننک صخشم تسا هدرک مان تبث اهنت ،تراظن اب قیلعت هلمج زا ،قیلعت .تسا هدرک ضقن ار اینرفیلاک شزومآ زومآ شناد رد ار بسانم راتفر دناوتن یحلاصا شور هک دوش یم لامعا ینامز.دنک داجیا

	 یمازلا یش�زومآ یاه هرود ،دننک تیعبت تاررقم زا دیاب نازومآ شناد مامت .دنیامن لابند ار سرادم و ناملعم یاه لمعلاروتسد و دنراذگب رس تشپ ار هب ناوت یم ار دراد یئانثتسا یاهزاین هک یدرف هلمج زا ،زومآ شناد کی هب و تسا هدش صخشم اینرفیلاک شزومآ نوناق رد هک ییاه راتفر لیلد ره لخاد ای هیحان هسردم ره رد هک سردم رد روضح ای هسردم یاه تیلاعف زا ،درک جارخا ای قیلعت ،یطابضنا هیبنت دتفا یم قافتا رگید یش�زومآ هیحان ماگنه رد ؛هسردم یزاب نیمز رد روضح نامز رد :دراوم نیا زا کی ره هلمج یاضف زا جراخ هچ و لخاد هچ راهان نامز رد ؛هسرد
	 یمازلا یش�زومآ یاه هرود ،دننک تیعبت تاررقم زا دیاب نازومآ شناد مامت .دنیامن لابند ار سرادم و ناملعم یاه لمعلاروتسد و دنراذگب رس تشپ ار هب ناوت یم ار دراد یئانثتسا یاهزاین هک یدرف هلمج زا ،زومآ شناد کی هب و تسا هدش صخشم اینرفیلاک شزومآ نوناق رد هک ییاه راتفر لیلد ره لخاد ای هیحان هسردم ره رد هک سردم رد روضح ای هسردم یاه تیلاعف زا ،درک جارخا ای قیلعت ،یطابضنا هیبنت دتفا یم قافتا رگید یش�زومآ هیحان ماگنه رد ؛هسردم یزاب نیمز رد روضح نامز رد :دراوم نیا زا کی ره هلمج یاضف زا جراخ هچ و لخاد هچ راهان نامز رد ؛هسرد
	 تروص رد ای هیحان ای هسردم نیناوق ضقن لیلد هب تسا نکمم زومآ شناد ،هسردم یاه همانرب عطق هب دیدهت ای نارگید تملاس ای ینمیا رد رطخ داجیا لوط رد .دشکب لوط زور جنپ ات کی زا تسا نکمم قیلعت کی .دوش قیلعت ،سردم یداع یاه تیلاعف و اه سلاک رد دناوت یمن زومآ شناد ،قیلعت تدم نیزگیاج یاه همانرب رد دنناوت یم اما دنک تکرش ،یلیصحتلا غراف هلمج زا هدش قیلعت زومآ شناد هداوناخ زا ملعم کی تسا نکمم .دنک ادیپ روضح هتشاد تاقلام ریدم اب و دنوش رضاح هسردم رد زور زا یش�خب رد دهاوخب.دنشاب
	 یاهدنیآرف ندرک لابند اب دنناوت یم شا هداوناخ ای هدش قیلعت زومآ شناد هب دهاوخ یم هداوناخ کی رگا .دننک ضارتعا قیلعت مکح هب بسن ،هیحان دراد تصرف قیلعت زور نیلوا زا سپ یراک زور 10 تدم ،دنک ضارتعا قیلعت .دوش ملاعا هسردم دوخ ریدم هب ادتبا دیاب ضارتعا .دهدب ماجنا ار راک نیا تبسن رظندیدجت تساوخرد مرف دیاب ،درادن تیاضر میمصت زا هداوناخ رگا هب ار مرف دناوت یم هداوناخ .دنک رپ ار دراد دوجو هسردم رد هک قیلعت هب 3738 Walnut Ave.,  سردآ هب ای هدرک سکف )916( 979-8053 هرامش.دیامن لاسرا هیحان رتفد یاربCarmichael, California
	 یش�ررب و هلخادم لوئسم نانکراک ،هدش لیمکت مرف تفایرد زا سپ دنهاوخ ماجنا ار قیلعت یارب رظندیدجت تساوخرد ینیبزاب راک یزومآ شناد فرط زا هک یداع قیلعت نارود زومآ شناد ،رظندیدجت دنیآرف لوط رد .داد زا سپ .دوش ملاعا ییاهن هجیتن ات دنک یم یط ار تسا هدش صخشم هسردم سردآ هب مه همان کی و دوش یم هتفرگ سامت هداوناخ اب یریگ میمصت لیمکت EC § 48908, 48911.1, 56026;( .دش دهاوخ لاسرا ،هدش هئارا لزنم)USC § 1415; BP 5144.1

	لزنم رد هدش  هیصوت تلاخادم
	لزنم رد هدش  هیصوت تلاخادم
	 دوخ زومآ شناد یارب یشزومآ رما کی ناونع هب ار هناخ رد قیلعت ًافطل
	 دوخ زومآ شناد یارب یشزومآ رما کی ناونع هب ار هناخ رد قیلعت ًافطل
	 :دیریگب رظن رد ار ریز یاهراکهار .دیهد ماجنا

	 .
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	 .

	 هرود لوط رد هک لزنم رد یاه تیلاعف و فیاظو تفایرد یارب
	 هرود لوط رد هک لزنم رد یاه تیلاعف و فیاظو تفایرد یارب
	 ود ای کی تسا نکمم) دنهدب تساوخرد تسا هتفر تسد زا قیلعت
	 یدنب عمج ار یگناخ فیاظو نیا دنناوتب ناملعم ات دشکب لوط زور
	 هتفر تسد زا یگناخ فیاظو زومآ شناد هک دننک ادیپ نانیمطا و (دننک
	.دنک یم لیمکت ار
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	.دشاب هتشاد دوجو لاسگرزب کی تراظن قیلعت (یاه)زور رد
	.دشاب هتشاد دوجو لاسگرزب کی تراظن قیلعت (یاه)زور رد
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	 ناتسود و ییویدیو یاه یزاب ،تنرتنیا ،نفلت ،نویزیولت هب یسرتسد
	 ناتسود و ییویدیو یاه یزاب ،تنرتنیا ،نفلت ،نویزیولت هب یسرتسد
	.دوش دودحم


	 .
	 .
	 .

	 رکف هلئسم اب ندش وربور یاه هار رگید هب دوش کمک زومآ شناد هب
	 رکف هلئسم اب ندش وربور یاه هار رگید هب دوش کمک زومآ شناد هب
	.دنک
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	 هب لامتحا ،دنراد تکرش تبثم یاه تیلاعفرد نازومآ شناد هک ینامز
	 هب لامتحا ،دنراد تکرش تبثم یاه تیلاعفرد نازومآ شناد هک ینامز
	.تسا رت مک رایسب ناشنداتفا رسدرد
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	 ،شزرو) دینک ریگرد ار وا و ادیپ ار زومآ شناد قیلاع زا یضعب
	 ،شزرو) دینک ریگرد ار وا و ادیپ ار زومآ شناد قیلاع زا یضعب
	.(هریغ و رتائت ،ناناوجون هورگ ،رنه
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	 هب - دیشاب طابترا رد یعامتجا عبانم اب کمک یارب لوئسم/رواشم زا ای دینک هعجارم www.211Sacramento.org.دینک لاؤس هسردم


	 اه نآ و دنریگب سرد دوخ تاهابتشا زا نازومآ شناد هک تسا نیا فده ریدم اب ،دیراد جایتحا رتشیب تیامح و تارظن هب رگا .دننکن رارکت ار هرامش هب Family and Community Engagement رتفد ای دوخ هسردم.دیریگب سامت)916( 971-7929 
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	طابضنا و راتفر
	طابضنا و راتفر

	طابضنا و راتفر
	طابضنا و راتفر

	جارخا
	جارخا
	 هسردم تیلاعف رد دناوت یمن رگید زومآ شناد هک تسا ینعم نیا هب جارخا جارخا نازومآ شناد .دشاب هتشاد روضح San Juan Unified سرادم ای لثم ،یدج مرج ره یارب .دنریگ یم رارق رگید یش�زومآ همانرب کی رد هدش ای لمح ،نارگید یارب یمسج بیسآ داجیا ،کانرطخ ءایشا و حلاس لمح و برض ای یش�نج ضرعت ،یذاخا ،تقرس و یدزد ،هعونمم داوم شورف.ددرگ جارخا زومآ شناد دوش یم هیصوت ،متش
	 هسلج کی ای ییارجا یش�رداد کی زومآ شناد ،دوش هیصوت جارخا رگا شزومآ تئیه .تشاذگ دهاوخ رس تشپ ار ییارجا یش�رداد نیزگیاج لوط رد .دنک یم ذاختا ار زومآ شناد کی جارخا هرابرد ییاهن میمصت رگید هسردم همانرب کی رد تسا نکمم زومآ شناد کی ،جارخا دنیآرف .دوشن رضاح هسردم رد یراک زور 40 رثکادح تدم یارب ای دوش هداد رارق)BP 5144.1(
	 

	کانرطخ ءایشا ای هحلسا
	 ریاس ای هرجفنم داوم ،وقاچ ،مرگ حلاس هک ینازومآ شناد دوش یم هیصوت نوناق ساسا رب .دنوش جارخا هسردم زا ،دنراد رایتخا رد کانرطخ ءایشا رایتخا رد ردخم داوم ای هحلسا کی هناهاگآ لکش هب هک ینازومآ شناد یتلایا)48915 و EC § 48900( .دنوش جارخا هسردم زا دیاب ،دنراد
	هعونمم داوم
	 داوم عاونا ریاس ای هدش لرتنک ردخم داوم دوش هدهاشم هک ینازومآ شناد ینازومآ شناد دوش یم هیصوت .دش دنهاوخ قیلعت ،دنراد رایتخا رد ار ردخم هب ار دنشاب عونمم تسا نکمم هک یداوم ای ،هدش لرتنک ردخم داوم هک.دنوش جارخا هسردم زا ،دنناسر یم شورف
	 ای ردخم داوم لمح لیلد هب هک ینازومآ شناد دنناوت یم هسردم تاماقم هک یزومآ شناد .دنهدب عاجرا ییاضق تاماقم هب ار دنا هدش قیلعت لکلا کی ات ،دوش موکحم لکلا/ردخم داوم لمح مرج هب ناناوجون هاگداد رد AR ;48915 و EC § 48900, 48902( تشاد دهاوخن یگدننار ناکما لاس)5144.1

	هدشزیوجت و هخسن نودب یاهوراد
	هدشزیوجت و هخسن نودب یاهوراد
	 زومآ شناد یارب دناوت یم هسردم دنمراک کی ،کشزپ و هداوناخ تساوخرد اب نودب یاهوراد ،لمکم یوراد عونره ،تروصنیا ریغ رد .دنک زیوجت وراد زگره زومآ شناد و هدوب عونمم ناونع ره تحت یزیوجت یاهوراد و هخسن نیا هک ینازومآ شناد یارب .دروایب هسردم هب دوخ اب ار اهوراد نیا دیابن.دوش یم هتفرگ رظن رد یطابضنا تاهیبنت ،دنراد هارمه ار اهوراد
	 زگره ات دننک تبحص دوخ )یاه(زومآ شناد اب دوش یم هیصوت اه هداوناخ هب ،کشزپ زا تفایرد تروص رد زج هب ار ییوراد ای لمکم هدام ،صرق چیه زا یش�عب .دنکن فرصم ،هسردم رد زاجم تاماقم ای دوخ میق ای نیدلاو ای لمکم کی دب یبناج ضراوع تسا نکمم ،دوخ یگدنز زا هرود کی رد دارفا ای دشاب هدش فرصم زور لوط رد وراد کی زا شیب رگا .دننک هبرجت ار وراد هدش نییعت نازیم هب ای بسانم لمعلاروتسد ساسا رب وراد هک یتروص رد.دشاب هتشاد دوجو یبناج ضراوع تسا نکمم ،دوشن فرصم
	تایناخد/نیتوکین یواح تلاوصحم
	 نیتوکین ای  وکابنت یواح لوصحم هنوگره نتشاد ای هدافتسا ،ندیشک راگیس هعونمم تلاوصحم هلمج زا .تسا عونمم ،هیحان نیا زا یا هطقن ره رد فرصم یاه هاگتسد و یندیوج وکابنت ،گرب راگیس ،راگیس هب ناوت یم تلاوصحم هک ینازومآ شناد .درک هراشا )یقرب راگیس( تایناخد یکیرتکلا دروم ،دنراد رایتخا رد ار اه نآ فرصم لیاسو ای تایناخد/نیتوکین یواح.دنریگ یم رارق یطابضنا هیبنت
	یسنج رازآ و ضیعبت
	 .دراد یش�نج رازآ و ضیعبت ،رازآ هیلع یا هناریگ تخس یاه تسایس ام هیحان تبحص اه تسایس نیا هرابرد نازومآ شناد اب بسانم یلکش هب ناملعم .دوش جارخا ای قیلعت ثعاب تسا نکمم دراوم نیا ضقن .درک دنهاوخ)EC § 48900.2; BP 5145.7(
	 


	سلاک رد نیدلاو روضح
	سلاک رد نیدلاو روضح
	 هارمه ،هدننز تکرح کی هب باکترا لیلد هب ار زومآ شناد کی هک یش�رادم ای/و هسردم یاه تیلاعف رد للاتخا داجیا و لذتبم راتفر و ییوگازسان اب زومآ شناد هداوناخ زا دنناوت یم ،دننک یم قیلعت هسردم تاماقم اب تفلاخم ادیپ روضح ،تسا هدش قیلعت نآ زا زومآ شناد هک یش�لاک رد دنهاوخب)EC § 48900.1( .دننک
	ملعم هیملاعا
	 هس لوط رد هک ینازومآ شناد مامت هرابرد ناملعم هب دیاب هسردم نلاوئسم ای قیلعت هسردم زا ،تایناخد زا هدافتسا زج هب ،لیلد ره هب هتشذگ لاس)EC § 49079( .دنهدب علاطا ،دنا هدش جارخا
	ییاراد یوجتسج
	 و هسردم نلاوئسم ،نازومآ شناد هافر و ینمیا ،تملاس زا نانیمطا یارب شیتفت هب مادقا ینوناق زوجم ساسا رب دنناوت یم نوناق لامعا نارومأم شیتفت دروم نامز ره رد تسا نکمم هسردم یاه هسفق .دننک وجتسج و نوناق لامعا نلاوئسم ای تلایا نما سرادم نارومأم ،هولاع هب .دنریگب رارق رد ردخم داوم دوجو نداد ناشن یارب هدید میلعت یاه گس زا دنناوت یم نیلوئسم .دننک هدافتسا اه ناکم ریاس و اه یتشپ هلوک ،اهوردوخ ،اه هسفق طبض ار تسین زاجم هسردم طیحم رد هک یا هلیسو ره دنناوت یم هسردم.دننک

	یزومآ شناد یراتفر یاه لمعلاروتسدTK-12: 2019-2020
	یزومآ شناد یراتفر یاه لمعلاروتسدTK-12: 2019-2020
	 

	 تروص هب تاقافتا یبایزرا یارب یزومآ شناد یراتفر یاه لمعلاروتسد لدم کی ساسا رب و زومآ شناد نس اب قباطم یطابضنا هیبنت هئارا و یدرف.تسا هدش یحارط ،ورشیپ یطابضنا
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	تکراشم و طابترا
	تکراشم و طابترا

	تکراشم و طابترا
	تکراشم و طابترا

	لیمیا و اه تیاس بو
	لیمیا و اه تیاس بو
	 هب .دنراد یم هگن زور هب ار دوخ یاه تیاس بو San Juan Unified سرادم ) ”Our Schools“( »ام هسردم« یونم زا و هعجارم www.sanjuan.edu ،هیحان رتافد و سرادم مامت رتفد .دینک هدافتسا دوخ هسردم ندرک ادیپ یارب@)هسردم مان( زا دنترابع لومعم روط هب لیمیا یاه سردآ .دنراد لیمیا.درک لاسرا لیمیا info@sanjuan.edu یارب ناوت یم ای sanjuan.edu
	یعامتجا یاه هناسر و هسردم یاه همانربخ
	 همانزور کی مه اه نآ زا یرایسب و دراد یگداوناخ همانربخ کی هسردم ره زا علاطا یارب .دنتسه لاعف یعامتجا یاه هکبش رد و دنراد یزومآ شناددیریگب سامت دوخ زومآ شناد هسردم اب ،رگید یطابترا رازبا و اه همانربخ
	Q Parent Portal
	 دوخ یطابترا تاعلاطا نیدلاو ات دهد یم هزاجا نیدلاو هب Q Parent Portal لماش راکدوخ یاه لیمیا و دننک زورب ار ییوجشناد یرارطضا یاه سامت ، دنناوت یم نیدلاو .دننک دییات ار  سرد سلاک رابخا و یگناخ فیاظو ،روضح فیاظو ،تارمن ،روضح ،نومزآ جیاتن ،سلاک یاه همانرب ریظن یتاعلاطا مایپ ،تشونور تاعلاطا ،شرازگ یاهتراک ،تفرشیپ یاه هیعلاطا یگناخ.دننک هدهاشم ار زومآ شناد یاهتیلاعف و دورو رابتعا،ملعم یاه
	 .دینک هعجارم ریز سردآ هب Q Parent Portal هب یش�رتسد یارب ناش نازومآ شناد هک ینامز .https://sis.sanjuan.edu/parentportal ادیپ یش�رتسد متسیس هب راکدوخ تروص هب نیدلاو مامت ،دننکیم مان تبث روبع زمر و  )PIN( یش�خش ییاسانش هرامش زا هدافتسا اب نیدلاو .دننکیم San Juan مان تبث زکرم ای و ناش نازومآ شناد ی هسردم طسوت هدش هئارا رابتعا .دنوش یم Q Parent Portal دراو ،تسا هتفرگ رارق ناشرایتخا رد    اب دوخ ی هدنورپ رد ًلابق هک یلیمیا قیرط زا دناوتیم یدورو تاعلاطا
	 

	.دوش یبایزاب دنا هدرک دراو San Juan 
	Q Student Portal
	 ،سلاک یاه همانرب ات دهد یم هزاجا نازومآ شناد یارب Q Student Portal و تاعلاطا ،یگناخ فیاظو ،تارمن ،اه سلاک رد روضح ،نومزآ جیاتن تاعلاطا رگید و اه تیلاعف ،ملعم یاه مایپ ،یلیصحت زاین دروم تشونور دنناوت یم نینچمه نازومآ شناد .دننک هدهاشم ار دوخ شزومآ هب طوبرم پاچ ار اه مرف ریاس و تفرشیپ یاه هیعلاطا Q Student Portal قیرط زادننک
	    http://www.sanjuan.edu/sishelp تیاس بو هب ،شسرپ و کمک یارب.دینک هعجارم

	 https://sis.sanjuan.edu/studentportal هب Q Student Portal هب یش�رتسد یارب رد مان تبث ماگنه رد راکدوخ روط هب نازومآ شناد همه هب .دینک هعجارم .دوشیم هداد یش�رتسد هزاجا San Juan Unified
	 https://sis.sanjuan.edu/studentportal هب Q Student Portal هب یش�رتسد یارب رد مان تبث ماگنه رد راکدوخ روط هب نازومآ شناد همه هب .دینک هعجارم .دوشیم هداد یش�رتسد هزاجا San Juan Unified
	 زمر و یربراک مان زا هدافتسا اب نازومآ شناد یارب Q Portal هب نازومآ شناد رداق ناملعم .دنوش دراو تسا هدش هئارا اهنآ هسردم طسوت هک دوخ روبع هب رداق نینچمه نیدلاو .دنتسه زومآ شناد روبع زمر و دورو مان یبایزاب هب نیدلاو یارب Q Portal قیرط زا زومآ شناد روبع زمر و یربراک مان  هدهاشم  .دنتسه یش�زومآ هیحان دورو رابتعا رد
	 هعجارم www.sanjuan.edu/sishelp تیاس بو هب ،تلااوس و کمک یارب.دینک
	Family & CommunityEngagement )FACE()هداوناخ و یعامتجا تکراشم(
	 
	 

	 توعد هعماج و هداوناخ یاضعا ،میق دارفا ،نیدلاو زا لاعف تروص هب ام هلئسم نیا هب ام تیریدم تئیه .دنشاب ام هارمه شزومآ دنیآرف رد مینک یم یگدنز رد نیملعم نیرت مهم و نیلوا اه نآ میق دارفا و نیدلاو هک تسا فقاو تیقفوم رد ناکدوک شزومآ رد نیدلاو تابثاب تکراشم و دنتسه کدوک.دنک یم افیا ییازس هب شقن تبثم یش�زومآ یاضف کی داجیا و زومآ شناد
	 یراکمه اه هداوناخ و نانکراک اب تسا هدش صخشم هک یش�خش ای ام ريدم مامت رد تکراشم یارب راد ینعم یاه تصرف داجیا هب ات تشاد دهاوخ هتبلا و یتیامح شقن و یریگ میمصت ،هرواشم قیرط زا هلمج زا ،عطاقم.دنک کمک ،دننک یم ینابیتشپ یریگدای زا هسردم و هناخ رد هک ییاه تیلاعف
	 تکراشم همانرب هژیو فادها تسا هدش نییعت هک یدرف ای ام ريدم ،هلاس ره Local Control Accountability همانرب هب هجوت اب ار هیحان رد هداوناخ .دنک یم نییعت ،یدربهار حرط و )LCAP ای یلحم یهدباسح و لورتنک( Plan رد  اه نآ و دوش یم تروشم اه هداوناخ اب هک دننک ادیپ نانیمطا دیاب اه نآ تکراشم یاه تسایس شیاریو و یبایزرا ،یزاس هدایپ ،یحارط ،یزیر همانرب هک یش�خش ای ام ريدم .دننک یم افیا شقن ،هسردم رد و هیحان رد هداوناخ تکراشم یارب ام هیحان یاه شلات ندوب رثؤم نازیم ،تسا هدش نییعت نانکراک و هداوناخ یاضعا تارظن هب دودحم هن اما 
	 )EC § 11503; BP 6020, 5145.6( دروم رد ار یش�زومآ هیحان هریدم تئیه لماک یش�م طخ تسا نکمم امش.دینک ادیپ 64-65 تاحفص رد هداوناخ تکراشم
	 

	 یارب هک تسا ییاه هداوناخ یارب بوخ عبنم کی ام FACE تیاس بو هحفص هب .دنتسه تیامح لابند هب ،یعامتجا عبانم ندرک ادیپ و لزنم رد یریگدای.دینک هعجارم www.sanjuan.edu/face

	 لئاسم رد ام )FACE ای( Family and Community Engagement شخب:دنک یم کمک ریز
	 لئاسم رد ام )FACE ای( Family and Community Engagement شخب:دنک یم کمک ریز
	 .
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	هیحان حطس رد هداوناخ یش�زومآ یاه تیلاعف و یربهر ،تکراشم

	 .
	 .
	 .

	تلاکشم لح

	 .
	 .
	 .

	یعامتجا و یراک یاه تکراشم

	 .
	 .
	 .

	هنابلطواد تیامح و یش�زومآ عبانم


	اه ینارگن ندرک فرطرب
	 داجیا ثعاب دناوت یم ضقان تاعلاطا ای تسرد طابترا مدع تاقوا یهاگ تروص هب هلئسم رد هک یدارفا یارب تیعضو ندرک نشور .دنوش ینارگن یاه لح هار داجیا یارب ار ییاه تصرف ،دننک یم افیا شقن میقتسم دیفم همه یارب لکشم لح هب یمیت درکیور کی .دنک یم داجیا زیمآ تیقفوم)BP 1312.1( .تسا
	 و اه هداوناخ زا ،تلاکشم و اه ینارگن ،تلااؤس هب قفوم خساپ یارب:میهاوخ یم نازومآ شناد
	 .
	 .
	 .
	 .

	 شمارآ اب .دنشاب هتشاد تاقلام ریگرد دارفا اب یمسرریغ تروص  هب ار تسا لکشم اه نآ رظن زا هچنآ و دنراد علاطا اه نآ زا هک یقیاقح.دننک حرطم

	 .
	 .
	 .

	.دنراذگب نایم رد هسردم ریدم اب ار هلئسم ،دشن فرطرب ینارگن رگا

	 .
	 .
	 .

	 Family شخب ،دشن فرطرب ینارگن مه هلحرم نیا رد رگا لئاسم رد ام )FACE ای( and Community Engagement یراکمه هسردم تیریدم و امش اب ام .دنریگب کمک ریزهرامش قیرط زا .دنوش فرطرب اه ینارگن مامت ات مینک یم ام هداوناخ و یعامتجا تکراشم دحاو اب دیناوت یم )916( 971-7929.دیریگب سامت
	 



	 دوخ ینارگن ندرک فرطرب یارب هتفرگ تروص یاه شلات زا مه زاب رگا دوخ ینارگن دهاوخب امش زا تسا نکمم شخب تیریدم ،دیتسین یش�ار ماجنا هدش هتشون تاعلاطا مامت یش�ررب .دینک نایب بوتکم تروص هب ار طسوت تساوخرد تفایرد زا سپ یمیوقت زور 45 تدم فرظ و دوش یم لاسرا امش یارب هجیتن نیرخآ ملاعا یارب یبتک خساپ کی ،شخب تیریدم.دش دهاوخ

	 اه هداوناخ .دهد یم لکش ار زومآ شناد تیقفوم زا یمهم شخب بوخ طابترا هرابرد ًاعیرس و دنسرپب یرتشیب تلااؤس ات دنوش یم قیوشت نازومآ شناد و هسردم حوطس مامت رد امش تکراشم زا ام .دننک تبحص دوخ یاه ینارگن.مینک یم لابقتسا هیحان و
	 اه هداوناخ .دهد یم لکش ار زومآ شناد تیقفوم زا یمهم شخب بوخ طابترا هرابرد ًاعیرس و دنسرپب یرتشیب تلااؤس ات دنوش یم قیوشت نازومآ شناد و هسردم حوطس مامت رد امش تکراشم زا ام .دننک تبحص دوخ یاه ینارگن.مینک یم لابقتسا هیحان و
	هسردم نانکراک و ناملعم اب تاقلام
	 دعب و لبق هسردم نانکراک ریاس و نارواشم ،ناملعم ،ریدم ،یلک روط هب فرطرب و تلااؤس هب خساپ ،امش هب کمک هدامآ هسردم یراک تعاس زا نانکراک اب ناکما تروص رد دوش یم هیصوت .دنتسه امش یاه ینارگن ندرک ناوت یمن هک یتلاکشم لح یارب ًاصوصخم ،دیشاب هتشاد تاقلام هسردم هسردم نانکراک اب طابترا رد ای دیراد یلاؤس رگا .درک لصف و لح تعرس هب.دیریگب سامت یرادا میت ای هسردم ریدم اب ،دیدروخرب لکشم هب
	یگناخ فیاظو هژیو طخ و اه مایپ
	 فیاظو هژیو طخ و ینفلت یتوص ریگمایپ متسیس کی سرادم زا یرایسب رارق اه هداوناخ و نازومآ شناد هدافتسا دروم دناوت یم هک دنراد یگناخ ملعم یارب نامز ره رد دهد یم هزاجا اه هداوناخ هب یتوص ریگمایپ .دریگب.دنراذگب یش�وصخ اه مایپ
	 ار صاخ یتوص ریگمایپ یاه نفلت هرامش دوخ هسردم رتفد زا دیناوت یم رد هسردم تیاس بو قیرط زا مه ملعم لیمیا یاه سردآ .دینک تساوخرد یتسپ قودنص کی هسردم رد مه نانکراک ریاس و ناملعم .دراد رارق سرتسد.تخادنا نآ رد ناوت یم ار بوتکم یاه مایپ هک دنراد
	یعمج یناسر علاطا متسیس
	 و اه مایپ ام هیحان راکدوخ یناسر علاطا متسیس قیرط زا دیناوت یم یاهدادیور زا ات دینک تفایرد ار ینتم یاه مایپ/اه کمایپ ای اه لیمیا علطم مهم رابخا و یرارطضا یاه تیعضو ،زومآ شناد تبیغ ،ور شیپ تساوخرد امش زا اه مایپ نیا رد تسا نکمم ،تاقوا زا یش�عب .دیوش شور کی نیا .دینک ملاعا ،مهم شسرپ کی هرابرد ار دوخ رظن دوش نایرج رد ار امش و دنک تفایرد ار امش تارظن ات تسا هسردم یارب رثؤم رتفد رد امش سامت تاعلاطا هک دینک ادیپ نانیمطا .دهد رارق لئاسمتیاس هب دورو اب .دینک تفایرد ار اه مایپ ًامتح ات دنتسه زور هب هسردم زورب ار دوخ
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	تکراشم و طابترا

	تکراشم و طابترا
	تکراشم و طابترا

	هسردم حطس رد تکراشم
	هسردم حطس رد تکراشم
	 تکراشم یاه تصرف ات دنک یم یراکمه اه هداوناخ اب ام هیحان رد هسردم ره روطچ هک دهد یم حیضوت هسردم ره .دهد هعسوت ار دوخ هسردم رد یاه همانرب دوبهب و یش�ررب ،یزیر همانرب رد ار اه هداوناخ دناوت یم هسردم روطچ هک دهد یم حیضوت حرط نیا .دهد تکرش ،عقوم هب یلکش هب هسردم زا هک طلست حطس و کیمداکآ یبایزرا ،یش�رد همانرب زا حیضوت کی هسردم دهد یم رارق اه هداوناخ رایتخا رد دسرب نآ هب دور یم راظتنا نازومآ شناد دوخ نادنزرف شزومآ هرابرد یریگ میمصت رد دهد یم تصرف اه نآ هب و school( زومآ شناد تیقفوم یارب هسردم حرط .دنشاب هتشاد تکر
	 ظفح رد اه هداوناخ هب هیحان سرادم مامت هک دراد راظتنا ام شزومآ تئیه دنهدب ناشن اه هداوناخ هب ،دننک کمک هسردم و هناخ نیب موادم طابترا ریثأت دوخ دنزرف کیمداکآ تیقفوم یور میقتسم تروص هب دنناوت یم هک ینابیتشپ یارب هک ینونف و اه تراهم دننک کمک اه هداوناخ هب و دنراذگب ريدم .دنزومایب ،درک هدایپ هناخ رد دیاب یش�لاک یریگدای یاه تیلاعف زا ریاس هئارا و ینف کمک ،یگنهامه راک تسا هدش نییعت هک یدرف ای ام یزاس هدایپ و یزیر همانرب رد هسردم هب هک دراد هدهع هب ار ییاه ینابیتشپ کیمداکآ تیقفوم و دننک یم کمک هداوناخ یتکراشم یاه 
	 یریگدای یتروشم یاه هتیمک ،هسردم یاهاروش ،یگداوناخ یاه نامزاس دنتسه ییاه تیلاعف زا یش�عب ،نیدلاو یتروشم یاه هتیمک و یش�یلگنا نابز نیا .دنشاب هتشاد تکراشم هسردم رد دنناوت یم نآ قیرط زا اه هداوناخ هک لکش ار هسردم یاه همانرب هک دننک یم هئارا ییاهدروخزاب و تیامح اه هورگ.دنهد یم
	 یسیلگنا نازومآ نابز یتروشم هتیمک)ELAC(
	 هتیمک کی دیاب ،رتشیب ای یش�یلگنا نابز زومآ شناد 21 اب هسردم کی رد.دنک  تیلاعف )ELAC ای( English Learner Advisory Committee
	ای( School Plan for Student Achievement هعسوت هنیمز رد ELACنانکراک و ریدم هب .دنک یم هئارا تروشم هسردم یاروش هب ،)SPSA

	.دنهد یم هرواشم یش�یلگنا نابز یریگدای یارب هسردم همانرب هنیمز رد مه
	.دنهد یم هرواشم یش�یلگنا نابز یریگدای یارب هسردم همانرب هنیمز رد مه
	 نابز تیقفوم ،هسردم یاهزاین یبایزرا هعسوت رد ELAC ،نیا رب هولاع بترم روضح تیمها زا اه هداوناخ دنک یم کمک و هتشاد تکراشم نازومآ.دننک ادیپ علاطا سلاک رد
	 هرواشم فده اب مزلا شزومآ یش�یلگنا نابز نازومآ شناد یتروشم هتیمک تیلوئسم ماجنا رد اضعا هب ات دننک یم تفایرد ار هتیمک یاضعا اب لماک رد یش�یلگنا نابز نازومآ شناد یتروشم هتیمک کی .دنک کمک ناش ینوناق.دوش یم هدیمان DELAC هک دراد دوجو مه هیحان حطس
	Title I هسردم تکراشم
	 صوصخ هب فادها دیاب تسا هدش صخشم هک یدرف ای ام ريدم لاس ره Title I هجدوب هک یا هسردم ره یارب ار ام هیحان رد نیدلاو تکراشم همانرب دارفا و نیدلاو هک دنک ادیپ نانیمطا دیاب وا .دیامن نییعت ،دنک یم تفایرد ،نیدلاو تکراشم همانرب یبایزرا و یزاس هدایپ ،یحارط ،یزیر همانرب رد میق دنک یم رازگرب ار دوخ هنایلاس تاسلج Title I هسردم ره .دنراد تکرش قح ؛Title I تامازلا نایرج رد ار هدننک تکرش نازومآ شناد هداوناخ ات و ؛Title I یاه همانرب ءاقترا و یش�ررب ،یزیر همانرب نیا رد تکرش یارب اه نآ.دهد رارق ،هداوناخ تکراشم یش�م طخ
	 یاهراکهار هک دنک یم ادیپ نانیمطا تسا هدش نییعت هک یدرف ای ام ريدم همانرب رد نازومآ شناد نیدلاو کمک هارمه ام هیحان رد هداوناخ تکراشم رارق قفاوت دروم و هدرک ادیپ هعسوت کرتشم روط هب ودنراد تکرش Title I هدرک نییعت ار تکراشم نازیم هرابرد نیدلاو تاراظتنا اهراکهار نیا .دریگ یم دهاوخ ماجنا ار اه تیلاعف زا کی ره هنوگچ ام هیحان هک دنهد یم حیضوت و صاصتخا هوحن هب طوبرم تامیمصت رد هک ینازومآ شناد نیدلاو .داد تکرش ،نیدلاو یتکراشم یاه تیلاعف هب ام هیحان Title I هجدوب نتفای.دنراد
	 دیاب Title I هسردم ره ،هداوناخ تکراشم یش�م طخ زا یش�خب ناونع هب هتفرگ لکش کرتشم تروص هب هک دشاب هتشاد هسردم-هناخ نامیپ کی .دشاب هدیسر هسردم یاروش دییأت هب هسردم همانرب زا یش�خب ناونع هب و فیصوت رد هک دوش یم عیزوت ینازومآ شناد یاه هدادوناخ نیب نامیپ نیا یش�رد همانرب و شزومآ هلیسو نیا هب ات ،دنراد شقن هسردم تیلوئسم دوبهب و تیامح ،تراظن یارب اه هداوناخ تیلوئسم ؛دوش هئارا یتیفیک اب اه هداوناخ نیب رمتسم طابترا تیمها و ؛ددرگ صخشم ناشدنزرف یریگدای تفرشیپ هب طوبرم یاه شرازگ ،هنلااس تاسلج قیرط زا ناملعم و تکراشم و 

	Title I ریغ سرادم
	Title I ریغ سرادم
	 یزاس هدایپ و هعسوت هفیظو تسا هدش صخشم هک یدرف ای ام ريدم دنک یمن تفایرد Title I لاردف هجدوب هک یا هسردم ره هب طوبرم یاهراکهار ار ناشنادنزرف شزومآ رد نیدلاو تیامح و تکراشم ات دراد هدهع هب ار یگدیسر هوحن هک درک هراشا ییاه یژتارتسا هب ناوت یم هلمج زا ،دننک قیوشت صخشم ار 11502 شزومآ نوناق رد هدش حیرشت دصاقم و فادها هب)EC § 11504( .دننک یم
	بلطواد دارفا
	 ،سلاک نارایمه ناونع هب اه هداوناخ و یعامتجا نیبلطواد کمک ییلااب رایسب شزرا زا ام هیحان یارب ،ندناوخ ناراگزومآ و یرنه ناصصختم زا ،رگید تاررقم و نیناوق زا دیاب نابلطواد زا هدافتسا .تسا رادروخرب ناوت یم نینچمه .دنک تیعبت ،یراگن تشگنا و لس یرامیب تاشیامزآ هلمج لیمکت مه ار بلطواد تاعلاطا ای هدننار مرف کی تساوخ نابلطواد زا هدید شزومآ نادنمراک زا یکی طسوت اه نآ زا کی ره فیاظو دیاب .دننک هک دنک راک یدنب نامز ساسا رب درف نامه اب بلطواد و دوش صخشم لکش ره هب دیتسه دنمقلاع رگا .تسا نازومآ شناد یاهزاین یوگخساپ نینچمه ا
	 تاعلاطا مرف( Volunteer Information Form کی ،دیشاب بلطواد امش رگا نیا رد .دیربیم ناتدوخ یلحم ی هسردم هب ار نآ و ،دینکیم لیمکت ار )یبلطواد و ،داد دنهاوخ امش هب ار هسردم نآ هب طوبرم یبلطواد تاعلاطا اهنآ ،نامز رتشیب تاعلاطا یارب .دنهد یم ار تشگنا رثا هب طوبرم مرف ،دشاب مزلا رگا.www.sanjuan.edu/volunteerدیوش ریز یتنرتنیا سردآ دراو
	 نانکراک میقتسم تراظن زا رود و نازومآ شناد اب امیقتسم هک ینابلطواد رثا ،ییانج نیشیپ یش�ررب کی زا یش�خب ناونع هب دیاب ،دننک یم راک هیحان California Department  طسوت تشگنا رثا یش�ررب .دنشاب هتشاد تشگنا سناژآ نیا .دوش یم ماجنا )اینرفیلاک یرتسگداد ترازو( DOJ ای of Justice یارب ار تادانتسا ای اه یریگتسد ای یلبق یاه تیموکحم دروکر قباوس هب صاخ هجوت اب ار شرازگ نیا هیحان نیا .دنک یم مهارف یش�زومآ هیحان مئارج ،ردخم داوم مئارج و مئارج نامز ،مرج یوگلا ،تنوشخ عوقو خیرات و تفایرد زا سپ .دنک یم ینیبزاب زیمآ تنوشخ تایانج 

	 زا لبق دیاب یش�زومآ هیحان نادنمراک هک تسا قباوس یش�ررب نامه نیا تشگنا هنیزه نابلطواد .دنراذگب رس تشپ ار نآ دنوش مادختسا هکنیا.دننک یمن تخادرپ ار یراگن
	 زا لبق دیاب یش�زومآ هیحان نادنمراک هک تسا قباوس یش�ررب نامه نیا تشگنا هنیزه نابلطواد .دنراذگب رس تشپ ار نآ دنوش مادختسا هکنیا.دننک یمن تخادرپ ار یراگن
	ناگدننکدیدزاب
	 هتشاد دیدزاب ام هیحان سرادم زا دنناوت یم نارگید و هداوناخ یاضعا نامز رد دیاب ناگدننکدیدزاب مامت ،ام نازومآ شناد ینمیا یارب اما ،دنشاب ناشن کی یش�زومآ یاضف رد روضح نامز رد و دنورب ریدم رتفد هب دورو سلاک زا دیهاوخ یم رگا .دنشاب هتشاد دوخ سابل یور هدننک دیدزاب ناتدنزرف ملعم اب ار بتارم لبق زا ًافطل ،دیشاب هتشاد دیدزاب دوخ دنزرف ات دیهدب یبیترت دیاب ،دوش رازگرب یا هسلج دیهاوخ یم رگا .دینک گنهامه یزاس هدامآ تدم لوط رد ای هسردم راک نایاپ زا سپ ،هسردم عورش زا شیپ)BP 1250( .دیشاب هتشاد یرادید وا اب ،سلاک رد روضح ی
	اونش مک و اونشان یاه هداوناخ یارب تامدخ
	 نامجرتم یا هنیزه چیه نودب ،تاسلج یرازگرب لوط رد San Juan Unified یارب .دهد یم رارق اونش مک و اونشان یاه هداوناخ رایتخا رد ار هراشا نابز دادیور/تاقلام خیرات زا شیپ هتفه ود ًافطل ،هراشا نابز مجرتم تساوخرد هتشاد دوجو یزیر همانرب یارب یفاک نامز ات دیریگب سامت هسردم رتفد اب.دشاب
	هیحان حطس رد تکراشم
	 هعماج و نازومآ شناد ،نانکراک ،اه هداوناخ تکراشم زا San Juan Unified یاه هتیمک و اهاروش قیرط زا اه همانرب یبایزرا و یزاس هدایپ ،هعسوت رد.دنک یم لابقتسا ،یتروشم
	 لکشتم هیحان هتیمک کی ،کیمداکآ درواتسد تفرشیپ زا تیامح رد تکراشم یش�م طخ هنلااس تروص هب ،هدنیامن یاه هورگریز نیدلاو زا تاراظتنا رگناشن ام یش�م طخ .دهد یم رارق یش�ررب دروم ار ام هداوناخ اه هداوناخ روطچ هک دهد یم حیضوت و تسا هداوناخ تکراشم یارب ام ،دننک یم ینابیتشپ نازومآ شناد تیقفوم زا هک یش�اخ یاه تیلاعف رد ار هب ار دوخ هداوناخ تکراشم یش�م طخ ریثأت نازیم ام .داد میهاوخ تکرش.میهد یم رارق یبایزرا دروم هنلااس تروص
	 زومآ شناد تیقفوم دربشیپ حرط رد ام هیحان رد هداوناخ تکراشم یش�م طخ تئیه یوس زا یش�م طخ نیا .تسا هدش هتفرگ رظن رد ،هسردم درکلمع و تیاس بو رد و امنهار باتک نیا یقوقح شخب رد و هدش هتفرگ راک هب شزومآ .تسا هدهاشم لباق www.sanjuan.edu/face سردآ هب ام هیحان)BP 6020(
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	هداوناخ شزومآ
	هداوناخ شزومآ

	 District Family Center)یشزومآ هیحان هداوناخ زکرم(
	 District Family Center)یشزومآ هیحان هداوناخ زکرم(
	 

	 ناکما ،ام هیحان رد مان تبث یلصا زکرم ناونع هب ،San Juan Central کینیلک کی رب هولاع .دنک یم مهارف ار نیلانآ تاعلاطا هب هداوناخ یش�رتسد هک تسا ییاه هداوناخ رایتخا رد مه ییاذغ داوم هسفق کی ،نویسانیسکاو اب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دنراد زاین کمک هب ییاذغ داوم نیمأت یارب Carmichael رد 3700 Garfield Ave هب ای دیریگب سامت  )916( 726-5826.دینک هعجارم
	یشزومآ هیحان یاه هتیمک
	Superintendent’s Parent Advisory Council)نیدلاو هرواشم یارب ریدم  هتیمک(
	 

	 تاقلام هسردم ره زا نیدلاو ناگدنیامن اب یلیصحت لاس ره لوط رد ريدم http://www.sanjuan.edu/spac هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دنک یم.دینک هعجارم
	Bond Oversight Committee for Facilities Repair)تلایهست ریمعت یارب دناب تراظن هتیمک(
	 

	 اب قباطم دناب لوپ هک دنک یم ادیپ نانیمطا نادنورهش تراظن هتیمک هب هتیمک نیا .دنوش یم هنیزه تاناکما ندرک مهارف یارب دناب تاررقم یاه شرازگ و دشاب هتشاد دیدزاب اه لحم زا ات دوش یم لیکشت یلصف تروص هسلج یرازگرب یاه ناکم و اه خیرات .دنک یش�ررب ار اه هژورپ و هجدوب تیعضو.www.sanjuan. edu/bonds تسا هدهاشم لباق سردآ نیا رد
	Special Education Advisory Committee)هژیو  شزومآ  یتروشم هتیمک(
	 

	 هتیمک( Community Advisory Committee for Special Education عبانم یزاس گنهامه رد )CAC ای هژیو شزومآ یارب یعامتجا یتروشم رد دوخ یاه تروشم و دنک یم کمک هژیو شزومآ اب طابترا رد یعامتجا تاسلج .دهد یم رارق ام رایتخا رد ار هژیو شزومآ هب طوبرم لئاسم هنیمز یارب .دنریگب رارق نیناوق و اه همانرب نایرج رد اضعا دنوش یم ثعاب هناهام.دیریگب سامت  )916( 971-7953 اب علاطا
	 هولاعب تلود و تعنص ناگدنیامن زا یا هفرح و ینف شزومآ یتروشم تئیه یارب .تسا هدش لیکشت ،ناریدم و نازومآ شناد ،ناریبد ،اه هداوناخ.دیریگب سامت )916( 971-7163 اب ،علاطا بسک
	Career & Technical Education Advisory Board
	 
	یا هفرح و ینف شزومآ یتروشم تئیه
	 

	 Advanced and Accelerated Programs Committee)هدش عیرست و هتفرشیپ اه همانرب هتیمک(
	 

	 یش�م طخ و تسا ناملعم و ناریدم ،اه هداوناخ زا لکشتم AAPC هتیمک و دنک یم یش�ررب ار AAPC همانرب یبایزرا و ارجا ،یزیر همانرب هوحن و تئیه.دیریگب سامت  )916( 979-8518 اب علاطا یارب .دهد یم هئارا ییاه هیصوت

	 
	 
	 
	District English Learner Advisory Committee
	 
	)یس�یلگنا نابز نازومآ شناد یارب یس�زومآ هیحان یتروشم هتیمک(
	 
	 فادها ،اهزاین یبایزرا ،یش�یلگنا نابز یریگدای همانرب هنیمز رد 
	DELAC
	 
	 یش�ررب ،راگزومآ یش�زومآ تامازلا اب ندوب اتسار مه زا نانیمطا ،هیحان
	 یبتک یاه هیملاعا و هرابود یدنب هورگ دنیآرف ،زومآ نابز یاه تیقفوم
	 ماجنا رد اضعا هب کمک یارب .دهد یم تروشم ام هب هیحان رد ،نیدلاو
	 
	EC §
	( .دنوش یم هئارا رمتسم لکش هب اه شزومآ ،یتروشم یاه تیلوئسم
	)
	52176, 62002.5; 5 CCR § 11308)d(; 20 USC § 6312

	Curriculum, Standards, Instructional and Student Services Committee )CS&I(
	)اهدرادناتسا ،یس�رد  همانرب ،یس�زومآ و یزومآ شناد تامدخ هتیمک(
	 ،اه یبایزرا و اهدرادناتسا ،یش�زومآ یاه همانرب هنیمز رد CS&I هتیمک یاه یش�م طخ و یش�رد باتک باختنا ،هرود تامازلا و ندش لیصحتلا غراف و هدرک یش�ررب ار لئاسم یطابضنا لئاسم و زومآ شناد راتفر هب طوبرم.دنک یم هئارا ییاه هیصوت
	Facilities Board Advisory Committee)تلایهست/تاناکما تیئه یتروشم هتیمک(
	 

	 شزومآ تیئه زا تیاده هب تلایهست/تاناکما تیئه یتروشم هتیمک ار ییاه هیصوت هتیمک نیا .دنکیم هعلاطم ار تلایهست هب طوبرم تاعوضوم.دهد یم هئارا شزومآ تئیه هب
	 Local Control Accountability Plan Parent AdvisoryCommittee)یلحم یهدباسح و لورتنک همانرب نیدلاو یتروشم هتیمک(
	 

	 یاه هورگ و نادنمراک هورگ ،نانکراک اب کرتشم تروص هب LCAP PAC هب طوبرم یاهدروخزاب و تارظن ات دنک یم یراکمه ،گرزب سایقم رد لخدیذ یاه تیولوا هب ندیسر رد اه نآ ندوب راذگریثأت و LCAP تامدخ و اه تیلاعف.دیامن هئارا ،یلک فادها و یتلایا
	Head Start Policy Council)Head Start یس�م طخ یاروش(
	 

	 ناونع هب Head Start همانرب یارب یلصا یاه یریگ میمصت هنیمز رد PC نیدلاو و ام هعماج ناگدنیامن زا تقیقح رد PC .دنک یم لمع نیدلاو یادص لیکشت ،دنا هدش مان تبث رضاح لاح رد هک هدش لیکشت ینازومآ شناد ار دوخ هدنیامن سلاک ره .دنک صخشم ار یأر قح یاراد یاضعا ات هدش.دنک یم باختنا

	هداوناخ شزومآ
	هداوناخ شزومآ
	 هداوناخ و یعامتجا تکراشم دحاو قیرط زا هداوناخ شزومآ یاه سلاک یارب ام یش�زومآ هیحان .دنوش یم هئارا )916( 971-7929 هرامش هب اه هاگراک و اه سلاک زا یا هعومجم ،اه هداوناخ یاهزاین ندرک هدروآربدینک هدهاشم سردآ نیا رد دیناوت یم ار ام میوقت  .دنک یم هئارا ار. www.sanjuan.edu/familyed
	 

	Parent Leadership Academy)هسلج شش( )نیدلاو یربهر یمداکآ(
	 

	 میق دارفا و اه گرزبردام و اه گرزب ردپ ،اهردام و ردپ هب اه سلاک نیا هیحان یاه هزیگنا ،شزومآ متسیس زا یرتهب کرد تفایرد اب دنهد یم هزاجا رد لاعف یلکش هب ،San Juan Unified رد نیدلاو یربهر یاه تصرف و ،ناتسبد یاه هداوناخ یارب .دنشاب هتشاد تکراشم هیحان یاه هتیمک.تسا بسانم ناتسریبد و ییامنهار
	Families Matter Workshops)یدارفنا هسلج( )هداوناخ تیمها لئاسم یاه هاگراک(
	 

	 تاعوضوم .دنریگ یم لکش هدننک تکرش دارفا زاین هب هجوت اب اه هاگراک نیا یزاس هدامآ ،یگناخ فیاظو ماجنا یاهراکهار نوچ یدراوم لماش دنناوت یم و ییوگروز زا یریگولج ،یلغش یگدامآ و جلاک نایبرم-ایلوا تاسلج یارب.دنشاب یتنرتنیا تینما
	Parent Project Sr )هسلج 10( )Sr نیدلاو هژورپ(
	 

	 و ییاسانش یاه هار رانک رد ،ناکدوک اب هطبار دوبهب یارب ناگدننک لیهست ،یراکهبت یاه هورگ رد تیوضع ای لکلا ،ردخم داوم فرصم زا یریگشیپ ییامنهار سرادم یاه هداوناخ یارب .دنراذگ یم کارتشا هب ار ییاهراکهار تامازلا زا یش�عب نینچمه یش�زومآ هرود نیا .تسا بسانم ناتسریبد و.دنک یم نیمأت مه ار هاگداد یوس زا ایلوا یارب یرابجا سلاک
	 Family and Community زا کی ره هرابرد رتشیب علاطا بسک یارب  هرامش هب هداوناخ و یعامتجا تکراشم رتفد اب ًافطل ،Engagement Offi ce.دیریگب سامت)916( 971-7929 
	 Family and Community زا کی ره هرابرد رتشیب علاطا بسک یارب  هرامش هب هداوناخ و یعامتجا تکراشم رتفد اب ًافطل ،Engagement Offi ce.دیریگب سامت)916( 971-7929 


	 زمر ندرک زاب :جلاک هب دورو یارب ییاهدیلک)هتفه راهچ( یگدنز و جلاک ،ناتسریبد رد تیقفوم
	 زمر ندرک زاب :جلاک هب دورو یارب ییاهدیلک)هتفه راهچ( یگدنز و جلاک ،ناتسریبد رد تیقفوم
	 یحارط ناتسریبد و هطسوتم عطقم نازومآ شناد نیدلاو یارب سلاک نیا Naviance هرابرد .دننک تکرش نآ رد نازومآ شناد اب هارمه ات تسا هدش هب دورو یارب تباقر یگنوگچ و ندش لیصحتلا غراف ات ریسم همادا هوحن و.دینک ادیپ علاطا ،ِجلاک
	)هسلج شش( Loving Solutions
	 صاخ لکش هب هک تسا نیدلاو یش�زومآ همانرب کی Loving Solutions و تخسرس یناناوجون و نادنزرف هک هدش یحارط ییاه هداوناخ یارب اب ،یراتفر لدم کی زا هدافتسا اب Loving Solutions .دنراد رسدردرپ ات تسا هتفرگ لکش راک باتک کی بلاق رد یهورگ یریگدای یاه تیلاعف Steps“ لزنم رد راک یگناخ فیاظو .دناسرب رثکادح هب ار هقلاع و یریگدای .دننک یم داجیا لزنم رد رییغت یارب مکحم هیاپ کی )S.O.S ای( ”of Success هرود نیا .تسا بسانم ییامنهار و ییادتبا سرادم یاه هداوناخ یارب هاگداد یوس زا ایلوا یارب یرابجا سلاک تامازلا زا یش�عب دناوت یم یش�
	Latino Family Literacy Project )نیتلا یاه هداوناخ یارب یزومآ داوس هژورپ()هسلج شش(
	 

	 تیامح یارب تباث همانرب کی نیتلا یاه هداوناخ یارب یزومآ داوس هژورپ یش�یلگنا نابز یریگدای یاه تراهم ات دنک یم یزاس هدایپ هداوناخ هعلاطم و یاه سلاک و دننک یم تیوقت ار کدوک/یلو نیب لماعت همانرب نیا .دبای ءاقترا نازومآ شناد یارب .دوش یم رازگرب ییایناپسا و یش�یلگنا نابز ود ره هب نآ.تسا بسانم ییادتبا
	)هسلج شش( Co-Parenting
	 و تسا نیدلاو یارب یا هتفه شش تراهم داجیا همانرب کی Co-Parenting لزنم کی زا شیب رد ناشنادنزرف هک تسا هدش یحارط ییاه هداوناخ یارب نیب تلاکشم ندناسر لقادح هب یارب یلماعت هرود نیا .دنراد تنوکس/نیدلاو رایتخا رد یدیفم یرازبا و اهراکهار ،لاسگرزب دارفا و نادنزرف یارب هدش صخشم تامازلا اب تسا نکمم سلاک نیا .دهد یم رارق میق هتشاد تقباطم ،هداوناخ هاگداد یوس زا دنزرف تیبرت شزومآ یاه سلاک.دشاب
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	یتایلمع ینابیتشپ تامدخ
	یتایلمع ینابیتشپ تامدخ

	یتایلمع ینابیتشپ تامدخ
	یتایلمع ینابیتشپ تامدخ

	هیذغت تامدخ
	هیذغت تامدخ
	 تیلوئسم هک تسا هیذغت شخب نیصصختم زا میت کی هیذغت تامدخ سرادم رد ام .دنراد هدهع هب ار نازومآ شناد کیمداکآ تیقفوم زا ینابیتشپ School Breakfast Program، National School یور San Juan Unified یلیصحت زور ره رد ام .مینک یم راک Summer Fun Cafe و Lunch Program لوط رد ام یناتسبات همانرب .مینک یم ورس اذغ هدعو 22,000 زا شیب صصختم ود ام دحاو .دنک یم ورس ییاذغ هدعو 10,000 زا شیب ناتسبات.دننک یم هدامآ ار ام ییاذغ یاهونم هک دراد هیذغت
	 اه هویم نآ رد هک دنراد دلااس شخب کی ییامنهار و ییادتبا سرادم مامت .دریگ یم رارق نازومآ شناد رایتخا رد هنازور تروص هب هزات تاجیزبس و کبس شزومآ راک ات میدرک داجیا سرادم رد هیذغت شزومآ همانرب کی ام فلتخم عطاقم رد ،یراکمه نیا رد .دوش ماجنا رت تحار ،ملاس یگدنز بیکرت و هزم شیامزآ ،بسانم هیذغت هرابرد یش�رد/عبانم یاه حرط میهافم ریاس ناوتب ات دریگ یم رارق ناملعم همه رایتخا رد ییاذغ داوم بیکرت هیذغت اب ار مولع یاه تراهم و شراگن ،تایضایر لثم یش�ردسردآ ای )916( 979¬8966 هرامش قیرط زا رتشیب علاطا یارب .درک هیذغت تامدخ 
	 

	هنیزه مک و ناگیار یاه هدعو:ییاذغ هدعو همانرب
	 ،هسردم رد ملاس ییاذغ یاه هدعو هب زومآ شناد یش�رتسد دوبهب یارب رارق طیارش دجاو نازومآ شناد رایتخا رد هنیزه مک و ناگیار یاه هدعو یارب اضاقت مرف کی لیمکت زا سپ تسا نکمم نازومآ شناد .دریگ یم ییاذغ یاه هدعو( Application for Free and Reduced-Priced Meals هنیزه مک ای ناگیار ییاذغ یاه هدعو زا هدافتسا تیحلاص ،)هنیزه مک ای ناگیار هئارا ،لاس ره هیئوژ 1 عورش اب هنامرحم یاه تساوخرد نیا .دننک ادیپ ار سردآ قیرط زا نیلانآ تروص هب دوش یم هیصوت اه هداوناخ هب .دنوش یم یاه مرف نیا رب هولاع .دننک تساوخرد https://mealapps.sanju
	 

	 دمآرد یتایلام رابتعا ( Earned Income Tax Credit زا رتشیب علاطا یارب هب )هنیزه مک ییاذغ یاه هدعو( Reduced-Priced Meals و )هدش بسک.دینک هعجارم 69 و 68 تاحفص

	هیذغت تامدخ هنیزه یشم  طخ
	هیذغت تامدخ هنیزه یشم  طخ
	 درک هراشا هلئسم نیا هب ناوت یم San Juan هنلاداع یاه تیلاعف هلمج زا .دنراد یش�رتسد ،تسه زاین تیقفوم یارب هچنآ هب نازومآ شناد مامت هک.دنشاب هتشاد زکرمت سلاک رد دنناوت یمن ،دنتسه هنسرگ هک ینازومآ شناد
	 کی TK-12 عطاقم نازومآ شناد مامت هب San Juan Unified یش�زومآ هیحان هدعو نآ هنیزه تخادرپ ناکما رگا یتح ،دنک یم هئارا لماک ییاذغ هدعو .دشاب هدش یفنم اه نآ هیذغت باسح یدوجوم ای دنشاب هتشادن ار ییاذغ هنیزه تخادرپ یارب یفاک لوپ ناش تسرپرس ای نیدلاو هک ینازومآ شناد نیا زا دیابن ،تسا هدرکن تخادرپ ار ییاذغ یاه هدعو هنیزه ای دنرادن ار اذغ هک دنک تفایرد ییاذغ ای ،دوش وا اب یتوافتم راتفر ،دشکب تلاجخ هلئسم ییاذغ یاه هدعو دروم رد یش�م طخ نیا .دراد توافت نازومآ شناد ریاس اب طوبرم ملاقا ای ییاذغ یاه هدعو یارب .دوش یم لامع
	 لوئسم زومآ شناد باسح ییاذغ یاه هنیزه مامت لابق رد میق دارفا ای یلو نیلانآ سردآ هب زومآ شناد ییاذغ باسح هنیزه نیلانآ تخادرپ یارب .تسا.دینک هعجارم هسردم یایرت هفاک لحم ای nutrition.sanjuan.edu
	ییاذغ یاه هدعو تمیق
	ییاذغ یاه هدعو تمیق

	 سردآ هب ام تیاس بو هب ،ییاذغ یاه هدعو یلعف تمیق زا علاطا یاربهرامش اب ای دینک هعجارم www.sanjuan.edu/nutritionservices.دیریگب سامت )916( 979-8966
	 
	 

	یلیمیا یاهونم
	 دوخ زومآ شناد یاذغ یونم لیمیا تفایرد یارب مان تبث اب دیناوت یم دوجوم ذغاک نازیم ،هناهام هیذغت همانربخ هارمه هب هناهام تروص هبرد ار ”Going Green! Menus“ هنیزگ .دیهد شهاک ار دوخ لزنم رد همین رد اهونم .دینک باختنا www.sanjuan.edu/nutritionservices هیذغت تامدخ شخب زا علاطا یارب .دوش یم لاسرا هام ره زور نیلوا بش زا ای دینک هعجارم www.sanjuan.edu/nutritionservices تیاس بو هب.دیریگب سامت ام رتفد اب )916( 979-8966 هرامش قیرط
	 


	Summer Fun Cafe
	Summer Fun Cafe
	Summer Fun Cafe

	 همانرب قیرط زا ار ام Summer Fun Cafe همانرب هیذغت تامدخ ،ناتسبات ره Seamless Summer Feeding Option( هفقو نودب یناتسبات هیذغت ۀنیزگ یش�زومآ یاه هیحان و هدوب یلاردف همانرب کی هک ،دوشیم تیریدم )SSFO ای نایرج رد یناجم تروصب اذغ دیاع-مک قطانم هب دزاسیم رداق ار بتاکم یارب یدنمزاین و تاذغاک اه همروف ۀئارا ،مان تبث .دنک مهارف ناتسبات  یارب .تسین ترورض رتکچوک و لاس 18 ناکدوک یارب اذغ ذخا رطاخب دیاع San Juan یش�زومآ هیحان رد ناکدوک ات تسین مزلا همانرب نیا رد کارتشا.دنشاب هتشاد مان تبث Unifi ed School
	هیذغت و هافر یاه یشم  طخ
	 Whole School، Whole Community، Whole Child یاه هتیمک هک تسا Coordinated School Health Council ی هعسوت ،)WSCC( San Juan Unified School District Wellness 2017 لاس یادتبا رد .داد رارق رظن دیدجت دروم ار )یش�زومآ هیحان یتملاس یش�م طخ( Policy Healthy Hunger-Free Kids Act نوناق تراظن تحت اه ینیبزاب نیا U.S. Department of رد 2010 بوصم )یگنسرگ نودب و ملاس ناکدوک( ار یدیدج طیارش )USDA ای هدحتم تلاایا یزرواشک ترازو( Agriculture کاروخ( USDA Smart Snacks لمعلاروتسد ینیبزاب نیا .دوش یم لماش و اهاذغ شورف هک دریگ یم رب رد
	 

	لقن و لمح
	سردآ رد لقن و لمح دحاو
	 .تسا هدش عقاو North Highlands رد 3050 Orange Grove Avenue ات هبنشود زور زا یرادا تاعاس .دشاب یم )916( 971-7076 نآ نفلت هرامش.تسا رهظزادعب 4 ات حبص 7:30 تعاس هعمج
	.تشاد یش�رتسد لقن و لمح هب  )916( 971-7743 قیرط زا ناوت یم
	 ،هبنشود زور رهظزادعب 5 ات حبص 5 زا لقن و لمح رتفد یراک تاعاس هبنشجنپ زور رهظزادعب 4 ات حبص 5 تعاس و هعمج و هبنشراهچ ،هبنش هس ،هتفای رارمتسا یلیصحت لاس یاه همانرب یارب رهظزادعب 3 ات حبص 5:30 و.دشاب یم

	هسردم سوبوتا
	هسردم سوبوتا
	 یتلایا نوناق ساسا رب هک لقن و لمح تامدخ طقف San Juan Unified هب طقف لقن و لمح تامدخ .دنک یم هئارا ،دنتسه یرابجا لاردف و.دنراد هژیو یش�زومآ یاهزاین هک دوش یم هئارا ینازومآ شناد
	 یارب ًافطل ،تسا هدش ام هیحان دراو یگزات هب امش هژیو زومآ شناد رگا هبعش رتفد اب )916( 971-7525 هرامش قیرط زا رتشیب تاعلاطا بسک.دیریگب سامت  Special Education
	 ریز دنیآرف ،دراد هژیو یاهزاین هک یکدوک نمیا لقن و لمح زا نانیمطا یارب.دوش یم هتفرگ راک هب ،دوجوم طورش ساسا رب
	 رد هدش نییعت تکرح نامز زا شیپ هقیقد جنپ و دینک هدامآ ار دوخ دنزرف .1.دیوش رضاح سوبوتا هاگتسیا لحم
	 کچ .داد دهاوخ همادا دوخ ریسم هب هدننار ،دشابن هدامآ ناتدنزرف رگا.تسا امش فیاظو زج سوبوتا تکرح ندرک
	 هرامش قیرط زا ًافطل ،دوش یمن سوبوتا راوس و دراد تبیغ امش دنزرف رگا .2 لمح تامدخ .دیریگب سامت لقن و لمح سیورس رتفد اب )916( 971-7743 ،دننکن هدافتسا سوبوتا زا یلاوتم زور هس هک ینازومآ شناد یارب لقن و.دوش یم فقوتم
	 لیوحت یارب ًافطل ،دنامب اهنت رهظزادعب رد دناوت یمن امش دنزرف رگا .3 لیلد هب .دیشاب رضاح لزنم رد هسردم مامتا زا سپ ،دوخ دنزرف نتفرگ سکچیه رگا .دنک یم رییغت ًاهاگ سوبوتا تشگزاب نامز ،دارفا یش�عب تبیغ ندرب هفیظو و دوش یم هدنادرگزاب هسردم هب زومآ شناد ،دشابن لزنم رد.دوب دهاوخ امش هدهع هب ،لزنم هب زومآ شناد هرابود
	 ،تسا هدش داجیا هنازور تبقارم رد یرییغت ای دیدرک ناکم لقن  رگا .4قیرط زا نکمم نامز نیرت هاتوک رد ًافطل
	  هژیو شزومآ رتفد هب ،تساوخرد رییغت زا شیپ )916( 971-7525 هرامش.دربب نامز زور 10 ات تسا نکمم تارییغت نیا لامعا .دیهدب علاطا
	 هسردم سوبوتا )یاه(هدننار ،هسردم عورش زا شیپ زور هس ای ود .5 .دنک یم صخشم ار تشگزاب و ندمآ نامز و دریگ یم سامت امش اب ناتدنزرف )916( هرامش قیرط زا علاطا یارب ًافطل ،تفرگن سامت امش اب یش�ک رگا.دیریگب سامت لقن و لمح دحاو اب 971-7743
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	یتایلمع ینابیتشپ تامدخ
	یتایلمع ینابیتشپ تامدخ

	یتایلمع ینابیتشپ تامدخ
	یتایلمع ینابیتشپ تامدخ

	 تاعلاطا هگرب( Student Information Sheet سوبوتا هدننار .6 )”نتشاذگ اهنت“ ای ”leave alone authorization“ یهاوگ ینعی( )یزومآ شناد اه ینارگن دهد یم هزاجا امش هب مرف نیا .داد دهاوخ رارق امش رایتخا رد ار هب .دیناسرب لقن و لمح دحاو علاطا هب ار ناتدنزرف هرابرد دوخ طورش و هاگتسیا رد ار امش دنزرف ناوت یم ایآ هک دهد یم علاطا دحاو هب ،هولاع  .ریخ ای تشاذگ اهنت رهظزادعب رد لاسگرزب کی تراظن نودب و سوبوتا کی رد هک درادن لامتحا ،دنتسه مه هارمه سوبوتا کی رد هک ییاه هچب هداوناخ رد یرگید لاسگرزب ای نیدلاو زا یکی .دننامب اهنت
	 تاعلاطا هگرب( Student Information Sheet سوبوتا هدننار .6 )”نتشاذگ اهنت“ ای ”leave alone authorization“ یهاوگ ینعی( )یزومآ شناد اه ینارگن دهد یم هزاجا امش هب مرف نیا .داد دهاوخ رارق امش رایتخا رد ار هب .دیناسرب لقن و لمح دحاو علاطا هب ار ناتدنزرف هرابرد دوخ طورش و هاگتسیا رد ار امش دنزرف ناوت یم ایآ هک دهد یم علاطا دحاو هب ،هولاع  .ریخ ای تشاذگ اهنت رهظزادعب رد لاسگرزب کی تراظن نودب و سوبوتا کی رد هک درادن لامتحا ،دنتسه مه هارمه سوبوتا کی رد هک ییاه هچب هداوناخ رد یرگید لاسگرزب ای نیدلاو زا یکی .دننامب اهنت
	 3050 Orange Grove Ave., North Highlands, CA 95660
	 ریسم هلمج زا ،یش�وصخ کلاما دراو دوش یمن هداد هزاجا اه سوبوتا هب .7 یاه هاگتسیا .دنوش یش�وصخ کلاما ریاس و گنیکراپ یاه هطوحم ،گنیکراپ هب هجوت اب ،سوبوتا فقوت یارب دوجوم یاه تیعقوم نیرت نما رد سوبوتا.دنوش یم نییعت ، لقن و لمح هرادا صیخشت
	 Parent & Driver Information هخسن هب ًافطل رتشیب تاعلاطا بسک یارب.دینک هعجارم )نیدلاو و هدننار تاعلاطا یامنهار( Guide
	 

	ینمیا
	 نمیا یریگدای طیحم کی نازومآ شناد مامت یارب تسا دهعتم ام هیحان نئمطم ات مینک یم شلات یتخس هب ام San Juan Unified رد .دنک نیمأت رضاح هسردم رد یطابضنا ای ینمیا لکشم چیه نودب نازومآ شناد میوش.دنوش یم
	سیلوپ هرادا اب نوئصم سرادم تکراشم
	 ناتسرهش سیلوپ هرادا اب نوئصم سرادم تکراشم کی San Juan Unified تروص هب )نما سرادم نارسفا( هفیظو زا جراخ یاهورین .دراد وتنمارکاس لامعا و یریگولج هب ات دنراد روضح هسردم یش�زومآ یاضف رد هنازور ییوگخساپ و یش�یلپ تظافح City of Citrus Heights .دننک کمک نوناق یارب هدش صخشم یرهش هدودحم رد هک دهد یم هئارا یش�رادم هب ارسرادم رد )SROای school resource officer ینعی( یلیصحت عبانم نارسفا نینچمه )SRO(  ود نیا .دنراد روضح Mesa Verde high و San Juan یم خساپ Citrus Heights رهش رد ییادتبا و هطسوتم سرادم رد عیاقو هب.دنهد
	 

	هعماج ینمیا نیصصختم
	 Community Safety Specialists یاراد San Juan Unified رد فلتخم قطانم هب هک دشاب یم )هعماج ینمیا ناصصختم(یش�زومآ هیحان ره .دنا هدش هداد صاصتخا یش�زومآ هیحان رسارس

	 نیصصختم فده.دشاب یم ییادتبا و طسوتم سرادم ،ناتسریبد کی لماش  یارب ،هسردم گنهرف زا ریذپان ییادج شخب کی هب ندش لیدبت ،ینمیا ناگدننک دیدزاب ،نانکراک ،نیدلاو ،نازومآ شناد اب طباور داجیا و لماعت رد هک ینارحب ثداوح رد ار امش ینمیا صصختم .دشاب یم ناگیاسمه و یارجا اب موزل تروص رد و درک دهاوخ کمک دهد یم خر هسردم هطوحم.دنک یم رارقرب طابترا امش اب نوناق
	 نیصصختم فده.دشاب یم ییادتبا و طسوتم سرادم ،ناتسریبد کی لماش  یارب ،هسردم گنهرف زا ریذپان ییادج شخب کی هب ندش لیدبت ،ینمیا ناگدننک دیدزاب ،نانکراک ،نیدلاو ،نازومآ شناد اب طباور داجیا و لماعت رد هک ینارحب ثداوح رد ار امش ینمیا صصختم .دشاب یم ناگیاسمه و یارجا اب موزل تروص رد و درک دهاوخ کمک دهد یم خر هسردم هطوحم.دنک یم رارقرب طابترا امش اب نوناق
	ینمیا یاه میت و اه حرط
	 نانکراک زا هک دراد صخشم هسردم ینمیا میت کی هسردم ره ،هولاع هب هنلااس تروص هب نمیا هسردم یاه حرط .دوش یم لیکشت اه هداوناخ و دنهدب نانیمطا و دننک یریگولج تلاکشم داجیا زا ات دنوش یم یناسرزور هب .دنهد یم خساپ یلکش هب نانکراک ،یرارطضا تلاح زورب تروص رد هک ره ناگدنیامن اب ام هیحان )نمیا سرادم( Safe Schools همانرب نانکراک ءاقترا هب طوبرم یاه یبایزرا ات دننک یم یراکمه هیحان نانکراک و هسردم.دننک هئارا ار دوخ یاه هیصوت و هداد ماجنا ار ینمیا ریبادت
	ینمیا ریبادت
	 :درک هراشا دراوم نیا هب ناوت یم هسردم رد ینمیا ریبادت ریاس هلمج زا تراظن ،هتسب یش�زومآ یاضف ،اه نآ لامعا و یوق یراتفر یاهدرادناتسا یاه نامزاس ،هرواشم ،فلاتخا لح یاه همانرب ،یش�زومآ یاضف یور شزومآ یور دیکأت و یزومآ شناد یریگشیپ یاه همانرب ،لاعف یگداوناخ داوم هیهت یاه هنومن مامت اب یتخس هب ام هیحان .یوق تیصخش شرورپ و دروخرب ،نارگید هب یمسج بیسآ داجیا و ییوگروز ،هحلسا لمح ،هعونمم.دنک یم
	 راک نازومآ شناد اب بترم تروص هب هک یبلطواد دارفا و هیحان نانکراک زا یاه هطوحم مامت .تسا هدش دییأت ناش قباوس و یراگن تشگنا ،دننک یم هسردم یش�زومآ یاه هطوحم کرت یارب نازومآ شناد .تسا هتسب سرادم تهج ریدم زا هزاجا تفایرد یارب ناگدننکدیدزاب مامت و دراد زاین هزاجا هب.دننک هعجارم رتفد هب ادتبا دیاب ،یش�زومآ هطوحم رد روضح
	هسردم زا سپ یشزومآ هطوحم ینمیا
	 نازومآ شناد سرادم رد ینمیا یاه همانرب رد دنوش یم قیوشت اه هداوناخ تبحص نازومآ شناد اب یدرف ینمیا هرابرد ات دنشاب هتشاد تکراشم دوخ لوط رد نازومآ شناد .هسردم یلیطعت زا سپ ینمیا هرابرد ًاصوصخم ،دننک اب و هسردم زا سپ هک ییاه همانرب رد تکراشم و هسردم رد روضح نامز نایاپ زا سپ ،دوجو نیا اب .دنتسه رظن تحت ،دنوش یم ماجنا هیحان تیامح و مومع هدافتسا یارب San Juan Unified سرادم برد ،هسردم راک

	.تسا زاب همه یور هب ،یعامتجا یاه هورگ
	.تسا زاب همه یور هب ،یعامتجا یاه هورگ
	 ،دنام یم یقاب هسردم هطوحم رد هسردم راک تعاس زا سپ امش دنزرف رگا هباشم تسرد ،ینمیا یاه تبقارم و ریبادت مامت یریگ راک هب هرابرد وا اب ًافطل تبحص ،دتفا یم قافتا کراپ ای رازاب لثم یمومع یاه ناکم ریاس رد هچنآ و اه  شور اب ار ناشدوخ ات دنوشیم قیوشت اه هداوناخ نینچمه .دینک ناشلزنم یارب و دننک انشآ دوخ زومآ شناد هسردم رد یرارطضا یاه حرط.دنشاب هتشاد یرارطضا یاه حرط و اهشور مه
	ینمیا یاه ینارگن
	 ینماان ثعاب هوقلاب لکش هب دناوت یم هک دیدش یتیعضو هجوتم رگاهرامش قیرط زا ای دیهدب علاطا هسردم ریدم هب ًاروف ًافطل ،دوش یش�زومآ هیحان تینما/یرادهگن تایلمع دحاو )916( 971-7000 اب هتعاس 24 تروص هب دیناوت یم نینچمه .دیهد رارق نایرج رد ارهرامش هب کمایپ کی ای دیریگب سامت )916( 979-8477 ینمیا طخ ،نازومآ شناد یارب هک یا هلئسم ره هرابرد ات دینک لاسرا )916( 243-5552  مایپ ،دوش زاس لکشم دنناوت یم ای هدرک داجیا یلکشم هسردم ای نانکراکهب .درک هیهت شرازگ مه تیاس بو قیرط زا ناوت یم نیا رب هولاع .دیراذگب.دینک هعجارم www.sa
	 
	 
	 

	ییوگروز
	 و دیریگب یدج ار هلئسم ،دوش یم ییوگروز امش دنزرف هب دینک یم نامگ رگا و نامز ،اه خیرات .دیشاب هتشاد زاب یا هطبار دوخ دنزرف اب .دینک شوگ نآ هب هرابرد هسردم ریدم ای دوخ دنزرف ملعم اب .دینک تشاددای ار هثداح تایئزج هتشاد زاب یا هطبار هیحان نانکراک و هسردم اب .دینک تبحص لکشم لح هزاجا هسردم هب نوناق .دینک تبحص هدش ماجنا تامادقا هرابرد و دیشاب.دننک تبحص امش اب نازومآ شناد ریاس یطابضنا لئاسم هرابرد دهد یمن
	 رارق ییوگروز ینوناق فیرعت رد امش یاه ینارگن زا یش�عب تسا نکمم .دننک یم یراکمه امش اب تلاکشم لح یارب هسردم و هیحان نانکراک .دریگن دروم هک ینامز دناوتب ات دزومایب ار ییاه تراهم دینک کمک دوخ دنزرف هب ییوج ماقتنا .دنک لمع ،تنوشخ زا رود هب یلو ،هناعطاق تفرگ رارق ییوگروز.دینکن قیوشت ار یکیزیف
	 لزنم رد دارفا ریاس اب هنامرتحم لکش هب روطچ دیهد ناشن دوخ راتفر اب هب ،ییوگروز زا یریگشیپ هرابرد رتشیب علاطا یارب .دنک راتفر هعماج و هرامش اب ای دینک هعجارم www.sanjuan.edu/bullying تیاس بو رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیریگب سامت )916( 979-8623 Family and Community شخب اب ،لکشم لح هوحن هرابرد هرامش هب )هداوناخ و یعامتجا تکراشم( FACE ای Engagement.دیریگب سامت )916( 971-7929
	 
	 


	Megan’s Law
	Megan’s Law
	Megan’s Law

	 یش�نج مئارج نیمهتم روضح لحم هب طوبرم تاعلاطا Megan’s Law تبقارم ناشنادنزرف و دوخ زا دنناوتب هعماج یاضعا ات دنک یم هئارا ار )www.meganslaw.ca.gov( اینرفیلاک یرتسگداد تیاسبو .دننک سیلوپ هرادا ،هولاعب .دنک یم مهارف ار تاعلاطا نیا هب یش�رتسد ناکما یارب یرازبا ناونع هب ،®OffenderWatch زا وتنمارکاس ناتسرهش دارفا .دنک یم هدافتسا ،یش�نج مئارج هب مهتم کی روضح ملاعا وتنمارکاس ناتسرهش سیلوپ هرادا تیاس بو قیرط زا دنناوت یم هعماج .دننک ادیپ یش�رتسد ®OffenderWatch هب )www.sacsheriff.com( بلطواد ناونع هب دنرادن هزاجا ،دن
	 

	یرارطضا طابترا
	 یاهدادیور نایرج رد دنناوتب اه هداوناخ هکنیا زا نانیمطا یارب ام هیحان علاطا یارب ام .تسا هتشادرب ار ییاه ماگ ،دنریگب رارق هسردم یرارطضا متسیس کی زا ،صوصخ هب هسردم ره تیعضو زا میق دارفا و نیدلاو تیعضو کی عوقو نامز رد .مینک یم هدافتسا یرارطضا ناسر مایپ نتشاد .دوب دهاوخ نیدلاو اب طابترا شور نیلوا ًلاامتحا نیا ،یرارطضا تاعلاطا اه هداوناخ هکنیا زا نانیمطا یارب تسرد سامت تاعلاطا.تسا یتایح رایسب ،دننک یم تفایرد عقوم هب ار مهم و یرارطضا
	 دیاب هعماج یاضعا و اه هداوناخ ،یرارطضا تلاح عوقو تروص رد .دننک ادیپ یش�رتسد www.sanjuan.edu سردآ هب ام تیاس بو هب رارق یلصا هحفص یور رب ینارحب یاه تیعضو هب طوبرم یاه یناسرزور هب ناراکمه ناونع هب هناسر یاضعا هب نینچمه ام هیحان .تفرگ دهاوخ هب ار اه هداوناخ هب یرارطضا تاعلاطا لاقتنا راک هک درگن یم یش�زرا اب ًلاومعم یلحم نویزیولت ،یویدار و اه تیاس بو ،اه همانزور .دنریگ یم هدهع اه هداوناخ زا .دننک یم لقتنم ار ینارحب تیعضو کی هب طوبرم رابخا نیرخآ نفلت قیرط زا نازومآ شناد اب میقتسم طابترا نامز رد دوش یم هتساوخ نک
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	یتایلمع ینابیتشپ تامدخ
	یتایلمع ینابیتشپ تامدخ

	تملاس تامدخ
	تملاس تامدخ

	Figure
	 تیلباق و یور هدایپ تیلباق همانربیراوس هخرچود
	 تیلباق و یور هدایپ تیلباق همانربیراوس هخرچود
	 ار یراوس هخرچود تیلباق/یور هدایپ تیلباق یش�ررب کی ام هیحان و یور هدایپ زا هک دیامن یم ارجا هطسوتم هسردم و K-8 ،ناتسبد رد ملاس یگدنز کبس کی و هدرک تیامح هسردم ریسم رد نمیا یراوس هخرچود.دنک یم جیورت
	 ریسم یجنسرظن و نازومآ شناد دادعت هب ناوت یم یش�رزاب دراوم هلمج زا هخرچود/هدایپ تکرح یاهریسم هک درک هراشا هداوناخ زا هسردم یراوس هخرچود ای یور هدایپ یارب دوجوم عناوم و هدرک یبایزرا ار دوجوم هیهت هسردم ره یارب یدرف شرازگ کی ناسرزاب .دننک یم ییاسانش ار تامادقا ،تخاسریز دوبهب یاه هژورپ هرابرد ییاه هیصوت نآ رد هک دننک یم اه تیلاعف هلمج زا .دراد دوجو یش�زومآ و یقیوشت یاه تیلاعف و یتیوقت شزومآ ،هسردم ات یور هدایپ یناهج زور :درک هراشا دراوم نیا هب ناوت یم هدایپ سوبوتا ،Fire up Your Feet یش�لاک تیلاعف ،یراوس هخرچود
	هسردم یاه یلیطعت
	 ظفح یارب دشاب مزلا تسا نکمم ،دب یاوه لثم ،یداعریغ طیارش رد ناکما هک نامزره .دنوش لیطعت سرادم ،نانکراک و نازومآ شناد ینمیا دهاوخ ذاختا اه سلاک عورش زا شیپ هسردم نتسب میمصت ،دشاب هتشاد هلئسم زا ،هیحان راکدوخ ینفلت سامت متسیس قیرط زا اه هداوناخ .دش قیرط زا و هیحان تیاس بو زا ناوت یم ار رتشیب تاعلاطا .دش دنهاوخ علطم سپ هسردم یلیطعت هب زاین تروص رد .درک تفایرد ،یلحم یربخ یاه هناسر دوش یم هداد علاطا اه نآ هب و هتفرگ سامت اه هداوناخ اب ،راک هب عورش زا.دنیایب دوخ زومآ شناد لابند هب دنناوت یم اجک و عقوم هچ

	زومآ شناد یتشادهب تاعلاطا
	زومآ شناد یتشادهب تاعلاطا
	 نازومآ شناد تسا دقتعم ام )یتشادهب تامدخ( Health Services هبعش هب و  تیریدم  رد هعماج و اه هداوناخ هب کمک اب ام .دنریگ یم دای  رتهب ملاس هجیتن رد و مینک یم تیامح ناکدوک زا ،یتشادهب یاه ینارگن ندناسر لقادح .دننک ادیپ تسد دوخ یش�زومآ فادها هب میهد یم هزاجا نازومآ  شناد هب یتشادهب تلاکشم هب یگدیسر اب ،یا هتشردنچ میت زا وضع کی ناونع هب شناد و شزومآ ،دنوش یم هسردم رد زومآ شناد تکرش و روضح عنام هک.میهد یم ءاقترا ار
	 هب )تشادهب نارایتسد ای اهLVN ،ناراتسرپ( یتشادهب تامدخ نانکراک تقوم تروص هب ناراتسرپ .دنتسین رضاح هسردم لحم رد موادم تروص یاهزاین و یتشادهب تبقارم یور تراظن و یتشادهب یاهزاین یبایزرا یارب رد )ییاونش و ییانیب نومزآ( یتشادهب تاشیامزآ ماجنا و نازومآ شناد هژیو.دننک یم ادیپ روضح هسردم
	 میق دارفا ای نیدلاو طسوت )emergency card( یرارطضا تراک لیمکت دننک یم راک زومآ شناد اب هک راگزومآ و یرادا نانکراک ات تسا یرورض رایسب رگا دنشاب هتشاد علاطا وا تملاس و یتشادهب مهم تلاکشم زا لماک روط هب هژیو یتشادهب تبقارم هب هسردم رد روضح نامز لوط رد امش زومآ شناد ،هسردم نلاوئسم زا یکی اب امش ات دوش یم ماجنا مزلا یزیر همانرب ،دراد زاین هتشاد تاقلام ،تامدخ شخب نانکراک ریاس و یتشادهب تامدخ نانکراک یارب »رایمه متسیس« کی داجیا .دینک هدامآ یدرف حرط کی و دیشاب شنکاو هوحن و وا تیعضو هرابرد یش�لاکمه کی هب علاطا و امش
	تملاس هنیاعم طیارش
	 ،مان تبث ماگنه رد ،لوا سلاک میق دارفا ای نیدلاو ،یتلایا نوناق ساسا رب ءاضما ار تملاس هنیاعم همانتیاضر ای هئارا ار تملاس هنیاعم یهاوگ دیاب زا سپ زور 90 تدم فرظ ای لبق هام 18 ات ناوت یم ار تملاس هنیاعم .دننک تملاس هنیاعم دوش یم هیصوت اه هداوناخ هب .داد ماجنا ،لوا سلاک هب دورو)HSC § 124105( .دنهدب ماجنا نویسانیسکاو اب نامزمه ار
	یمسج هنیاعم زا تیفاعم
	 ریبادت مامت لاعف لکش هب ام هیحان ،نازومآ شناد مامت تملاس ظفح یارب اب .دریگ یم راک هب ،لاقتنا لباق یاه یرامیب لرتنک و یریگشیپ یارب ار مزلا اه نآ تسرپرس ای نیدلاو هک ینازومآ شناد یارب یمسج هنیاعم ،دوجو نیا و EC § 49403( .دش دهاوخن ماجنا ،دنشاب هداد تساوخرد یبتک لکش هب)4945049451

	یزاس نیمیا طیارش
	یزاس نیمیا طیارش
	 مامت ،هسردم طورشمریغ اه شریذپ مامت رد یتلایا نوناق ساسا رب هدش صخشم طیارش اب قباطم لماک روط هب دیاب لاس 18 ریز نزاومآ شناد شریذپ: .دنشاب هدش هنیسکاو ،یتلایا یمومع تشادهب نامزاس طسوت)kindergarten( ناتسکدوک رد شریذپ یارب یرابجا نویسانیسکاو K-12:زا تسا ترابع
	K-12  شریذپ
	1,2,3 نویسانیسکاوزودPolio 44DTap 55HepB 63MMR 72(ناغرم هلبا) Varicella2
	1,2,3 نویسانیسکاوزودPolio 44DTap 55HepB 63MMR 72(ناغرم هلبا) Varicella2

	7-12
	1,2,3,8
	1,2,3,8
	1,2,3,8
	1,2,3,8
	1,2,3,8
	1,2,3,8
	 نویسانیسکاو


	زود
	زود
	زود



	  
	  
	  
	  
	Tdap


	1
	1
	1





	هتفرشیپ 7 فنص
	1,2,3,9,10
	1,2,3,9,10
	1,2,3,9,10
	1,2,3,9,10
	1,2,3,9,10
	1,2,3,9,10
	 نویسانیسکاو


	زود
	زود
	زود



	Tdap 
	Tdap 
	Tdap 
	Tdap 
	8


	1
	1
	1



	10
	10
	10
	10
	 (ناغرم هلبا) 
	Varicella


	2
	2
	2





	.دوش یم لامعا زین نازومآ شناد لاقتنا یارب  
	.دوش یم لامعا زین نازومآ شناد لاقتنا یارب  
	K-12
	 شریذپ یارب طیارش .
	1

	 ار هدنهد لیکشت یاه نسکاو زا کی ره تامازلا  )
	 ار هدنهد لیکشت یاه نسکاو زا کی ره تامازلا  )
	MMRV
	 ،لاثم ناونع هب( یبیکرت یاه نسکاو .
	2
	.دور یم رامش هب 
	DTaP
	  تامازلا زا یش�خب 
	DTP
	 یاهزود .دنک یم هدروآرب

	.تسا ربتعم دوش یم زیوجت زاین دروم نس لقادح زا رتمک ای زور راهچ زا لبق هک نسکاو ره .
	.تسا ربتعم دوش یم زیوجت زاین دروم نس لقادح زا رتمک ای زور راهچ زا لبق هک نسکاو ره .
	3

	 هدروآرب ،دیشاب هتشاد دلوت مراهچ زور ای زور رد زود کی هب زاین رگا لافطا جلف نسکاو راب هس .
	 هدروآرب ،دیشاب هتشاد دلوت مراهچ زور ای زور رد زود کی هب زاین رگا لافطا جلف نسکاو راب هس .
	4
	.دوش یم

	 هس .دوش یم هدروآرب ،دوش هداد دلوت راهچ زور ای زور رد زود کی لقادح رگا 
	 هس .دوش یم هدروآرب ،دوش هداد دلوت راهچ زور ای زور رد زود کی لقادح رگا 
	DTaP
	 زود راهچ .
	5
	 زور 
	7
	 زا رتشیب ای 
	7
	 زور رد 
	DTP
	 ای 
	DTaP
	 ای ،
	Tdap
	 نسکاو زود کی لقادح رگا زاین دروم زود
	 هداد دلوت زا دعب ای و متفه یاهزور رد هک 
	Td
	 نسکاو زا زود ود ای کی .دوش یم هدروآرب ،دشاب
	تسا زاین دروم ،دوش یم
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	 هداد علاطا اه نآ زا هدافتسا هوحن و مزلا یاهوراد تیعقوم زا یهاگآ و ندرک لابند ،اه شنکاو ییاسانش یارب دیاب هسردم نانکراک .دش دهاوخ هرابرد ام هیحان یاه لمعلاروتسد زا علاطا و هدش هتشون یاهدنیآرف.دننیبب شزومآ ،دنتسه هارمه گرم رطخ اب هک ییاه تیساسح
	 هداد علاطا اه نآ زا هدافتسا هوحن و مزلا یاهوراد تیعقوم زا یهاگآ و ندرک لابند ،اه شنکاو ییاسانش یارب دیاب هسردم نانکراک .دش دهاوخ هرابرد ام هیحان یاه لمعلاروتسد زا علاطا و هدش هتشون یاهدنیآرف.دننیبب شزومآ ،دنتسه هارمه گرم رطخ اب هک ییاه تیساسح
	 یاهزاین ات دننک یم یراکمه یدرف تروص هب اه هداوناخ اب ام نانکراک یش�کلایفانآ شنکاو لامتحا/دنتسه لاتبم تیساسح هب هک ینازومآ شناد از تیساسح داوم ضرعم رد یفداصت نتفرگ رارق رطخ و هدرک هدروآرب ار دنراد .دوب دهاوخ رطخ نودب ًلاماک طیحم درک نیمضت ناوت یمن .دنربب نیب زا ار BP 5141.21;CCR ;4923.6 و EC § 49403, 49414, 49423, 49423.5()Title 8: 5193
	هدشن هداد صیخشت یسکلایفانآ
	 هک تسا دیدش رایسب کیژرلآ شنکاو کی )Anaphylaxis( یش�کلایفانآ هرشح شین ،از تیساسح داوم ضرعم رد نتفرگ رارق زا سپ تسا نکمم عیرس هدافتسا نودب .دوش داجیا ،شزرو رثا رد ردان رایسب داوم رد یتح ای .دوش گرم هب رجنم تسا نکمم ،یروف یکشزپ تبقارم و نیرفن یپا زا یش�خشم هقباس چیه ،دننک هبرجت ار یش�کلایفانآ تسا نکمم هک یدارفا یوراد تسا نکمم ،نیاربانب و درادن تیساسح زورب اب هطبار رد هتشذگ رد.دنشاب هتشادن هارمه بسانم
	 دهد یم هزاجا هدید شزومآ و بلطواد درف ای هسردم راتسرپ کی هب نوناق هدام بذج زا سپ ار یش�کلایفانآ رابگرم مئلاع یاه ناشن هک یدرف یارب .دهدب ماجنا نیرفن یپا راکدوخ قیرزت کی ،دهد یم ناشن از تیساسح زا هدافتسا هوحن ،یش�کلایفانآ یاه هناشن و مئلاع هب طوبرم یاه شزومآ کرادم مامت و )911( یکشزپ یاه تیروف اب سامت ،نیرفن یپا راکدوخ قیرزت دهاوخ رارق بلطواد دارفا رایتخا رد ،زاین دروم یاه تیلاعف ای یریگیپ)EC § 49414; SB 1266( .تفرگ
	رکش ضرم تیریدم
	 2 عون و 1 عون رکش ضرم ود ره هک دراد علاطا عوضوم نیا زا ام هیحان رت عیاش رایسب 2 عون تباید .دنتسه شیازفا لاح رد نازومآ شناد نایم رد رد .دنتسه نزو هفاضا هب لاتبم هک یناناوجون رد صوصخ هب ،تسا هدش ،دنا هدش دلوتم 2000 لاس زا سپ هک ییاکیرمآ کدوک هس ره زا ،تقیقح یرامیب نیا .تسا هدش راچد 2 عون تباید هب دوخ یگدنز لوط رد رفن کی ،دشاب هتشادن یا هناشن چیه ادتبا رد تسا نکمم و دنک یم دشر یمارآ هب و بسانم تیریدم .درک یریگولج نآ زورب زا ناوت یم و تسا نامرد لباق امازومآ شناد تباید نما

	 هعجارم )
	 هعجارم )
	 هعجارم )
	c
	( شخب ،
	120335
	 شخب ینمیا و تشادهب شخب هب ،متفه حطس رد شریذپ یارب .
	6
	.دینک

	 روط هب ،هجخرس نسکاو زا زود کی و نویروا نسکاو زا زود ود ،کخرس نسکاو زا زود ود .
	 روط هب ،هجخرس نسکاو زا زود کی و نویروا نسکاو زا زود ود ،کخرس نسکاو زا زود ود .
	7
	 ای دلوت زور نیلوا رد هک ییاهزود اهنت .دننک یم هدروآرب ار زاین دروم تامازلا یبیکرت ای هناگادج
	.دننک یم هدروآرب ار تامازلا دنوش یم زیوجت نآ زا دعب

	 دلوت متفه زور رد هک هفرس هایس یواح نسکاو زود کی لقادح ، مهدزاود ات متفه سلاک یارب .
	 دلوت متفه زور رد هک هفرس هایس یواح نسکاو زود کی لقادح ، مهدزاود ات متفه سلاک یارب .
	8
	.تسا مزلا نآ زا دعب ای

	 تفرشیپ تامازلا دیاب رتلااب و هلاس 
	 تفرشیپ تامازلا دیاب رتلااب و هلاس 
	١2
	 نازومآ شناد ،یمسرریغ یاه هسردم رد ناکدوک یارب  .
	9
	.دننک هدروآرب ار متفه سلاک

	.دوش یم یش�قنم 
	.دوش یم یش�قنم 
	2025
	 نئوژ 
	30
	 زا دعب متفه سلاک تفرشیپ یارب ناغرم هلبآ تامازلا .
	10

	 California Immunization تمسق رد تسا نکمم نویسانیسکاو قباوسدوش دراو )CAIR ای اینرفیلاک نویسانیسکاو تبث( Registry
	 یش�م طخ هب هجوت اب و دنوش یم هسردم دراو هک یرگید نازومآ شناد مامت یتشادهب تبقارم تامدخ نامزاس یوس زا هدش هئارا یدنب نامز همانرب و ام شریذپ یطرش هب اهنت تسا نکمم دنا هدشن هنیسکاو لماک روط هب تلایا ار هدش هفاضا )یاه(نسکاو صخشم ینامز هرود کی فرظ هک دوش قیرزت زا یکشزپ لیلاد هب نازومآ شناد یش�عب تسا نکمم .دننک قیرزت یهاوگ ار یکشزپ لیلاد دوجو دیاب کشزپ کی .دنشاب هدش فاعم نسکاو تیعبت هدش صخشم تامازلا زا هک ینازومآ شناد روضح زا ناوت یم .دنک زومآ شناد هک ریگ همه یرامیب کی زورب تروص رد .درک یریگولج ،دننک یمن ناکما ه
	 

	نویسانیسکاو کینیلکSan Juan Central
	 

	 همیب هک ییاه هداوناخ هب ام هیحان مان تبث یلصا زکرم ,San Juan Centralسردآ رد کینیلک نیا .دنک یم هئارا نویسانیسکاو تامدخ ،دنرادن تملاس
	 هدش عقاو 4 قاتا رد 3700 Garfield Ave., Carmichael, CA 95608 ینیعجارم زا .تسا زومآ شناد ره یارب $10 تاقلام ره هنیزه .تساهب اه خیرات هدهاشم یارب ًافطل .دوش یم لابقتسا ،دنرادن یلبق تقو هک.دینک هعجارم www.sanjuan.edu/sjcentral
	 

	ینوفع ای ریگاو یرامیب
	 هدش هتخانش ینوفع ای رادریگاو یرامیب کی هب زومآ شناد کی دورب نامگ رگانلاوئسم تیاضر نودب .دنادرگرب هناخ هب ار وا ناوت یم ،تسا هدش لاتبم

	 نیا ،تسین ینوفع ای رادریگاو رگید وا تیعضو هکنیا زا نانیمطا و هسردم)EC § 49451; BP 5112/2( .ددرگرب هسردم هب دناوت یمن زومآ شناد
	 نیا ،تسین ینوفع ای رادریگاو رگید وا تیعضو هکنیا زا نانیمطا و هسردم)EC § 49451; BP 5112/2( .ددرگرب هسردم هب دناوت یمن زومآ شناد
	وراد زا هدافتسا
	 و کشزپ یوس زا یبتک تساوخرد تفایرد اب طقف و هسردم رد روضح نامز لوط رد
	 و کشزپ یوس زا یبتک تساوخرد تفایرد اب طقف و هسردم رد روضح نامز لوط رد
	 نامز و وراد نازیم ،هدافتسا شور ،وراد مان ،زومآ شناد مان نآ رد هک تسرپرس ای نیدلاو
	 رب تراظن لوئسم ار هسردم نانکراک زا یکی ناوت یم ،تسا هدش صخشم نآ زا هدافتسا
	)
	EC § 49423-49425; BP 5141.21
	( .دومن )هخسن نودب ای هدشزیوجت( وراد فرصم

	 ناش تسرپرس ای نیدلاو هک دوش یم هدافتسا ینازومآ شناد یارب اهنت وراد دنا هتسناد مزلا ،کانرطخ یکشزپ تلاکشم لیلد هب ار نآ فرصم کشزپ و وراد زا هدافتسا هب زاین هسردم رد بسانم راتفر یارب هک دنتسه یدارفا ای و رارق ام هیحان تیاس بو یور و سرادم مامت رتفد رد هزاجا یاه مرف .دنراد 31 ات توا 1 زا و دنوش دیدمت هنلااس تروص هب دیاب هزاجا یاه مرف .دنراد.دنتسه ربتعم دعب لاس هیئوژ
	 هتشون نآ یور زومآ شناد مان هک یبسچرب اب یلصا هظفحم رد دیاب اهوراد دوش یم هیصوت میق دارفا و نیدلاو هب .دوش هدروآ هسردم هب ،تسا هدش رثا هک دننک زیوجت ییوراد ناکما تروص رد دنهاوخب زومآ شناد کشزپ زا فرصم وراد هسردم رد تسین یزاین تروص نیا رد ،دراد تدم ینلاوط.دوش
	ییوراد نامرد همادا
	 کیدوزیپا ریغ یاه یرامیب یارب زومآ شناد هک ینامز ،یتلایا نیناوق ساسا رب فرصم وراد )عرص یرامیب ای یش�پلیپا ای تباید ،یلاعف شیب ،مسا لثم()EC § 49480( .دنهدب علاطا هسردم هب دیاب میق دارفا ای نیدلاو ،دنک یم
	ییانیب شیامزآ
	 هب رتدوز هچره یگدیسر و یریگدای رد نازومآ شناد ییاناوت زا نانیمطا یارب  تدش لاثم روطب زومآ شناد ره ییانیب San Juan Unified ،ییانیب تلاکشم ره لقادح دعب نآ زا و مان تبث نیلوا اب نامزمه ار ،اه گنر هدهاشم و ییانیب یبایزرا دروم 8 و ،5 ،2 وTK/K عطقم نازومآ شناد یارب راب کی لاس هس یهاوگ هئارا ای/و میق ای یلو تساوخرد رب انب تسا نکمم .داد دهاوخ رارق .دوش رظنفرص یبایزرا نیا زا ،ییانیب صصختم ای کشزپ یوس زا بسانم علاطا میق دارفا و نیدلاو هب ،دوشن لوبق  ییانیب شیامزآ رد زومآ شناد رگا)EC § 49450-49457( .دش دهاوخ هداد

	ییاونش شیامزآ
	ییاونش شیامزآ
	 ار زومآ شناد ره ییاونش نازیم یبایزرا ،زاجم نامزاس ای درف کی طسوت 10 و 8 ،5 ،2 ،1 عطاقم رد رظنفرص یبایزرا نیا زا تسا نکمم ،یلو تساوخرد رب انب .دنک یم هب ،دوشن لوبق  ییاونش شیامزآ نومزآ رد زومآ شناد رگا .دوش)49454 و EC § 49452( .دش دهاوخ هداد علاطا میق دارفا و نیدلاو
	 ییاونش تلاکشم ندرک فرطرب و یریگدای رد زومآ شناد ییاناوت زا نانیمطا یارب
	 
	San Juan Unified
	 ،نکمم نامز نیرت هاتوک رد

	نادند تشادهب
	 ،تسا هسردم رد روضح هدامآ ًلاماک امش زومآ شناد هکنیا زا نانیمطا یارب عطقم رد هم 31 ات ناهد تشادهب یبایزرا کی دیاب اینرفیلاک نوناق هب هجوت اب روضح لاس نیلوا هک مادک ره ،لوا سلاک ای )kindergarten( ناتسکدوک ماجنا یاه یبایزرا لماش هلئسم نیا .دوش ماجنا ،تسا یتلود هسردم کی رد .دوش یم مه هسردم هب امش زومآ شناد دورو زا لبق هام 12 تدم فرظ هدش یمسر کشزپنادند کی طسوت دیاب یبایزرا هک تسا هدش حیرصت نوناق رد.دوش ماجنا نادند و ناهد هنیمز رد رگید صصختم و ای یا  هفرح درف کی ای
	 هارمه ار نادند یلیمکت هنیاعم دنناوت یم سرادم زا یش�عب رد نازومآ شناد هک ینازومآ شناد یارب نادند هنیاعم .دننک تفایرد نادند زومآ همانرب اب ماجنا ،دنشاب هداد تساوخرد یبتک لکش هب اه نآ تسرپرس ای نیدلاو نامرد یارب هناگادج همانرب کی تسا نکمم سرادم یش�عب رد .دش دهاوخن ناکما نیدلاو هزاجا بسک تروص رد طقف هک دنشاب هتشاد دوجو عاجرا و)EC § 49452.8( .دنراد تیلاعف
	یگدنز هدننک دیدهت یاه تیساسح
	 یاه شنکاو هک تسا هاگآ هلئسم نیا زا San Juan Unified شزومآ هیحان  یکاروخ ضرعم رد نتفرگرارق لیلد هب تاقوا رتشیب هک ،یش�کلایفانآ داوم نیا عبنم .دنشاب رابگرم نکمم ،دنهد یم خر زومآ شناد یارب از یژرلآ رارق رطخ .تسا یهایگ هریش  و تارشح ،وراد ،اذغ ًلاومعم از تیساسح اب و هسردم طیحم رد ناوت یم ار از تیساسح داوم نیا ضرعم رد نتفرگ لقادح هب ناکشزپ و اه هداوناخ ،نازومآ شناد ،هسردم نانکراک یراکمه.دشاب نازومآ شناد روضح یارب طیحم ات دناسر
	 لاتبم یگدنز هدننک دیدهت تیساسح اب زومآ شناد کی هک ینامز هسردم نانکراک هب دنراد هفیظو وا میق درف ای نیدلاو ،تسا هدش کشزپ .دنهدب حیضوت زومآ شناد نآ تیساسح تیعضو هرابرد رد و هدرک نییعت ار هژیو نامرد یاهدنیآرف زا یش�عب زومآ شناداه هیور نیا هرابرد هسردم نانکراک هب .دنهد یم رارق هسردم سرتسد
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	تملاس تامدخ
	تملاس تامدخ

	هفاضا یاه هیملاعا
	هفاضا یاه هیملاعا

	 تباید تیعضو هرابرد هسردم نانکراک هب دنراد هفیظو وا میق درف ای نیدلاو نامرد یاهدنیآرف زا یش�عب زومآ شناد کشزپ .دنهدب حیضوت زومآ شناد نآ رد هسردم نانکراک .دنهد یم رارق هسردم سرتسد رد و هدرک نییعت ار هژیو و مزلا یاهوراد هرابرد یفاک علاطا و تفرگ دهاوخ رارق اهدنور نیا نایرج یارب دیاب هسردم نانکراک .درک دنهاوخ بسک ار اه نآ زا هدافتسا هوحن ،نوخ دنق یور تراظن کرد ،یلامتحا یرارطضا یاه تیعضو ییاسانش هیحان یاه لمعلاروتسد زا علاطا و هدش هتشون یاهدنیآرف ندرک لابند تروص هب ام نانکراک .دننیبب شزومآ ،هسردم رد تباید تیریدم
	 تباید تیعضو هرابرد هسردم نانکراک هب دنراد هفیظو وا میق درف ای نیدلاو نامرد یاهدنیآرف زا یش�عب زومآ شناد کشزپ .دنهدب حیضوت زومآ شناد نآ رد هسردم نانکراک .دنهد یم رارق هسردم سرتسد رد و هدرک نییعت ار هژیو و مزلا یاهوراد هرابرد یفاک علاطا و تفرگ دهاوخ رارق اهدنور نیا نایرج یارب دیاب هسردم نانکراک .درک دنهاوخ بسک ار اه نآ زا هدافتسا هوحن ،نوخ دنق یور تراظن کرد ،یلامتحا یرارطضا یاه تیعضو ییاسانش هیحان یاه لمعلاروتسد زا علاطا و هدش هتشون یاهدنیآرف ندرک لابند تروص هب ام نانکراک .دننیبب شزومآ ،هسردم رد تباید تیریدم
	 San Juan تملاس یاه همانرب رتفد ای هسردم راتسرپ اب ًافطل ،دیراد یلاؤس رگا یور رب تاعلاطا نیا .دیریگب سامت )916( 971-7643 هرامش هب Unified:دراد رارق سرتسد رد نابز 25 زا شیب هب شرورپ و شزومآ نامزاس تیاس بوwww.cde.ca.gov/ ls/he/hn/type2diabetes.asp. )EC § 49452.7( 
	 

	Student Health Insurance)زومآ شناد تملاس همیب(
	 

	 یلامتحا یاه بیسآ ششوپ یارب San Juan Unified یش�زومآ هیحان هنوگچیه ،یش�زرو یاهدادیور رد تکرش ماگنه رد ای هسردم رد نازومآ شناد نیا دیرخ هب دنک یم هیصوت اه هداوناخ هب ام هیحان .دنک یمن هئارا یا همیب ره ،تلایا نوناق ساسا رب .دننک رکف دوخ نادنزرف یارب همیب ششوپ عون زا دیاب ،دراد تکرش یا هسردم نیب یش�زرو تیلاعف کی رد هک یزومآ شناد.دشاب رادروخرب یفاک یکشزپ همیب
	 ،دینک یرادیرخ زومآ شناد یارب یش�زرو/فداصت همیب کی دیهاوخ یم رگا تروص هب دیناوت یم .دیریگب سامت هدحتم تلاایا یزومآ شناد همیب اب ًافطل ،تساوخرد هب www.studentinsurance.com سردآ قیرط زا و نیلانآ Student Insurance یور تسرهف زا .دینک ادیپ یش�رتسد اعدا و ایازم حیضوت و ایازم تاعلاطا هب یش�رتسد یارب سپس و دینک کیلک )زومآ شناد همیب( هسردم رتافد قیرط زا .دییامن باختنا ار »K-12« هنیزگ ،K-12 تساوخرد ًافطل دوخ تلااؤس ندیسرپ یارب .دینک ادیپ یش�رتسد اه هتسب  هب دیناوت یم .دیریگب سامت یزومآ شناد همیب اب 1-800-367-5830 هرا

	دنزرف یاراد ای/و رادراب ،لهأتم نازومآ شناد
	دنزرف یاراد ای/و رادراب ،لهأتم نازومآ شناد
	 یاه همانرب مامت رد دنراد قح دنزرف یاراد ای/و رادراب ،لهأتم نازومآ شناد ًلاومعم سرد سلاک طیحم .دنشاب هتشاد تکرش هسردم ای یش�زومآ عماج فرطرب یارب دشاب زاین هکنآ رگم ،تسا شزومآ یارب لحم نیرت بسانم .درک هدافتسا رگید یاه طیحم زا ،کدوک ای/و نازومآ شناد یاهزاین ندرک یاراد ای/و رادراب ،لهأتم نازومآ شناد هرابرد رتشیب تاعلاطا بسک یارب سردآ هب ام هیحان تیاس بو یور BP 5146 شخب هب دیناوت یم دنزرف زومآ شناد هسردم رد رواشم کی اب ای دینک هعجارم www.sanjuan.edu هرامش هب Family and Community Engagement Offi ce رتفد ،دوخ سام
	هنامرحم یکشزپ تامدخ
	 میق ای نیدلاو تیاضر هب زاین نودب دناوت یم زومآ شناد کی ،نوناق ساسا رب هک یدراوم رد زج هب ،دنک مادقا هنامرحم یکشزپ تامدخ تفایرد یارب دوخ)EC § 46010.1( .تسا هدش حیرصت نوناق رد
	یتشادهب تامدخ هنیزه ناربج
	 اینرفیلاک یتشادهب تبقارم تامدخ نامزاس یراکمه اب San Juan Unified دهد یم هزاجا ام هیحان هب هک دراد یا همانرب ،اینرفیلاک شزومآ نامزاس و )یتشادهب یبایزرا و یتشادهب نامرد لثم( یباختنا یتشادهب تامدخ هنیزه لاردف لوپ اب ،دوش یم هئارا هسردم رد طیارش دجاو زومآ شناد یارب هک شزومآ نامزاس یاه لمعلاروتسد و نیناوق قبط .دنک ناربج Medicaid نکمم طیارش دجاو زومآ شناد قباوس هک میهد یم علاطا امش هب ام ،یلحم هنامرحم یلکش هب ام هیحان رد باسحتروص هدننکرداص نامزاس یارب تسا Federal Health Insurance Portability & Accountability( دو

	رضم تارشح تیریدم
	رضم تارشح تیریدم
	 یحاون 2000 بوصم )سرادم تشادهب( Healthy Schools Act نوناق هک ییاه شک هرشح هرابرد اه هداوناخ هب لاس لوط رد دنک یم مزلم ار سرادم یارب ناراکنامیپ و San Juan Unified .دهدب علاطا ،دوش هدافتسا تسا رارق تارشح هچراپکی تیریدم زا هسردم طیحم رد رضم تارشح لکشم لح نیب زا ای تدم ینلاوط یریگشیپ یور IPM .دننک یم هدافتسا )IPM( رضم زاین تارشح تیریدم هب رگا .دراد زکرمت تارشح هب طوبرم تلاکشم ندرب هدافتسا یکیژولویب ای یتیبرت ،یکیناکم یاه شک هرشح زا تسا نکمم ،دشاب.دنتسه یمس نکمم دح نیرتمک ات هک درک
	 زا یرایسب شرازگ هب یزاین ،اه شک هرشح نیا رد مس نییاپ نازیم لیلد هب یارب دوجوم مس نازیم نیرت نییاپ اب شک هرشح زا هدافتسا .تسین اه نآ یاه شور زا یکی ،رضم تارشح لرتنک تلاکشم ندرب نیب زا ای یریگولج تفآ نیا اب  رضم تارشح تیعمج رگا .دوش یم بوسحم ام یمیدق رایسب یاه شک تفآ زا تسا نکمم ،دوشن لرتنک بسانم لکش هب انثتسا یاه شک نکمم هدش ذخا ما یپ یآ نیرخآ رد ییایمیش داوم .دوش هدافتسا انثتساریغ هدافتسا زا لبق دنراد لیامت هک یناسک یارب .دنریگ رارق هدافتسا دروم تسا.دش دهاوخ داجیا تیاس رد یدورو کی .دننک تفایرد نلاعا ما یپ 
	 رد ًافطل ،دوخ تیاس رد هدافتسا هب طوبرم هیملاعا تفایرد یارب Maintenance & Operations اب )هسردم تعاس( یراک تاعاس لوط )916( 971-5740 هرامش هب )تایلمع و یرادهگن هبعش( Department تارشح یش�اپ مس هیملاعا دیاب هک دیهدب علاطا ام هب و دیریگب سامت.دینک تفایرد
	 لقادح ،دراد رارق تسرهف نیا رد هک سک ره ،یرارطضا طیارش رد زج هب دهاوخ تفایرد هیملاعا کی هسردم رد شک تفآ یریگراکب زا شیپ تعاس 72 هدافتسا شهاک و اه شک تفآ نیا اب هطبار رد رتشیب تاعلاطا دیناوت یم .درک ۀبعش( Department of Pesticide Regulation تیاس بو یور شک تفآ زا دینک هعجارم http://www.cdpr.ca.gov سردآ هب )اه شک تفآ تاررقمهرامش هب ام هیحان IPM هدننک گنهامه ،Chris Ralston اب دیراد یلاؤس رگا.دیریگب سامت )916( 971-5740
	 


	هشیش مشپ تیریدم یاه حرط هب یسرتسد
	هشیش مشپ تیریدم یاه حرط هب یسرتسد
	 یواح ینامتخاس حلاصم یبایزرا تیریدم حرط کی San Juan Unified مشپ تیریدم حرط نیا .دنک یم ارجا هیحان رسارس رد )ACBM( هشیش مشپ United States Environmental ۀرادا سناژآ تاررقم و نیناوق اب هشیش هب و )EPA ای هدحتم تلاایا تسیز  طیحم زا تظافح( Protection Agency خساپ( Asbestos Hazard Emergency Response Act نوناق صاخ لکش هدش ییارجا 1987 ربتکا زا هک )AHERA ای هشیش مشپ یرارطضا رطخ هب.دشاب یم وسمه ،تسا
	/سرادم مامت یور هدش ماجنا تاقیقحت و یکیزیف یش�رزاب زا تیریدم حرط .تسا هدرک ادیپ هعسوت زورما هب ات 1988 لاس زا San Juan Unified زکارم نکاس دارفا هب ات تسا هتفرگ رارق رادشه یاه بسچرب ACBM مامت یور ACBM اب راک ماگنه رد تسا نکمم هک ،یرادهگن و ریمعت لنسرپ و نامتخاس یارب تیریدم حرط رد هنومن یاه هداد و یش�رزاب .دهدب راطخا ،دنوش وربور تیریدم حرط ره .دندش یروآ عمج یش�زومآ زکرم/هسردم ره تیعقومیرادهگن و ریمعت تایلمع لحم رد ای سرادم رتافد مامت رد یش�ررب یارب 6135 Sutter Avenue, Carmichael,   CA سردآ هب  San Juan Unifie
	 

	 هژورپ کی طوبرم دانسا ای AHERA تیریدم حرط هرابرد هک یش�خش ره یرادهگن و ریمعت و تایلمع شخب اب دناوت یم ،دراد ینارگن ای لاؤس شهاک.دریگب سامت )916( 971-5740 هرامش هب
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	هفاضا یاه هیملاعا
	هفاضا یاه هیملاعا

	هفاضا یاه هیملاعا
	هفاضا یاه هیملاعا

	هچراپکی یاه تیاکش
	هچراپکی یاه تیاکش
	 تاررقم و نیناوق زا تیعبت لابق رد ار یلصا تیلوئسم San Juan Unified هیحان )UCP( هچراپکی تیاکش یاهدنیآرف .دراد هدهع هب یتلایا و لاردف ینوناقریغ ییوگروز و دیدهت ،رازآ ،ضیعبت هنیمز رد تاماهتا هب یگدیسر یارب هنیمز رد لاردف ای یتلایا نیناوق ضقن ماهتا هب طوبرم یاه تیاکش و زا یوریپ مدع و مان تبث ینوناقریغ یاه هنیزه لامعا ،یش�زومآ یاه همانرب.دشابیم )LCAP( یلحم یهدباسح و لورتنک همانرب
	 تروص هب ییوگروز ای دیدهت ،رازآ ،ضیعبت هب طوبرم تاماهتا مامت هیحان Education Code §§ 200 رد هک تیامح تحت یاه هورگ هیلع ینوناقریغ یش�ررب دروم ،دنا هدش صخشم Government Code §11135 و 220 و نوناق طسوت هک یکرد ای یعقاو یگژیو هنوگره هلمج زا ،داد دهاوخ رارق نییعت هورگ ای صخش کی اب درف کی شقن ای ساسا رب ای 422.55 §  یرفیک رد یکاردا ای یقیقح لکش هب اه یگژیو نیا زا دروم دنچ ای کی اب دشاب هدش تروص هب نآ هنیزه هک ،نامزاس طسوت هتفرگ ماجنا تیلاعف ای همانرب ره درب یم دوس یتلایا یلام کمک زا ای دوش یم تخادرپ تلایا یوس زا می
	 رد یناوتان هب طوبرم یاه تیاکش هب یگدیسر ماگنه رد نینچمه دیاب UCP:دریگب رارق هدافتسا دروم ریز دراوم رد لاردف ای/و یتلایا نیناوق زا تیعبت
	نلااسگرزب شزومآ
	 ینمیا شزومآ و هسردم زا سپ شزومآ
	یزرواشک هفرح
	یکدوک یادتبا شزومآ و ناتسوپ خرس شزومآ زکارم
	هنابزود شزومآ همانرب یاه یبایزرا
	ناریبد یارب یش�ررب یاه همانرب و اینرفیلاک ناسلاکمه کمک
	ینف و یا هفرح ینف شزومآ
	ینف هرود و یا هفرح ینف
	یا هفرح و ینف شزومآ
	کدوک دشر و تبقارم
	کدوک هیذغت
	یناربج شزومآ
	هدش تیبثت یدنب هتسد کمک
	یش�زومآ یاوتحم نودب یش�زومآ یاه هرود

	یداصتقا ریثأت کمک
	یداصتقا ریثأت کمک
	 Juvenile ،نامناخ یب نازومآ شناد و هاگشرورپ  رد نازومآ شناد شزومآ رضاح لاح رد ناناوجون )هاگداد قباس نازومآ شناد( Courts Pupils Military Families ،دنا هدرک مان تبث یش�زومآ هیحان ی هسردم رد نازومآ شناد( Migrant Students ،)یماظن یاه هداوناخ ناکدوک( Immigrant Students Participating in a Newcomer و )رجاهم تکرش نادراو هزات ی همانرب رد هک ەدنهانپ نازومآ شناد( Program)دننکیم
	 Every Student Succeeds Act / No Child Left Behind Local EC رد هک یش�وصخ سرادم هلمج زا( Control Accountability Plans)تسا هدش هداد حیضوت §§ 47606.5 and 47607.3
	رجاهم شزومآ
	دنزرف یاراد نازومآ شناد و رادراب نازومآ شناد
	نازومآ شناد هنیزه
	 دنراد راوخریش ناکدوک هک ینازومآ شناد یارب لوبق لباق تماقا لحم
	 هقطنم یلغش زکارم و اه همانرب
	هژیو شزومآ یارب یتلایا یناتسبد شیپ هسردم ینمیا یاه حرط
	هسردم یاروش  /نازومآ شناد تیقفوم یارب هسردم همانرب
	تایناخد فرصم زا یریگولج شزومآ
	:دوش یم ریز دراوم مامت ،هب دودحم هن اما ،لماش زومآ شناد هنیزه
	 هسردم یارب مان تبث طرش ناونع هب زومآ شناد طسوت یتخادرپ هنیزه .1 قوف تیلاعف ای سلاک کی رد تکرش یارب یطرش ناونع هب ،اه سلاک ای تسا یرابجا ای یرایتخا تیلاعف ایآ هکنیا نتفرگ رظن رد نودب ،همانرب.تسا رابتعا تفایرد یارب ای
	 تفایرد یارب دیاب زومآ شناد هک ،رگید تخادرپ ای یتینما هدرپس کی .2 ریاس ای سابل ،یقیسوم تلاآ ،یش�زومآ لیاسو ،باتک ،هسفق ،لفق.دنک تخادرپ ،تازیهجت و مزاول
	 ای تازیهجت ،لیاسو ،مزاول تفایرد یارب دیاب زومآ شناد هک دیرخ کی .3.دهدب ماجنا ،یش�زومآ تیلاعف کی هب طوبرم یاه سابل
	 ،دنک ینابیتشپ وا تیاکش زا هک دهد هئارا یتاعلاطا ای کرادم یکاش درف رگا.دوش لامعا مان یب تروص هب دناوت یم مه LCAP تیاکش هنیزه کی
	 تکرش یارب دیابن تسا هدرک مان تبث یمومع هسردم کی رد هک یزومآ شناد.دنک تخادرپ یزومآ شناد هنیزه ،یش�زومآ تیلاعف کی رد
	 خیرات زا سپ لاس کی زا شیب هلصاف رد دیابن یزومآ شناد تیاکش هنیزه.دوش تخادرپ ،ماهتا عوقو
	 کی دیاب هیحان نیا ،Education Code §§ 48853, 48853.5 ساسا رب تحت و نامناخ یب ناناوجون و یش�زومآ قوقح زا هدشدرادناتسا هیعلاطا.دنک رشتنم شرورپ

	 ،موزل تروص رد هیعلاطا نیا .51225.2 و 51225.1 ,49069.5 ,48853.5.دریگ یم رب رد مه ار تیاکش یش�ررب تاعلاطا
	 ،موزل تروص رد هیعلاطا نیا .51225.2 و 51225.1 ,49069.5 ,48853.5.دریگ یم رب رد مه ار تیاکش یش�ررب تاعلاطا
	 تروص هب دیاب ،زومآ شناد یاه هنیزه هب طوبرم دراوم زج هب ،اه تیاکش.دوش میظنت هیحان رد Title IX نوناق زا تیعبت رومأم دزن و یبتک
	Linda C.T. Simlick, General CounselLegal Services DepartmentP.O. Box 477, Carmichael, CA 95609-0477)916( 971-7110
	 
	 
	 

	 صخشم هسردم ریدم ای/و قوف دراوم اب یزومآ شناد تیاکش هنیزه.دوش یم
	 شش هلصاف رد دیاب ییوگروز ای دیدهت ،رازآ ،ضیعبت هب طوبرم یاه تیاکش درف علاطا خیرات ای ییوگروز ای دیدهت ،رازآ ،ضیعبت عوقو خیرات زا سپ هام )6( زج هب ،دنوش میظنت ییوگروز ای دیدهت ،رازآ ،ضیعبت یلامتحا عوقو زا یکاش ای یش�زومآ هیحان یمومع سیئر طسوت تیاکش میظنت نامز هک یتروص رد.تسا هدش دیدمت رگید لوئسم درف
	 رارق یش�ررب دروم ،تفایرد خیرات زا زور )40( لهچ تدم فرظ تیاکش .دوش یم لاسرا یکاش درف یارب یبتک تروص هب شرازگ ای میمصت و دریگ یم درف .درک دیدمت یکاش درف زا یبتک همانقفاوت کی اب ناوت یم ار ینامز هرود نیا یاهدنیآرف اب قباطم ار دوخ تاقیقحت دیاب تیاکش هرابرد قیقحت لوئسم رگا .دیامن لیمکت و هداد ماجنا CCR 5 زا 4621 شخب هب هجوت اب و یلحم ،صاخ همانرب کی هب طوبرم یاه تیاکش هرابرد هیحان میمصت اب یکاش تصرف زور )5( جنپ تدم ،تسا فلاخم LCAP و یزومآ شناد یاه هنیزه ضارتعا هسردم هیحان شزومآ تئیه هب هدش ذاختا میمصت هب تبسن در
	 هدافتسا دروم یاه شور زا ناکما تروص رد دوش یم هیصوت یکاش هب عنم تاروتسد و دمآ تفر یاه تیدودحم زا لاثم یارب ،یندم نوناق ردهک ییاه لح هار ریاس ای ،ییاجباج

	 ای دیدهت ،رازآ ،ضیعبت اب هطبار رد یتلایا و لاردف نیناوق قیرط زا ناوت یم.دنک هدافتسا ،تفرگ راک هب ییوگروز
	 ای دیدهت ،رازآ ،ضیعبت اب هطبار رد یتلایا و لاردف نیناوق قیرط زا ناوت یم.دنک هدافتسا ،تفرگ راک هب ییوگروز
	 تروص هب تیاکش اب هطبار رد UCP یاه یش�م طخ و اهدنیآرف زا یپک کی.دراد رارق امش سرتسد رد ناگیار
	هداوناخ و نیدلاو تکراشم
	 یتکراشم یاه یش�م طخ LEA حطس هدش همجرت و پاچ لباق یاه هخسن .دنتسه سرتسد رد تساوخرد هب انب نیدلاو و هداوناخ
	یزومآ شناد یاه هنیزه
	 مدع هب طوبرم یاه تیاکش هب یگدیسر ماگنه رد دیاب San Juan Unified کی هک ماهتا نیا هلمج زا ،یتلایا و لاردف تاررقم ای نیناوق زا تیعبت یا هنیزه هدوب روبجم یش�زومآ تیلاعف کی رد تکرش یارب زومآ شناد هب ،دیامن هدافتسا تیاکش هب یگدیسر هچراپکی یاه هیور زا ،دنک تخادرپ ینوناق ًلاماک غلابم ریاس ای اه هدرپس ،اه هنیزه نیا تفایرد هک یتروص رد زج.تسا هدوب
	WilliamsSettlement
	 
	 

	 هک یقوقح هدنورپ کی هرابرد قفاوت زا تسا ترابع Williams Settlement هئارا رد تلایا نیا هک دنک یم اعدا و تسا هدش میظنت اینرفیلاک تلایا هیلع .تسا هدوبن قفوم دمآرد مک و ریقف نازومآ شناد یارب ربارب یاه تصرف یور و دوش یم لامعا اینرفیلاک سرادم مامت یارب Williams Settlement دوبن ،شزومآ لحم طیارش ،یش�زومآ بلاطم و یش�رد یاه باتک ندوب یفاک.دراد زکرمت یش�صختریغ ملعم نتشاد ای ملعم
	 تسا هدش بصن Williams Settlement زا هخسن کی هیحان سلاک ره رد ،یش�رد یاه باتک ندوب یفاک هلمج زا یش�زومآ یاهدرادناتسا لقادح و و شزومآ لحم ،نانکراک تسردان تریدم ،ملعم دوبن ،یش�زومآ بلاطم)60119 و EC § 35186( .تسا هدرک صخشم ار تیاکش یاهدنیآرف
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	هفاضا یاه هیملاعا
	هفاضا یاه هیملاعا

	هفاضا یاه هیملاعا
	هفاضا یاه هیملاعا

	Williams یاه تیاکش
	Williams یاه تیاکش
	 Williams رد هدش صخشم طیارش زا مادک ره نآ رد هک یتیاکش ،هدش نییعت درف ای هسردم ریدم دزن دیاب تسا هدش ناونع Settlement شلات مامت ،دراد تردق هک ییاج ات ،هدش نییعت درف ای ریدم .دوش میظنت هرود کی رد دیاب ریدم .دریگ یم راک هب عوضوم هرابرد قیقحت یارب ار دوخ رتشیب ،تیاکش تفایرد خیرات زا سپ یراک زور 30 زا هک لوبق لباق ینامز.دنک یگدیسر ربتعم تیاکش کی هب ،تسین
	 صخشم مرف رد یکاش درف رگا .درک میظنت مان نودب ناوت یم ار اه تیاکش درف ای ریدم ،دنک تفایرد خساپ دوخ تیاکش یارب دهاوخ یم هک دشاب هدرک زا سپ یراک زور 45 تدم فرظ ار تیاکش هب یگدیسر هجیتن دیاب هدش نییعت ،نامزمه تروص هب .دیامن ملاعا یکاش درف هب ،تیاکش میظنت خیرات نیلوا ای هیحان تسرپرس یارب ار تاعلاطا نامه دیاب هدش صخشم درف ای ریدم.دنک شرازگ ،شدوخ قوفام
	 کی رد دناوت یم درف ،دوبن شخب تیاضر تیاکش کی هب یگدیسر هجیتن رگا ار دوخ تیاکش ،دوش یم رازگرب مظنم تروص هب هک تئیه یمومع هسلج.دنک حرطم ییارجا تئیه یارب
	 تملاس دوش یم ثعاب هک نامتخاس تیعضو هب طوبرم یاه تیاکش یارب رطخ هب یدج لکش هب ،دش هتفگ هچنآ ساسا رب نازومآ شناد ینمیا و درف ای هیحان ریدم یوس زا هدش ملاعا هجیتن زا هک یکاش کی ،دتفایب Superintendent of دزن دناوت یم ،تسین یش�ار تیاکش هرابرد ،هدش نییعت میظنت رگید تیاکش کی )یمومع شزومآ تسرپرس( Public Instruction.دنشاب یمومع قباوس وزج دیاب ،هدش هتشون یاه خساپ و اه تیاکش .دنک
	 درک تفایرد تیاکش مرف کی هیحان رتفد ،هسردم رتفد زا ناوت یمسردآ هب San Juan Unified School District  تیاس بو زا ار نآ ای زا هخسن کی دیناوت یم امش .دومن دولناد http://www. sanjuan.edu :دینک دولناد ریز تیاس بو قیرط زا ار اینرفیلاک شزومآ دحاو تیاکش مرف)http://www.cde.ca.gov/ re/cp/uc/index.asp )AR 1312.4
	 


	یا هفرحیاهدرادناتسا
	یا هفرحیاهدرادناتسا
	 

	)
	)
	BP4119.21
	(

	 یقلاخا یاهدرادناتسا نیرتلااب دراد راظتنا هیحان نانکراک زا یرادا تئیه نیناوق و اه یش�م طخ هب ،دنشاب هتشاد یا هفرح راتفر ،دننک ظفح ار لماعت نامز رد و دننک تیعبت یتلایا و لاردف نیناوق زا ،دننک لمع هیحان هتشاد یبسانم تواضق ،هسردم یاضعا ریاس و نانکراک ،نازومآ شناد اب یاه همانرب فادها ،دهد شیازفا ار هیحان رابتعا دیاب نانکراک راتفر .دنشاب .ددرگ هسردم رد تبثم یوج داجیا ثعاب و دربب شیپ هب ار هیحان یش�زومآ لوصا و یا هفرح یاهدرادناتسا دنک یم هیصوت هیحان نانکراک هب تئیه هب هک یمومع ای یا هفرح یاه نامزاس طسوت هدش هتفرگ
	:دنوش یم ریز دراوم لماش ،تیدودحم نودب ،نانکراک بسانمان یاهراتفر
	 رطخ هب ار دارفا ریاس ای نانکراک ،نازومآ شناد هک یراتفر ره رد تکراشم .1 ای تنوشخ هب دیدهت ،یکیزیف تنوشخ ،هب دودحم هن اما هلمج زا ،دزادنا یم.هحلسا عاونا ریاس ای مرگ حلاس لمح
	/نیدلاو ،نازومآ شناد هب تبسن زیمآ ضیعبت راتفر ای رازآ رد تکراشم .2 زا عانتما ای یناوتان هدهاشم ای و هعماج یاضعا ای نانکراک میق دارفا هیلع ییوگروز ای دیدهت ،رازآ ،زیمآ ضیعبت لمع کی عوقو نامز رد تلاخد.دنمراک ای زومآ شناد کی
	 تروص هب ای نتفرگ هدیدان ،یش�نج هدافتساءوس ،یکیزیف هدافتساءوس .3.کدوک کی هب ندرک دراو تحارج ای ندز بیسآ دمع
	 ،نتفرگ ای زومآ شناد کی اب یمیمص تقافر ای بسانمان یتسود رد تکرش .4 زا یکی اب بسانمان یکیزیف هطبار ای فرح ،هتشون کی ظفح ای و قیوشت.نازومآ شناد
	 ای ،هسردم طیحم رد یفارگونروپ بلطم هنوگره هدهاشم ای نتشاد هارمه .5 ار ناکدوک هک یریواصت رگید ای ناکدوک یفارگونروپ هدهاشم ای نتشاد هارمه.نامز ره رد ،دشک یم ریوصت هب یش�نج یلکش هب
	/نیدلاو ،نازومآ شناد هیلع زیمآ نیهوت ،هدننز ،زیمآریقحت نابز یریگراکب .6.هعماج یاضعا ای نانکراک ،میق دارفا
	 یقطنمریغ ای دنلب یادص داجیا اب هسردم یراک تایلمع رد یدمع للاتخا .7.رگید تیلاعف ره ای

	 لمح ای ،رگید ینوناقریغ ای هعونمم هدام کی ای لکلا ،تایناخد لامعتسا .8 تیلاعف ره رد ای راک لحم رد روضح نامز رد ،هعونمم هدام هنوگره عیزوت ای و.دوش یم تیامح هسردم یوس زا هک یرگید
	 لمح ای ،رگید ینوناقریغ ای هعونمم هدام کی ای لکلا ،تایناخد لامعتسا .8 تیلاعف ره رد ای راک لحم رد روضح نامز رد ،هعونمم هدام هنوگره عیزوت ای و.دوش یم تیامح هسردم یوس زا هک یرگید
	 ،مدرم مومع ای نانکراک ،میق دارفا/نیدلاو ،نازومآ شناد هب نتفگ غورد .9 ای مادختسا قباوس رد دوجوم تاعلاطا فیرحت ،هب دودحم هن اما هلمج زا.هسردم رد دوجوم قباوس ریاس
	 ای هیحان نانکراک ،نازومآ شناد هب طوبرم هنامرحم تاعلاطا یاشفا .10.دنرادن ار تاعلاطا نآ تفایرد هزاجا هک یدارفا هب هیحان تایلمع
	 یداصتقا فادها یارب هیحان عبانم ریاس ای هیحان تازیهجت زا هدافتسا .11.یش�ایس یاه تیلاعف ماجنا یارب ای یش�خش
	 یش�خش فادها یارب یطابترا لیاسو ای هیحان تازیهجت زا هدافتسا .12 یراک تحارتسا نامز ای یرارطضا یاه تیعضو رد زج هب ،تمدخ نامز رد مامت و هنایار یاه لیاف هک دنشاب هتشاد علاطا دیاب نانکراک .همانرب قبط ،یتوص تسپ و لیمیا ،هب دودحم هن اما هلمج زا ،کینورتکلا تابتاکم سیئر ،بسانم هدافتسا زا نانیمطا بسک تهج .دنتسین یش�وصخ زا دنمراک هدافتسا دناوت یم هدش نییعت درف ای یش�زومآ هیحان یمومع.دنک یش�ررب ،دنمراک تیاضر نودب و نامز ره رد ار هیحان یروآ نف عبانم
	 ای نانکراک ،نازومآ شناد ییاراد تقرس رد تکراشم ای بیسآ داجیا .13.هیحان
	.بسانمان سابل ندیشوپ .14
	 ای تسا هدرک هدهاشم ار رگید دنمراک کی بسانمان راتفر هک یدنمراک درف ای تسرپرس ای ریدم هب ار تسردان راتفر ًاروف دیاب دراد رایتخا رد یکردم کی زا هدافتساءوس ای یهجوت یب هرابرد هک یدنمراک .دنک شرازگ هدش نییعت هجوت اب دیاب ،تسا هدش کوکشم هلئسم نیا هب ای دراد یتاعلاطا کدوک - AR 5141.4 تایئزج و هیحان رد ناکدوک زا هدافتساءوس شرازگ هیور هب.دنک شرازگ ار عوضوم ،نآ شرازگ و ناکدوک زا هدافتساءوس زا یریگشیپ
	 رارق یش�ررب دروم تعرس هب دیاب نانکراک راتفرءوس هرابرد یش�رازگ هنوگره تئیه یش�م  طخ و هتشاد تکراشم بسانمان یاهراتفر رد هک یدنمراک .دریگب و دراذگب رس تشپ ار یطابضنا تاهیبنت دیاب تسا هدرک ضقن ار نوناق ای Commission on Teacher یارب بتارم ،یهاوگ نتشاد دوجو تروص رد .دوش شرازگ )ناریبد یارب یهاوگ رودص نویسیمک( Credentialing.دهدب علاطا یلحم سیلپ هب زاین تروص رد دیاب هدش نییعت درف ای تسرپرس
	 راتفر زا هک دوش لامعا یدنمراک هرابرد یطابضنا تاهیبنت تسا نکمم .تسا هدرکن شرازگ ار نآ اما هتشاد علاطا نانکراک رگید تسردان

	 ای هدرک تیاکش دنمراک کی زا هک یش�ک ره هیلع ییوج ماقتنا هیحان نیا یدنمراک .دناد یم عونمم ،تسا هدومن شرازگ ار دنمراک کی تسردان راتفر زا تیاکش یش�ررب دنیآرف رد هک یش�ک ای هدننک شرازگ درف ،یکاش هیلع هک تاهیبنت دیاب دنک ییوج ماقتنا هب مادقا ،تسا هتشاد شقن هیحان یوس.دیامن هبرجت ار یطابضنا
	 ای هدرک تیاکش دنمراک کی زا هک یش�ک ره هیلع ییوج ماقتنا هیحان نیا یدنمراک .دناد یم عونمم ،تسا هدومن شرازگ ار دنمراک کی تسردان راتفر زا تیاکش یش�ررب دنیآرف رد هک یش�ک ای هدننک شرازگ درف ،یکاش هیلع هک تاهیبنت دیاب دنک ییوج ماقتنا هب مادقا ،تسا هتشاد شقن هیحان یوس.دیامن هبرجت ار یطابضنا
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	هفاضا یاه هیملاعا
	هفاضا یاه هیملاعا

	هفاضا یاه هیملاعا
	هفاضا یاه هیملاعا

	هیذغت تامدخ یوس زا ضیعبت مدع همانراهظا
	هیذغت تامدخ یوس زا ضیعبت مدع همانراهظا
	 یندم نیناوق تاررقم و یش�م طخ و لاردف یندم قوقح نوناق ساسا رب ای هدحتم تلاایا یزرواشک شخب( U.S. Department of Agriculture یتاسسؤم و نانکراک و رتافد ،هتسباو یاه نامزاس ،USDA دوخ ،)USDA ،داژن ساسا رب دیابن دننک یم افیا شقن USDA یاه همانرب یارجا رد هک ندرک یفلات و ماقتنا یارب ای نس ،تیلولعم ،تیسنج ،تیلم ،تسوپ گنر USDA یوس زا هک یندم قوقح هنیمز رد یلبق یاه همانرب ای اه تیلاعف.دنوش لئاق ضیعبت ،تسا هدش رازگرب ای یهد نامزاس
	 لثم( نیزگیاج یاه شور هب همانرب تاعلاطا اب طابترا یارب هک لولعم دارفا ،دنراد زاین )هریغ و اکیرمآ هراشا نابز ،یتوص راون ،تشرد پاچ ،لیرب طخ اه نآ تساوخرد یایازم تفایرد یارب هک )یلحم ای یتلایا( نامزاس اب دیاب هک یناسک ای اونش مک ،اونشان دارفا .دنریگب سامت ،تسا هدرک تفایرد ار Federal Relay Service تامدخ قیرط زا دنناوت یم دنراد یراتفگ تلاکشم .دنریگب سامت USDA اب )800( 877-8339 هرامش هب )لاردف شخپ زاب( تفایرد مه یش�یلگنا زا ریغ یاه نابز هب ناوت یم ار همانرب تاعلاطا ،هولاعب.درک
	 همانرب رد ضیعبت تیاکش مرف ،ضیعبت لامعا لیلد هب تیاکش میظنت یاربرد هک )AD-3027 مرف(  USDA Program Discrimination Complainthttps://www.ascr.usda.gov/filing- program-discrimination-  لیمکت ار تسا دوجوم USDA رتفد ره و complaint-usda-customer دروم تاعلاطا مامت نآ رد و دینک لاسرا USDA سردآ هب همان کی ای دینک ،تیاکش مرف زا هخسن کی تساوخرد یارب .دییامن هئارا ار مرف رد تساوخرد هب ار دوخ هدش لیمکت همان ای مرف .دیریگب سامت )866( 632-9992 هرامش اب:دینک لاسرا USDA یارب ریز لکش
	 

	 U.S. Department of Agriculture  :تسپ .1 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights1400 Independence Ave., SW Washington, D.C. 2025-9410
	 
	 

	ای )202( 690-7442 راگنرود  .2
	program.intake@usda.gov :لیمیا  .3
	.دنک یم داجیا ربارب یاه تصرف همه یارب نامزاس نیا

	دمآرد رب تایلام رابتعا تاعلاطا نوناق
	دمآرد رب تایلام رابتعا تاعلاطا نوناق
	 ماگنه رد دیاب یلحم شزومآ یاه نامزاس هک یش�اخ یاه هتفگ ریز تمسق رد نیا .تسا هدش صخشم ،دننک هدافتسا EITC هرابرد اه هداوناخ هب علاطا و یتادیاع دوک( California Revenue and Taxation Code نوناق رد نتم:هدش حیرشت نینچ 19854 شخب رد )اینرفیلاک یتایلام
	 رابتعا لاردف تلود زا دیناوتب تسا نکمم ،امش هنلااس دمآرد هب هجوت اب تایلام رابتعا کی لاردف EITC .دینک تفایرد )لاردف EITC( دمآرد رب تایلام ،نییاپ دمآرد اب رگراک یاه هداوناخ و دارفا هب و تسا تشگزاب لباق دمآرد رب .درادن یریثأت چیه ،صاخ یهافر یایازم زا یش�عب یور EITC و دریگ یم قلعت تیحلاص  ندرک صخشم یارب لاردف EITC یاه تخادرپ زا ،دراوم رتشیب رد تینما دمآرد( Medicaid، Supplemental Security Income زا هدافتسا Temporary تخادرپ ای دمآرد مک دارفا نکسم ،ییاذغ یاه نپوک ،)یلیمکت هنیزه یارب تقوم یاه کمک( Assistances for 
	 رابتعا تفایرد تیحلاص ،2015 یتایلام لاس زاغآ زا تسا نکمم نینچمه هتشاد ار )California EITC ای( California Earned Income Tax Credit.دیشاب
	 نییعت یارب طقف نآ زا و تسا لاردف EITC دننام تسرد California EITC هدافتسا ،اینرفیلاک نوناق هب هجوت اب یهافر یایازم تفایرد یارب تیحلاص یتایلام چیه هک یتروص رد یتح California EITC تساوخرد یارب .دوش یم مرف و هدامآ ار اینرفیلاک دمآرد تایلام تشگزاب کی دیاب ،دیشابن راکهدب علاطا یارب .)FTB 3514( دییامن لیمکت ار هدش تسویپ California EITC یاه مرف تفایرد هوحن و رابتعا تفایرد تیحلاص تامازلا هب یش�رتسد هرابرد Franchise Tax Board اب ،اه نآ لیمکت یارب نتفرگ کمک و اینرفیلاک رد مزلاwww.ftb. سردآ هب تیاس بو قیرط زا ای 1-800
	 زا دناوت یم هک دراد دوجو یدایز یاه هنیزگ EITC زا اه هداوناخ علاطا یارب.دشاب نفلت ای یتسپ هگرب ،کینورتکلا ،یروضح تاقلام قیرط
	|هرامش هب نفلت قیرط زا ًافطل ،دیراد یلاؤس عوضوم نیا هرابرد رگا .دیریگب سامت IRS اب www.irs.gov تیاس بو هلیسو هب ای 800-829-3676  800-852-5711 هرامش قیرط زا و ینفلت تروص هب دیناوت یم نیا رب هولاع سامت Franchise Tax Board اب www.ftb.ca.gov تیاس بو هلیسو هب ای.دیریگب
	 


	ییاذغ هدعو همانرب هرابرد لوادتم یاه شسرپ
	ییاذغ هدعو همانرب هرابرد لوادتم یاه شسرپ
	 ؟دننک تفایرد هنیزه مک ای ناگیار یاه هدعو دنناوت یم یناسک هچ
	 .
	 .
	 .
	 .

	 CalWORKS ای CalFresh, FDPIR یایازم هک هداوناخ ناکدوک مامت.دننک یم تفایرد Medi-Cal هک یناکدوک زا یش�عب .دننک یم تفایرد

	 .
	 .
	 .

	 یب تبقارم نامزاس هدهع هب ناشتیلوئسم هک تسرپرس یب ناکدوک.تسا هاگداد ای تسرپرس

	 .
	 .
	 .

	.دنراد تکرش دوخ هسردم Head Start همانرب رد هک یناکدوک

	 .
	 .
	 .

	 زا ًافطل .دنجنگ یم رجاهم ای یرارف ،نامناخ یب فیرعت رد هک یناکدوک.دیریگب سامت هیذغت تامدخ دحاو اب  )916( 971-7035 هرامش قیرط

	 .
	 .
	 .

	 Federal Income Eligibility Guidelines ریز ای  رد اه نآ هداوناخ هک یناکدوک.دراد رارق )لاردف دمآرد تیحلاص یاه لمعلاروتسد هدودحم(


	 هنیزه مک تمیق ؟تسا ردقچ هنیزه مک ییاذغ یاه هدعو هنیزه.تسا رلاد 0.40 راهان یارب و رلاد 0.30 هناحبص یارب  ییاذغ هدعو
	  .ریخ ؟منک لیمکت تساوخرد مرف کی دیاب کدوک ره یارب ایآ
	 دشاب هدش صخشم نآ رد هک مدرک تفایرد همان کی لاسما رگا ایآ ای هنیزه مک ییاذغ هدعو زا هدافتسا تیحلاص ًلابق نم زومآ شناد ؟منک لیمکت ار تساوخرد تسا مزلا مه زاب ،هدروآ تسد هب ار ناگیار.ریخ
	 .دش دییأت هتشذگ لاس نم کدوک
	 لیمکت ار مرف دیاب مه لاسما ایآ
	 زور 
	30
	 و یلیصحت لاس کی یارب طقف امش کدوک تساوخرد .هلب 
	؟منک
	هرامش رخآ ددع راهچ .دراد رابتعا نآ زا سپ یلیصحت لاس ییادتبا
	 
	 رارق تساوخرد یور ار دوخ )یعامتجا نیمأت( 
	Social Security Number
	.دیهد

	 ییاذغ هدعو دناوت یم نم دنزرف ایآ .منک یم تفایرد WIC نم ؟دنک تفایرد ناگیار
	 تسا نکمم مه دنراد روضح WIC وضع یاه هداوناخ رد هک یناکدوک.دنشاب هتشاد ار هنیزه مک ای ناگیار ییاذغ یاه هدعو تفایرد تیحلاص
	.هلب ؟دوش یم یس�ررب مهد یم هک یتاعلاطا ایآ
	 ؟مهدب تساوخرد مناوت یم ًادعب ایآ ،دوشن دییأت متیحلاص لااح رگا
	 هرابود ،دیسر یدمآرد هدودحم زا رت نییاپ یحطس هب امش دمآرد رگا ،هلب.دینک تساوخرد

	 ،دشابن هدحتم تلاایا دنورهش ام هداوناخ یاضعا زا یکی رگا ؟منک تساوخرد مناوت یم
	 ،دشابن هدحتم تلاایا دنورهش ام هداوناخ یاضعا زا یکی رگا ؟منک تساوخرد مناوت یم
	 رطاخ هب هک هسردم نس ناکدوک مامت .هلب
	 هدعو یایازم دنناوت یم ،دننک یم ادیپ تیحلاص هداوناخ نییاپ دمآرد
	 هداوناخ یاضعا ترجاهم تیعضو هب هجوت نودب ار هسردم ییاذغ
	 هدافتسا ترجاهم هب طوبرم فادها یارب تاعلاطا زا و دننک تفایرد
	.دش دهاوخن

	 ؟دوش یم هچ ،مدوبن قفاوم متساوخرد هرابرد هیحان میمصت اب رگا
	  :دیسیونب همان ای دیریگب سامت
	San Juan Unified School District, 
	Attn: Nutrition Services, 3738 Walnut Avenue, 
	Carmichael, CA 95608; )916( 971-7026
	 ؟مریگب سامت یس�ک هچ اب متشاد یرتشیب تلااؤس رگا
	 ؟مریگب سامت یس�ک هچ اب متشاد یرتشیب تلااؤس رگا

	:دیریگب سامت هیذغت تامدخ شخب اب ریز لکش هب
	 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608; )916( 971-7035.
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	1
	  
	زا

	رادقم زا رت مک ای هزادنا هب دیاب دمآرد نازیم و هداوناخ یاضعا دادعت ساسا رب تیحلاص هنیزهد
	رادقم زا رت مک ای هزادنا هب دیاب دمآرد نازیم و هداوناخ یاضعا دادعت ساسا رب تیحلاص هنیزهد
	رادقم زا رت مک ای هزادنا هب دیاب دمآرد نازیم و هداوناخ یاضعا دادعت ساسا رب تیحلاص هنیزهد
	رادقم زا رت مک ای هزادنا هب دیاب دمآرد نازیم و هداوناخ یاضعا دادعت ساسا رب تیحلاص هنیزهد
	رادقم زا رت مک ای هزادنا هب دیاب دمآرد نازیم و هداوناخ یاضعا دادعت ساسا رب تیحلاص هنیزهد
	رادقم زا رت مک ای هزادنا هب دیاب دمآرد نازیم و هداوناخ یاضعا دادعت ساسا رب تیحلاص هنیزهد
	 
	دشاب هدش صخشم
	.
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	یگتفه
	یگتفه


	ره
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	ره
	 

	ود
	ود

	هتفه
	هتفه


	راب ود
	راب ود
	راب ود

	رد
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	هام
	هام
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	هناهام
	هناهام
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	هنلااس
	هنلااس


	هداوناخ
	هداوناخ
	هداوناخ

	هزادنا
	هزادنا
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	$445
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	$963
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	$1,926
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	$2,776
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	هفاضا وضع ره یارب
	هفاضا وضع ره یارب
	هفاضا وضع ره یارب
	 
	نازیم نیا ،هداوناخ
	 
	دوش یم هدوزفا
	:
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	هسردم یامنهار تسرهف
	هسردم یامنهار تسرهف

	میوقت
	میوقت

	STUDENT CALENDAR  First/Last Da y of School Federal or State Holiday  (No School) School Recess or Local Holidays  (No School)  Summer Break 2019 – 2020 AUGUST M T W T F 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30  SEPTEMBER M T W T F 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30  OCTOBER M T W T F 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 NOVEMBER S M T W T F 1 5 4 5 6 7 88 12 11 12 13 14 15 19 18 19 20 21 22 27 28 29 DECEMBER M T W T F 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 
	یناتسبد شیپ / یکدوک یادتبا شزومآ
	یناتسبد شیپ / یکدوک یادتبا شزومآ
	یناتسبد شیپ / یکدوک یادتبا شزومآ

	(916) 971-7375
	(916) 971-7375
	  
	Marvin Marshall

	5309
	5309
	 Kenneth Ave., C 9560
	8

	(916) 575-2430
	(916) 575-2430
	 
	 General Davie, Jr.

	1500 Dom Way, S 95864
	1500 Dom Way, S 95864

	اه ناتسبد
	اه ناتسبد
	 
	(
	Elementary Schools
	)

	(916)971-5234
	(916)971-5234
	 
	Arlington Heights K-5

	6401 Trenton Wy., CH 95621
	6401 Trenton Wy., CH 95621

	(916)867-2000
	(916)867-2000
	 
	Cambridge Heights K-5

	5555 Fleetwood Dr., CH 95621
	5555 Fleetwood Dr., CH 95621

	(916)575-2302
	(916)575-2302
	 
	Cameron Ranch K-5

	4333 Hackberry Ln., C 95608
	4333 Hackberry Ln., C 95608

	(916)971-5727
	(916)971-5727
	  
	Carmichael K-5

	6141 Sutter Ave., C 95608
	6141 Sutter Ave., C 95608

	(916)971-5241
	(916)971-5241
	  
	Carriage K-5

	7519 Carriage Dr., CH 95621
	7519 Carriage Dr., CH 95621

	(916)575-2306
	(916)575-2306
	  
	Cottage K-5

	2221 Morse Ave., S 95825
	2221 Morse Ave., S 95825

	(916)575-2312
	(916)575-2312
	 
	Cowan Fundamental K-6

	3350 Becerra Wy., S 95821
	3350 Becerra Wy., S 95821

	(916)867-2012
	(916)867-2012
	  
	Coyle K-5

	6330 Coyle Ave., C 95608
	6330 Coyle Ave., C 95608

	(916)575-2323
	(916)575-2323
	  
	Del Dayo K-6

	1301 McClaren Dr., C 95608
	1301 McClaren Dr., C 95608

	(916)575-2330
	(916)575-2330
	 
	Del Paso Manor K-6

	2700 Maryal Dr., S 95821
	2700 Maryal Dr., S 95821

	(916)575-2338
	(916)575-2338
	  
	Deterding K-6

	6000 Stanley Ave., C 95608
	6000 Stanley Ave., C 95608

	(916)867-2020
	(916)867-2020
	 
	Dewey Fundamental K-6

	7025 Falcon Rd., FO 95628
	7025 Falcon Rd., FO 95628

	(916)566-2150
	(916)566-2150
	  
	Dyer-Kelly K-5

	2236 Edison Ave., S 95821
	2236 Edison Ave., S 95821

	(916)979-8960
	(916)979-8960
	  
	Edison K-8

	2950 Hurley Wy., S 95864
	2950 Hurley Wy., S 95864

	Gold River Discovery Ctr. 
	Gold River Discovery Ctr. 
	K
	-
	8
	 
	(916) 867-2109

	2200 Roaring Camp Dr., GR 95670
	2200 Roaring Camp Dr., GR 95670

	(916)971-5208
	(916)971-5208
	 
	    
	 
	Grand Oaks K-5

	7901 Rosswood Dr., CH 95621
	7901 Rosswood Dr., CH 95621

	(916)986-2209
	(916)986-2209
	 
	Green Oaks Fund.K-5

	 7145 Filbert Ave., O 95662
	 7145 Filbert Ave., O 95662

	(916)566
	(916)566
	-
	2157
	  
	Greer K-5

	2301 Hurley Wy., S 95825
	2301 Hurley Wy., S 95825

	(916)566-2165
	(916)566-2165
	  
	Howe K-5

	2404 Howe Ave., S 95825
	2404 Howe Ave., S 95825

	(916)867-2046
	(916)867-2046
	  
	Kingswood K-8

	5700 Primrose Dr., CH 95610
	5700 Primrose Dr., CH 95610

	(916)867-2054
	(916)867-2054
	  
	LeGette K-6

	4623 Kenneth Ave., FO 95628
	4623 Kenneth Ave., FO 95628

	(916)971-5237
	(916)971-5237
	  
	Lichen K-8

	8319 Lichen Dr., CH 95621
	8319 Lichen Dr., CH 95621

	(916)575-2360
	(916)575-2360
	  
	Mariemont K-5

	1401 Corta Wy., S 95864
	1401 Corta Wy., S 95864

	(
	(
	916)971-5212
	  
	Mariposa K-5

	7940 Mariposa Ave., CH 95610
	7940 Mariposa Ave., CH 95610

	(916)575-2362
	(916)575-2362
	 
	Mission K-6 Open

	2925 Mission Ave., C 95608
	2925 Mission Ave., C 95608

	(
	(
	916)867-2066
	  
	Northridge K-6

	5150 Cocoa Palm Wy., FO 95628
	5150 Cocoa Palm Wy., FO 95628

	(916)986-2215
	(916)986-2215
	  
	Oakview K-5

	7229 Beech Ave., O 95662
	7229 Beech Ave., O 95662

	(916)867-2067
	(916)867-2067
	 
	Orangevale Open K-8

	5630 Illinois Ave., F.O. 95628
	5630 Illinois Ave., F.O. 95628

	(916)986-2228
	(916)986-2228
	  
	Ottomon K-5

	9460 Ottomon Wy., O 95662
	9460 Ottomon Wy., O 95662

	(916)575-2373
	(916)575-2373
	  
	Pasadena K-5

	4330 Pasadena Av., S 95821
	4330 Pasadena Av., S 95821

	(916)867-2071
	(916)867-2071
	  
	Peck K-5

	6230 Rutland Dr., C 95608
	6230 Rutland Dr., C 95608

	(916)867-2076
	(916)867-2076
	  
	Pershing K-6

	9010 Pershing Ave., O 95662
	9010 Pershing Ave., O 95662

	(916)867-2094
	(916)867-2094
	  
	Schweitzer K-5

	4350 Glenridge Dr., C 95608
	4350 Glenridge Dr., C 95608

	(916)575-2390
	(916)575-2390
	  
	Sierra Oaks K-8

	171 Mills Rd., S 95864
	171 Mills Rd., S 95864

	(916)867-2098
	(916)867-2098
	  
	Skycrest K-5

	5641 Mariposa Ave., CH 95610
	5641 Mariposa Ave., CH 95610

	(916)971-7320
	(916)971-7320
	  
	Starr King K-8

	4848 Cottage Wy., C 95608
	4848 Cottage Wy., C 95608

	(916)867-2041
	(916)867-2041
	 
	Thomas Kelly K-5

	6301 Moraga Dr., C 95608
	6301 Moraga Dr., C 95608

	(916)971-5200
	(916)971-5200
	  
	Trajan K-5

	6601 Trajan Dr., O 95662
	6601 Trajan Dr., O 95662

	(916)986-2243
	(916)986-2243
	  
	Twin Lakes K-6

	5515 Main Ave., O 95662
	5515 Main Ave., O 95662

	(916)575-2407
	(916)575-2407
	  
	Whitney K-5

	4248 Whitney Ave., S 95821
	4248 Whitney Ave., S 95821

	(916)971-5216
	(916)971-5216
	  
	Woodside K-8

	8248 Villa Oak Dr., CH 95610
	8248 Villa Oak Dr., CH 95610

	ییامنهار سرادم
	ییامنهار سرادم
	 
	(
	Middle Schools
	)

	(916) 971-7300
	(916) 971-7300
	 
	Arcade Fundamental

	3500 Edison Ave., S 95821
	3500 Edison Ave., S 95821

	(916)971-7306
	(916)971-7306
	  
	Arden

	1640 Watt Ave., S 95864
	1640 Watt Ave., S 95864

	(916)971-7842
	(916)971-7842
	  
	Barrett

	4243 Barrett Rd., C 95608
	4243 Barrett Rd., C 95608

	(916)971-7853
	(916)971-7853
	   
	Carnegie
	 
	5820 Illinois Ave., O 95662

	(916)971-7324
	(916)971-7324
	  
	Churchill

	4900 Whitney Ave., C 95608
	4900 Whitney Ave., C 95608

	(916) 971-7891
	(916) 971-7891
	 
	Pasteur Fundamental

	8935 Elm Ave., O 95662
	8935 Elm Ave., O 95662

	(916) 971-7873
	(916) 971-7873
	  
	Sylvan

	7085 Auburn Blvd., CH 95621
	7085 Auburn Blvd., CH 95621

	(916) 971-7889
	(916) 971-7889
	  
	Will Rogers

	4924 Dewey Dr., FO 95628
	4924 Dewey Dr., FO 95628

	اه ناتسریبد
	اه ناتسریبد
	 
	(
	High Schools
	)

	(916) 971-5052
	(916) 971-5052
	  
	Bella Vista

	 
	 
	8301 Madison Ave., FO 95628 Casa Roble
	 
	Fundamental (916) 971-5452 9151 Oak
	Ave., O 95662

	(916) 971-5664
	(916) 971-5664
	  
	Del Campo

	4925 Dewey Dr., FO 95628
	4925 Dewey Dr., FO 95628

	(916) 971-7430
	(916) 971-7430
	 
	El Camino Fundamental

	4300 El Camino Ave., S 95821
	4300 El Camino Ave., S 95821

	(916)971-7538
	(916)971-7538
	 
	Encina Preparatory (6-12)

	1400 Bell St., S 95825
	1400 Bell St., S 95825

	(916)971-5288
	(916)971-5288
	  
	Mesa Verde

	7501 Carriage Dr., CH 95621
	7501 Carriage Dr., CH 95621

	(916)971-7465
	(916)971-7465
	  
	Mira Loma

	4000 Edison Ave., S 95821
	4000 Edison Ave., S 95821

	(916)971-7494
	(916)971-7494
	  
	Rio Americano

	4540 American River Dr., S 95864
	4540 American River Dr., S 95864

	(916)971-5112
	(916)971-5112
	  
	San Juan

	7551 Greenback Ln., CH 95610
	7551 Greenback Ln., CH 95610

	نیزگیاج شزومآ زکرم
	نیزگیاج شزومآ زکرم
	 
	(
	Alternative Learning Center
	)

	 
	 
	All programs are located at 10700 Fair
	Oaks Blvd., F.O. 95628

	(916) 979-5060
	(916) 979-5060
	  
	El Sereno

	(Independent Study)
	(Independent Study)

	(916) 979-8050
	(916) 979-8050
	  
	La Entrada

	(Continuation HS)
	(Continuation HS)

	  
	  
	دبیرستان مراکی (مدرسه سابق یو ان اسکول)
	(916) 971-5001
	  

	یروشنم سرادم
	یروشنم سرادم

	(916) 979-8378
	(916) 979-8378
	 
	Choices Charter School

	4425 Laurelwood Way, S 95864
	4425 Laurelwood Way, S 95864

	هژیو شزومآ زکارم
	هژیو شزومآ زکارم

	(916)971-7586
	(916)971-7586
	  
	Laurel Ruff

	 
	 
	(916)
	 
	5325 Garfield Ave., S 95841 La Vista
	867-2121

	4501 Bannister, F.O.
	4501 Bannister, F.O.

	(916)971-7411
	(916)971-7411
	 
	Ralph Richardson 

	4848 Cottage Wy., C 95608
	4848 Cottage Wy., C 95608

	نلااسگرزب شزومآ
	نلااسگرزب شزومآ

	(916) 971-7654
	(916) 971-7654
	 
	Sunrise Tech Center

	7322 Sunrise Blvd., CH 95610
	7322 Sunrise Blvd., CH 95610

	(
	(
	916) 575-2320
	 
	Creekside Adult Center

	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
	 


	70
	70
	70


	69
	69
	69






