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کتاب راهنمای خانواده
راهنمای سریع مرجع
Adult Education
) (آموزش بزرگساالن
(916) 971-7654

facebook.com/sanjuanunified

Bridges Afterschool Program
)Bridges (برنامه بعد ازمدرسه
(916) 971-5933
Discovery Club Afterschool Program
)(برنامه بعد ازمدرسه باشگاه کشف
(916) 971-5980
Early Childhood Education
)(آموزش زودهنگام دوران کودکی
(916) 979-8760

twitter.com/sanjuanunified

Family and Community Engagement
)(همکاری خانواده و جامعه
(916) 971-7929
Health Services
)(خدمات بهداشتی
(916) 971-7643

Albert Schweitzer / Andrew Carnegie / Arcade Fundamental / Arden / Arlington Heights / Bella Vista / Cambridge Heights

instagram.com/sanjuanunified

/ Cameron Ranch / Camp Winthers / Carmichael / Carriage Drive / Casa Roble Fundamental / Charles Peck / Cottage
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
/ 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

Safe Schools TIPS خط
(916) 979-TIPS (8477)
San Juan Central Enrollment Center
)San Juan (مرکزثبت نام مرکزی
(916) 726-5826

/ Cowan Fundamental / Creekside Adult Center / Coyle Avenue / Del Campo / Del Dayo / Del Paso Manor / Deterding /

Barrett / Kingswood / La Entrada / Laurel Ruff / La Vista Center / Lichen / Louis Pasteur / Mariemont / Mariposa Avenue

Nutrition Services
) (خدمات تغذیه
(916) 971-7026

info@sanjuan.edu

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

مقدمه

مقدمه
نحوه استفاده از این کتاب راهنما

فهرست مطالب

ما در  San Juan Unifiedافتخار میکنیم که
میتوانیم دامنه گستردهای از برنامهها ،کالسهای
تخص�صی و خدمات دانشآموزی را از طریق
کارکنانی دلسوز و با کیفیت ارائه کنیم .این
کتاب راهنما به عنوان پیشنمایش بسیاری از این
برنامهها عمل میکند و از شما دعوت میکنیم
از محیط کالسها و دفاتر ما بازدید کنید تا از
برنامههایی که اینجا مطالعه میکنید ،اطالعات
بیشتری به دست بیاورید.
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بسیاری از حقوق و مسئولیتهایی که در این کتاب راهنما به آنها اشاره شده است ،بر اساس قوانین حقوقی این ایالت و دولت فدرال هستند .با وجود
اینکه ما تمام سعی خود را به کارگرفتیم تا این عبارتها را به زبان رایج توضیح دهیم ،اما بسیاری ازآنها براساس زبان حقوقی هستند که دربسیاری ازمنابع
خطم�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 میکنید به همراه مخففی که درفهرست قرارخواهد گرفت ،ذکرشدهاند .به صورت آنالین میتوانید ازطریق جستجوی نام کامل و شماره بخش،
به خطم�شیهای اصلی کالیفرنیا یا ایاالت متحده دستر�سی پیدا کنید .خطم�شیهای هئیت مدیره  San Juan Unifiedو مقررات اداری آن از طریق آدرس
 www.sanjuan.edu/boardpoliciesدردسترس شما هستند.
( Americans with Disabilities Actقانون آمریکایی های دچارمعلولیت یا )ADA
( California Education Codeقانون آموزش کالیفرنیا یا )EC
( California Health and Safety Codeقانون بهداشت و ایمنی کالیفرنیا یا )HSC

به عنوان مرجع حقوق و مسئولیتها
برای ادامه رشد به عنوان یک جامعه آموز�شی
قدرتمند ،بسیار مهم است که خانوادهها و
دانشآموزان ما از حقوق و مسئولیتهای خود در
 San Juan Unifiedو همچنین مسئولیت ناحیه ما
به عنوان شریک تجربه آموز�شی دانشآموز شما،
اطالع داشته باشند.

( San Juan Unified Administrative Regulationsمقررات اداری  San Juan Unifiedیا )AR

به عنوان مرور کلی قوانین فضای آموزشی

( United States Codeمجموع قوانین ایاالت متحده یا )USC

( California Penal Codeقانون کیفری کالیفرنیا یا )PC
( California Vehicle Codeقانون خودروی کالیفرنیا یا )VC
( California Code of Regulationsقانون مقررات کالیفرنیا یا )CCR
( Family Educational Rights and Privacy Actقانون حقوق آموز�شی و حریم خصو�صی خانواده یا )FERPA
( San Juan Unified Board Policiesخطم�شیهای هیئت مدیره  San Juan Unifiedیا )BP

قوانین و مقررات ما برای حفاظت از حقوق تمام
دانشآموزان و ایجاد محیطی امن برای یادگیری تنظیم
شدهاند .دانشآموزان باید در یادگیری آزاد باشند و دبیران
باید از آزادی الزم برای آموزش بهرهمند باشند .ممکن است
در فضاهای آموز�شی دستورالعملهای دیگری در رابطه با
نحوه پوشش و رفتار دانشآموزان وجود داشته باشد .از
اینکه با ما همکاری میکنید تا از حفظ امنیت دانشآموزان
و فضای آموز�شی اطمینان پیدا کنیم ،ازشما سپاسگزاریم.
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مقدمه
پيامي از طرف رئیس
خانواده های عزیزمربوط به ،San Juan Unified
به سال تحصیلی  2019/20خوش آمدید! همانطور که ما همچنان به تغییرات درمدارس خود ادامه می دهیم ،ما سالی پرکاروجذاب را در San Juan Unified
درپیش داریم  .و بنده مایلم چند مورد را به عرض برسانم:
•با شروع سال تحصیلی جدید ،یک بار دیگر برنامه کاهش تعداد دانشآموزان مدارس ابتدایی و مدارس ( K-8کودکستان تا کالس هشتم) دنبال
میشود و در سطوح ( K-5کودکستان تا کالس پنجم) کالسهای کوچکتری خواهیم داشت San Juan Unified .به کاهش تعداد دانشآموزان بر
مبنای یک کالس درسال ادامه خواهد داد تا تعداد دانشآموزان درکالس های مقطع کودکستانی تا کالس ششم کاهش پیدا کند.
•اولین کالس فارغ التحصيلي ما در دبیرستان جدیدمان ،دبیرستان  Meraki High Schoolکه پیشتر با نام مدرسه “ ”UnSchoolشناخته شده بود،
فارغ التحصيلي ازبرنامه ای بود که به انها اجازه طراحي طرحهاي آموز�شي خودشان را میداد.
•آمکانات و پروژه های هیجان انگیز در این سال تحصیلی تکمیل خواهد شد ،که شامل پردیس جدیدی برای مدارس ،Dyer-Kelly Elementary
 Del Paso Manor Elementaryو  Greer Elementaryباشد .این ناحیه آموز�شی همچنین چهارمین طرح دبیرستانی خود را کامل میکند  -که اتحادیه
دانشجویی و ساختمان اداری دردبیرستان  Casa Roble Fundamental High Schoolرا شامل میشود.

مقدمه
نکات

هیئت آموزش
َپم کاستا ( ،)Pam Costaمدیر
پاوال ویلژاز ( ،)Paula Villescazمعاون
مایکل ام �سی کیبین ( ،)Michael McKibbinمن�شی
زیما کریاسون ( ،)Zima Creasonعضو
سائول هرناندز ) ،(Saul Hernandezعضو
مدير و اعضا
کنت کرن ()Kent Kern
مديرمدارس
ملیسا باسانلی ()Melissa Bassanelli
جانشین مدير
حمایت مدارس و دانش آموزان
کنت ستفنس ()Kent Stephens
جانشین مدير
لیندا �سی.تی سیملیک ،جی .دی

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

دبرا کالوین ،اد .دی)Debra Calvin, Ed.D.( .
جانشین مدير
خدمات آموز�شی

ازاینکه بخ�شی ازجامعه ما هستید و برای حمایت مداوم شما ،ازشما سپاسگزاریم.

فرانک کاماردا ()Frank Camardai
جانشین مدير
عملیات ،امکانات و حمل و نقل

توصیه میکنیم برای اطالع بیشترازبرنامهها ،خدمات و پشتیبانیهای موجود برای کمک به شما و دانشآموزتان ،این کتاب راهنما را مطالعه نمایید.

ریک مسر ()Rick Messer
جانشین مدير
آموزش متوسطه
کنت کرن ()Kent Kern
رئیس عمومی ناحیه آموز�شی

پائول اوروپالو ()Paul Oropallo
جانشین مدير
منابع بشری
شومیک ()Jim Shoemake
جیم ِ
جانشین مدير
مدارس و روابط کاری
ترنت آلن ،(Trent Allen), APR
مدیرارشد
روابط اجتماعی
پیتراسکیبیتکی ()Peter Skibitzki
مدیرارشد
تکنولوژی
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به روز رسانی اطالعات اضطراری شما

بیشتر از یک وعده غذایی
حتی اگردانش آموز شما نخواهد ازغذای مدرسه استفاده بکند ،تکمیل یک فرم درخواست غذا می تواند به مدرسه شما برای دریافت
کمک مالی و منابع بیشتربرای حمایت ازدانش آموزتان کمک نماید .تکمیل یک درخواست همچنین می تواند مزایای دیگری ازقبیل :واجد
شرایط بودن برای بلیت اتوبوس ،کاهش قیمت دستر�سی به اینترنت ،کاهش هزینه های کالج و موارد دیگررا برای خانواده شما داشته
باشد.
بع�ضی ازمدارس دربرنامهای شرکت میکنند که وعده های غذایی رایگان را برای همه کسانی که درمدرسه حضور دارند فراهم میکند .از
بع�ضی ازخانوادهها دراین سایتها خواسته میشود فرم بودجه مدرسه (ارائه شده درمدرسه) را پرکنند که می تواند دستر�سی به مزایایی
را که برنامه غذایی به دنبال دارد ،تضمین نماید .ازدیگرخانواده های  San Juan Unifiedخواسته شده است که درخواست را تکمیل
کنند یا فرم لغو برنامه رایگان  /تخفیف یافته رابرگردانند:
•اگربخواهید شرکت نکنید ،درخواست آنالین را در  www.sanjuan.edu/morethanamealانجام دهید یا ازوب سایت برای
تکمیل فرم لغو استفاده کنید.
3700GGarfield Avenue

•فرم کاغذی را در  3738-Walnut Avenueدر  ،Carmichaelو  Central Enrollment Centerدر
و درهرکافهتریا یا دفترمدرسه دریافت کنید

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

چه چیزی درفرم جدید اطالعات اضطراری دانشجویی درسالهای  2019-2020جدید است؟
فرم اطالعات اضطراری دانشجویی برای سال های  2019-2020به طور قابل توجهی ساده شده است .اکنون تنها شامل یک صفحه یکرو است
که تنها شامل درخواست اطالعات دانش آموز ،اطالعات تماس اضطراری به روزشده و تعدادی سوال مربوط به غربالگری سالمت میشود .مهم
است که توجه داشته باشید که اگر شما هر یک از گزینههای سواالت غربالگری سالمت را تیک بزنید ،باید یک فرم اطالعات سالمت جداگانه
را نیزتکمیل کنید.
ما همچنین درتالشیم تا یک فرایند آنالین را راهاندازی کنیم ،تا بتوانید به راحتی با تلفن همراه ،تبلت یا سایردستگاههای همراهتان فرم را تکمیل
کنید.

آیا باید چندین نسخه ازفرم را برای فرزند دانشآموزم 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 دانشآموزشان فراهم کنند.
اگر چندین فرزند دانشآموز 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 دانشآموز دارید و فرم های کاغذی قابل اسکن را ارائه می کنید ،باید یک فرم جداگانه برای هر دانش آموز ارسال
کنید.

بیشترازیک وعده

برنامه غذای رایگان/تخفیفیافته دربسیاری ازمناطق در
دسترس است  -آن را برر�سی کنید!

کمک هزینه تحصیلی

بلیت اتوبوس

تخفیف درعبور و مروربا اتوبوس
یا قطاربرقی سبک

افزایش بودجه برای اطمینان ازاینکه
دآنش آموزان حمایت های الزم را در
مدرسه حاصل میکنند.

دسترسی به اینترنت
تخفیف درهزینه های اینترنت
خانگی/منزل

هزینه درخواست کالج

تخفیف درهزینههای مربوط به اخذ
پذیرش کالج
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به روزرسانی اطالعات تماس والدین/سرپرست قانونی

مهم است کە ما اطالعات تماس بهروزشده والدین یا سرپرست هردانش آموز را درپرونده داشته باشیم .این اطالعات را می توانید هرزمان در
سال با ورود به پورتال والدین و یا با اطالعرسانی به دفترمدرسه خود ،به روزرسانی بکنید.

وعدههای غذایی مدرسه

تخفیف برای غذاهای سالم و
خوشمزه مدرسه

هزینه های ،ACT، SAT
AP
تخفیف درهزینه آزمونهای
دانشگاهی

بع�ضی ازاین مزایا نصیب شما
می شود حتی اگرواجد شرایط
دریافت وعدههای غذایی رایگان
یا با تخفیف نباشید.
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الزامات فارغ التحصیلی
کالس  2023و فراتر از آن

مشارکت در ناحیه آموزشی
و مدرسه خود

فارغ التحصیالن  San Juan Unifiedپس ازدبیرستان برای زندگی آماده خواهند شد .الزامات فارغ التحصیلی ما ازانتظارات سختگیرانه
حمایت می کند و فرصت هایی را برای دانشجویان آماده میکند تا برای دانشگاه و کارجهانی مبتنی برفناوری آماده شوند.

انگلی�سی ( 40واحد)

باید انگلی�سی 1-4یا معادل آن را شامل شود.

علوم اجتماعی ( 35واحد)

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

ریا�ضی ( 30واحد)

مشارکت درسطح مدرسه
ما والدین و سرپرستان را تشویق می کنیم که با مدیرمدرسه شما درمورد دنبال کردن فرصتهایی که دانش آموزان مدرسه را درگیرکند،
صحبت کنند:
•( School Site Councilشورای ساحۀ مدرسه)
•( English Learner Advisory Committeeکمیتهی مشورتی زبانآموزان انگلی�سی)
•کمیتهی مشورتی والدین
•تقویت کنندههاPTO/PTA/
•داوطلب شدن درکالس درس

ریا�ضی ازطریق  IM2حداقل مورد نیازاست.

علم ( 30واحد)

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

مشارکت در سطح ناحیه آموزشی

تربیت بدنی و بهداشت ( 25واحد)

 San Juan Unifiedیک ناحیه آموز�شی بزرگ است که درآن نیازمندیهای افراد و گروههای مختلف برطرف میگردد .کمیته های مختلف
درهرسال تشکیل می شود تا به ارزیابی و توصیههای کارکنان و هیأت آموز�شی درمورد مسائل مهم کمک کند .برای اطالعات بیشتر
وبسایت
 www.sanjuan.edu/committeesرا ببینید.

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

زبان جهانی ( 20واحد)

باید شامل  20واحد ازهمان زبان جهانی برای برآورده کردن  A-Gباشد.

( VAPAهنر) یا  1۰( CTEواحد)

باید شامل  1۰واحد ازهمان  VAPAبرای برآورده کردن  A-Gباشد.

مجموع اعتبارمورد نیاز

برنامه سنتی  220 -اعتبار
برنامه B280 - Blockkاعتبار

اطالعات بیشتر

مدارس خصو�صی ممکن است نیازهای اضافی داشته باشد .مشاوران همچنین می توانند براساس نیازهای دانش آموزان ازخود انعطاف نشان دهند .کالس های سنجش
 A-Gباید حداقل با نمره �سی گذرانده شود .برای اطالعات بیشتردرمورد الزامات ،نیازهای کالج A-Gو برنامه های دوره نمونه ،لطفا ازوب سایت ما دیدن کنید
www.sanjuan.edu/collegecareerready
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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.

• ( Superintendent’s Parent Advisory Councilشورای مشورتی والدین مربوط به مدیریت)
• ( Citizens Oversight Committee for Facilities Repairکمیته شهروندان برای نظارت ترمیم تسهیالت)
•( Special Education Advisory Committeeکمیته مشورتی آموزش ویژه)
• ( Career & Technical Education Advisory Boardهیئت مشاوره آموزش فنی وحرفهایی)
• ( Advanced and Accelerated Programs Committeeکمیته برنامه های پیشرفته وسریع)
• ( District English Learner Advisory Committeeکمیته مشورتی زبان آموزان انگلی�سی ناحیه آموز�شی)
•(( Curriculum, Standards, Instructional and Student Services Committee (CS&Iکمیته برنامه در�سی ،استانداردها،
آموزش و خدمات دانشجویی)
• ( Facilities Board Advisory Committeeکمیته مشورتی هیأت امکانات)
•( Local Control Accountability Plan Parent Advisory Committeeطرح پاسخگویی کنترل محلی کمیته مشورتی والدین)
• ( Head Start Policy Councilشورای سیاستگذاری آغازخوب)

8

آنچه در یک وضعیت
اضطراری رخ میدهد
دریک وضعیت اضطراری ،محوطه یک مدرسه ممکن است دریکی ازدو حالت زیرقرارگیرد :وضعیت مسدودیت امنیتی ( )Lockdownو پناهگا
درمحل ( .)Shelter-in-Placeاین حالتها اغلب با هماهنگی مقامات اجرایی و با توجه به سطح تهدید صورتگرفته علیه کسانی که درمحوطه
دانشگاه میباشند ،تعیین میشود.
•نخستین اولویت کارکنان مدرسه محافظت ازایمنی دانش آموزان ،کارکنان و مهمانان درمحوطه آموز�شی خواهد بود .هرگونه اقدام فوری
برای اطمینان ازامنیت هرچه بیشترتمامی افراد صورت میگیرد.
•والدین و نگهبانان ازجانب مسئوالن مدرسه یا ناحیه آموز�شی به وسیلهی سیستم اطالعرسانی همگانی درصورت وجود نیازهای ایمنی
فوری و نسبت به ایمنی انجام آن مطلع میشوند .اگراقدامات پیشگیرانه وضعیت مسدودیت امنیتی و پناهگاه درمحل کمتراز  1۵دقیقه
طول بکشد پیام آن ممکن است درپایان روزبه والدین یا نگهبانان ارسال شود تا وقفهای درفعالیت والدین یا نگهبانان ایجاد نکند.
•درطول وضعیت مسدودیت امنیتی و پناهگاه درمحل هیچ ک�سی اجازه ورود یا خروج ازمحوطه آموز�شی را ندارد .این کارجهت کاهش
سردرگمی و اطمینان ازایمنی دانش آموزان انجام می شود .تالش برای ورود به یک مدرسه درشرایط اضطراری ،شما و دیگران را درخطر
آسیب قرارمی دهد.
•دریک وضعیت بحرانی ،ازدانش آموزان خواسته می شود که تلفن های همراه را کم نور و بیصدا نگه دارند .اگرفرزند شما به تماس ها یا
پیام های متنی شما پاسخ نمی دهد ،هیچگونه تصور بدی نکنید .اگردرشرایط بحرانی با دانش آموز خود درارتباط هستید ،درصورتی که
دستگاهها ،آنها و همکال�سیهایشان را درمعرض خطربیشتری قرارمی دهند ،آنها را ازاستفاده ازدستگاههایشان منع کنید.
•پیامهای ارسال شده به شما ازطریق سیستم اطالع رسانی و ارسال شده به سایت های ناحیه آموز�شی و مدرسه به شما نسبت به نحوه،
زمان و مکان یافتن دانشآموزتان هشدارمیدهد.
•بعد ازاینکه وضعیت حل شد ،پیام خالصه ای به وب سایت ارسال می شود.

اقامت با SAN JUAN UNIFIED
مرتبط است
سیستم اطالع رسانی گروهی:
مدارس San Juan Unifiedازسیستم اطالع رسانی استفاده می کنند تا والدین ازطریق تماس های صوتی ،اس ام اس و پیام های
ایمیل و انتشاراطالعیه ها درمورد اخبارمدرسه مطلع شوند.
والدین گزینه ای برای تنظیم اولویتهای دریافت و مشاهده پیام ها دارند.
•پیامی را ازدست دادید؟ می خواهید خیلی سریع حذف شود؟ بدون نگرانی ،به  portal.sanjuan.eduمراجعه کنید ،وارد
شوید و برای مشاهده یا شنیدن تمام پیام هایی که دریافت کردهاید ،روی پنل سیستم هشدارکلیک کنید.
•صندوق ورودی برای مشاهدهی پیامهای مهم خیلی شلوغ است؟ پیام های مدرسه و ناحیه آموز�شی خود را به طور مستقیم
تنها دریک آدرس ایمیل خاص طبق دستورالعمل باال دریافت کنید.
•آموزش مربوط به چگونگی انجام این کاررا در  www.sanjuan.edu/notificationمشاهدە کنید.

برنامه موبایل

برنامه کاربردی موبایل اکنون در
 San Juan Unifiedدر دسترس
است!

مسدودیت امنیتی چیست؟ (باالترین سطح هشدار)
این حالت در شرایط بسیار خطرناک استفاده می شود ،شرایطی مانند خطر بالقوه وجود یک غریبه خطرناک با یا بدون سالح در محوطه
آموز�شی ،فعالیت جنایتکارانهی خشونت آمیزیا یک حادثه خطرناک درمحیط مدرسه و غیره استفاده می شود .دستورات مسدودیت امنیتی به
زبان ساده ارائه میشود تا همه افراد حاضردرمحوطه دانشگاه متوجه شوند که مسدودیت امنیتی یک تمرین نیست.

اخبارمدرسه و تقویم ،همراه با تعادل وعده غذایی دانش آموزان ،اعالن
های حضور و نمرات را دریک مکان مناسب بروزرسانی کنید.

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 سایرپوشش های پنجره کشیده میشوند تمام چراغ ها خاموش می شوند .دانش آموزان ،کارکنان و
بازدیدکنندگان باید ازپنجره ها و درهای مختلف دور شوند و سکوت کنند (این شامل صحبت کردن یا استفاده ازتلفن همراه میشود) .آنها ممکن
است پشت موانعی مانند چارچوب ها ،پارتیشن ها یا میزها را سنگربگیرند.

امروز “ ”San Juan Unifiedرا در  App Storeخود جستجو کنید.

پناهگاه درمحل چیست؟ (سطح هشدارمطرح شده)
زمانی که یک نگرانی امنیتی بالقوه درنزدیکی یک محوطه آموز�شی ،اما نه به طور مستقیم درمحوطه آموز�شی وجود داشته باشد ،مانند یک
هلیکوپترپلیس درنزدیکی ،فعالیت پلیس درمحله؛ گزارش یک وضعیت بالقوه خطرناک درنزدیکی محوطه آموز�شی؛ آب و هوای نامناسب و
غیره ،استفاده میشود .درب ها و پنجره ها بالفاصله بسته و قفل میشوند ،پرده یا سایرپوشش های پنجره ،درصورت موجود بودن کشیده
میشوند .دانش آموزان و کارکنان نباید درمحوطه آموز�شی حرکت کنند ،مگربا یک اسکورت ایمنی مجاز .تدریس درکالس ادامه خواهد یافت.
دستورهای پناهگاه درمحل به زبان ساده ارائه میشود تا همه افراد حاضردرمحوطه دانشگاه متوجه شوند که یک تمرین نیست.

رسانههای اجتماعی:

برای اطالعات ایمنی بیشتربه این سایت مراجعه کنیدwww.sanjuan.edu/safety :
 )@sanjuanunified( San Juan Unifiedرا درکانالهای رسانههای اجتماعی زیربه منظور حفظ آخرین اخبارو موضوعهای برجسته ازمدارس ما جستجو کنید .بسیاری
ازمدارس نیزدررسانه های اجتماعی حضور دارند .شما می توانید با مراجعه به وب سایت مدرسهی آنها لینک کانال های رسانه های اجتماعی مدرسه خود را پیدا کنید.
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گزینهها و برنامههای مدرسه
آموزش زودهنگام دوره کودکی

مدارس ابتدایی حضور آزاد

بخش آموزش زودهنگام دوره کودکی ()Early Childhood Education
ما برای پاسخگویی به نیازهای خانوادهها و کودکان در فضاهای آموز�شی
متنوع ،برنامههای گوناگونی را ارائه میکند.

مدارس زیرمحدودیتهای حضور دریک محله مسکونی خاص را ندارند و
درصورت وجود جای خالی درمقطع مورد درخواست ،ثبتنام درکالسها
از طریق قرعهک�شی ثبتنام آزاد ساالنه یا انتقال خارج از ناحیه صورت
میگیرد.

برنامه نوزاد/نو پا
•خدمات آموزش و رشد را به نوزادان و کودکان نوپا ارائه میکند
•آمادگی مدرسه و مشارکت خانواده را ارتقاء میبخشد
•پنج مرکزو خدمات داخل منزل درتمام طول سال

برنامههای پیشدبستانی
•به کودکان بین سنین  2.9تا  5سال به عنوان یادگیرندگان قرن 21
آموزش میدهد چطور تفکرخالق داشته باشند ،به شکل مؤثر
ارتباط برقرارکنند و مسائل را با همکاری یکدیگرحل کنند.
•به  1400کودک در  54کالس خدمات ارائه میکند
•آموزش آمادگی مدرسه ،مشارکت خانواده و آموزش والدین را دربر
میگیرد
•خدمات و آزمایشات جامع سالمت جسمی و روان
برای اطالع از ثبتنام با شماره  (916) 979-8760تماس بگیرید،
از وبسایت  www.sanjuan.edu/eceبازدید کنید یا به آدرس
 5309 Kenneth Avenueدر  Carmichaelمراجعه فرمایید.

گزینههای دبستان
تمام مدارس  San Juan Unifiedیک برنامه آموز�شی مشابه و بسیار
فوقالعاده را برای دروس اصلی (انگلی�سی ،تاریخ ،ریاضیات و علوم) ارائه
میکنند ،دانشآموزان باید از اصول رفتاری ما تبعیت کنند و از مشارکت
خانوادهها استقبال میشود.
عالوه بر این شباهتها ،هر مدرسه برای فراهم کردن نیازهای
دانشآموزان ،برنامههای ویژه و استراتژیهای آموز�شی مخصوص به
خود را دارد .خانوادهها میتوانند دانشآموزان خود را در هر مدرسهای
که جا دارد ثبت نام کنند .بهترین زمان برای ثبتنام ،دوره ثبتنام آزاد از 2
دسامبر  2019تا  17ژانویه  2020است.
بع�ضی از برنامههای خا�صی که در مدارس ابتدایی ارائه میشوند ،در این
بخش فهرست شده است.
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،Cowan Fundamental School ،Cambridge Heights Open School
،Green Oaks Fundamental School ،Dewey Fundamental School
 Mission Avenue Open Schoolو Orangevale Open K-8 School
هرمدرسه روی یک زمینه خاص تمرکزدارد .به خانوادهها توصیه میشود
ازطرق وبسایتهای مدرسه درباره برنامهها تحقیق کرده وپیش ازشروع
ثبتنام آزاد ،ازمدرسه بازدید کنند.

گروهبندی سطح مقطع
بیشتر مدارس ابتدایی تا مقطع یا کالس پنجم به دانشآموزان خدمات
ارائه میکنند ،اما بع�ضی محیطهای آموز�شی ( K-6کودکستان تا
کالس  )6و ( K-8کودکستان تا کالس  )8هم وجود دارند.

مدارس ( K-5کودکستان 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
 Trajan ،Kellyو  .Whitney Avenueدانشآموزان میتوانند در یک
مدرسه  K-6و  K-8نزدیک یا در یک مدرسه راهنمایی (،)middle school
مقطع ششم را ازطریق ثبتنام آزاد انتخاب کنند.

مدارس ( K-6کودکستان تا کالس )6
Deterding, ،Del Paso Manor ،Del Dayo ،Cowan Fundamental
،Mission Avenue Open ،Earl LeGette ،Dewey Fundamental
 Pershing ،Northridgeو .Twin Lakes

مدارس ( K-8کودکستان تا کالس )8
Orangevale ،Kingswood, Lichen ،Gold River Discovery Center
Thomas Edison Language ،Starr King ،Sierra Oaks ،Open
 Instituteو .Woodside

گزینهها و برنامههای مدرسه
برنامههای ویژه مقطع ابتدایی
( Transitional Kindergartenکودکستان انتقالی)
 Transitional Kindergartenکه مختص اولین سال از دوره دو ساله
کودکستان است ،برای دانشآموزانی که سالروز تولد پنجسالگی آنها
بین  2سپتامبر  2019و  2دسامبر  2019قرارگرفته ،طراحی شده است.
دانشآموزانی که پیش از  2سپتامبر  2019به سن  5سالگی میرسند
باید در کودکستانهای سنتی ثبتنام کنند 14 .محل زیر Transitional
( Kindergartenکودکستان انتقالی) ارائه میکنندArlington :
،Del Dayo ،Cottage, Coyle Avenue ،Cameron Ranch ،Heights
Pasadena ،Oakview Community ،Howe Avenue ،Earl LeGette
Thomas Edison Language ،Skycrest ،Pershing ،Avenue
 Thomas Kelly ،Instituteو .Twin Lakes

Spanish/English Dual Language Immersion
(آموزش دو زبان اسپانیایی/انگلی�سی)
این برنامه توسط مؤسسه زبان Thomas Edison Language
 Instituteارائه می میشود و با استفاده از یک مدل آموز�شی بسیار
منحصر به فرد ،به دانشآموزان اجازه میدهد به دو زبان تسلط پیدا
کنند .آموزش ازطریق دبیران آموزشدیده دوزبانهای انجام میشود که
در هر دو زبان از محتوای استاندارد استفاده میکنند .دانشآموزان از
دانش و مهارت دانشگاهی در موقعیت زندگی واقعی و محیطهای متنوع
استفاده میکند تا عزت نفس مثبت ،اعتماد به نفس و احترام به خود
و دیگران درآنها شکل بگیرد .این برنامه به دانشآموزان انگلی�سی زبان
امکان میدهد زبان اسپانیایی را یاد بگیرند و به اسپانیایی زبانها فرصت
میدهد همزمان با حفظ زبان مادری خود ،زبان انگلی�سی را نیزبیاموزند.
دانشآموزانی که زبان مادری آنها انگلی�سی یا اسپانیایی نیست هم
میتوانند از این برنامه بهره ببرند .برای کسب اطالعات بیشتر به
 www.sanjuan.edu/teliمراجعه کنید.

Montessori
برنامه  Montessoriما در  Cottage Elementary Schoolارائه میشود
ویک آموزش آکادمیک گسترده را با یک برنامهریزی دقیق درمحیطی پویا
و اجتماعی به دانشآموزان انتقال میدهد .هدف آموزش Montessori
آماده کردن کودکان برای یک زندگی همراه با یادگیری و تفکر خالقانه
است .دبیران  Montessoriما با داشتن هر دو مدرک تدریس در ایالت
کالیفرنیا و گواهی تدریس  ،Montessoriبسیار آموزشدیده هستند.
برای کسب اطالعات بیشتر به  www.sanjuan.edu/cottageمراجعه
کنید.

( International Baccalaureateدیپلم بین املللی)
 Thomas Kelly Elemntary Schoolمدرسهای است که Primary Years
 Programیا ( PYPبرنامه سال های نخست) با International Baccalaureate
را ارائه میکند .تمام دانشآموزان ثبتنام شده در این مدرسه به افرادی
پرسشگر و متفکر تبدیل میشود که از مهارتهای قرن  21بهره میگیرد.
این برنامه با تشویق دانشآموزان به داشتن تفکر بیناملللی ،رویکرد مثبت
به یادگیری ،یادگیری در تمام طول عمر و یادگیری فراتر از روشهای سنتی،
روی رشد کامل جسمی ،روانی ،عاطفی و اخالقی آنها تمرکزدارد .برای کسب
اطالعات بیشتربه  www.sanjuan.edu/thomaskellyمراجعه کنید.

( Artful Learningیادگیری هنرمندانه)
مدل  Artful Learningدر مرکز  Leonard Bernstein Centerبه تمام
دانشآموزان  Ottomon Elementary Schoolارائه میشود .این مدل
برای کاوش در موضوعات آکادمیک ،تحریک تفکر خالقانه و تقویت عشق
به یادیگری ،روی استفاده از هنرهای بصری و نمای�شی تأکید دارد .طراحی
واحدهای مطالعاتی توسط دبیران پیرامون یک مفهوم یا مضمون مرکزی،
یک سؤال بنیادین که دانشآموزان را به سمت پرسشگری هدایت میکند و
یک اثربرجسته هنری ،مجسمه ،شعر ،آهنگ یا هرشاهکاردیگری دردرطول
درس به آن اشاره شده ،انجام میشود .عالوه بر تجربه روزانه برنامه در�سی
از طریق هنر ،دانشآموزان فرصت پیدا میکنند در کالسهای موسیقی،
هنرهای بصری ،رقص و حرکت بدن ،شرکت کنند Ottomon .تنها مدرسه در
ناحیه ساکرامنتو است که مدل  Artful Learningرا ارائه میدهد .برای اطالع
بیشتربه  www.sanjuan.edu/ottomonمراجعه کنید.

Next Generation Science
(ساینس و یا علوم ساین�سی نسل بعد)
در  Pasadena Avenue Elementary Schoolروی علوم ساین�سی و مهند�سی
تمرکز میشود .دانشآموزان تمام موضوعات را با نگاهی علمی و تأکید روی
نوآوری ،یادگیری برپایه پروژه و حل مسئله ،مطالعه میکنندPasadena .
 Avenueاز ( Next Generation Science Standardsاستانداردهای علمی
نسل بعد) استفاده میکند و آزمایشگاه جدید مدرسه ،سفرها و انجمنهای
علمی باعث تسهیل یادگیری از طریق پرسشگری علمی میشوند .برای اطالع
بیشتربه  www.sanjuan.edu/pasadenaمراجعه کنید.

( Rapid Learnerیادگیرنده سریع)
ناحیه ما یک برنامه  Rapid Learnerتخص�صی و خودکفا ارائه میکند
که در مدارس ابتدایی  Del Paso Manor ،Deterdingو Pershing
در دسترس هستند .برای کسب اطالعات بیشتر ،به وبسایت
 www.sanjuan.edu/rapidlearnerمراجعه کنید.
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گزینهها و برنامههای مدرسه
گزینههای مدرسه دبیرستان
تمام مدارس  San Juan Unifiedیک برنامه آموز�شی بسیارفوقالعاده را برای
دروس اصلی (انگلی�سی ،تاریخ ،ریاضیات وعلوم) ارائه میکنند ،دانشآموزان
باید ازاصول رفتاری مشابهی تبعیت کنند .به عالوه ،ازمشارکت خانوادهها
در تمامی مدارس استقبال میشود .هر مدرسه راهنمای ()middle school
برای پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان ،برنامههای ویژه و استراتژیهای
آموز�شی مخصوص به خود را ایجاد کرده است .برای کسب اطالعات
بیشتر میتوانید به  School Accountability Report Cardsبه آدرس
 www.sanjuan.edu/sarcمراجعه کنید ).(EC § 35256

گروهبندی سطح مقطع
مدارس متوسطه ناحیه آموز�شی ،گزینههای گروه بندی سطح مقطع زیر
را ارائه میکنند:

مدارس 6-8
Winston ،Andrew Carnegie ،John Barrett ،Arden ،Arcade
 Sylvan ،Louis Pasteur ،Churchillو Will Rogers

مدارس K-8
،Gold River Discovery Center ،Starr King ،Orangevale Open
Thomas Edison Language ،Sierra Oaks ،Lichen ،Kingswood
 Instituteو Woodside

مدارس 6-12
 Encina Preparatory High Schoolبه دانشآموزان اجازه میدهد از
مقطع ششم تا دوازهم دریک مدرسه تحصیل کنند.

برنامه  Honorsدبیرستان
دوره های  Honorsساینس ،مطالعات اجتماعی و انگلی�سی در مدارس
متوسطه به جز مدرسه  Churchillارائه میشوند .دانشآموزانی که در یک
یا چند زمینه آکادمیک موفقیت ،عالقه و/یا پتانسیل باالیی دارند ،ممکن
است برای گذراندن دورههای  Honorsعلوم زیستی ،علوم اجتماعی،
مطالعات اجتماعی وانگلی�سی ارائه شده درمدارس متوسطه ،به جزمدرسه
 ،Churchillآماده باشند .دانشآموزانی که در یک یا چند زمینه آکادمیک
موفقیت ،عالقه و/یا پتانسیل باالیی دارند ،ممکن است برای گذراندن
دوره ها  Honorsدبیرستان ،مطالعات اجتماعی و انگلی�سی ارائه شده در
مدارس راهنمایی ،به جزمدرسه  ،Churchillآماده باشند .دانشآموزانی
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ثبتنام در کالسهای  Honorsدر فصل بهار و در طول روند انتخاب برنامه
در�سی انجام میشود .در آن زمان ،کارکنان مدارس به دانشآموزان کمک
میکنند آن دسته ازکالسهای  Honorsرا انتخاب کنند که بیشترین تناسب
را با نیازهای آکادمیک آنها دارد.

International Baccalaureate
(دیپلم بین المللی)
برنامه  IB Middle Yearsدر  Winston Churchill Middle Schoolاز دو
برنامه تشکیل شده است IB MYP-Ambassador :و .IB MYP-Diplomat
 IB MYP-Ambassadorیک  IB MYPغیر  Honorsاست وبرای دانشآموزانی
ترتیب داده شده است که مایل هستند با فلسفه International
 Baccalaureateآشنا شوند اما ممکن است صالحیت الزم برای
 IB MYP-Diplomatرا نداشته باشند IB MYP-Ambassador .درزمان ثبتنام
آزاد ارائه میگردد IB MYP-Diplomat .همان برنامه منظم و پیشرفتهای
است که سالهاست با توجه به معیارهای موجود دروبسایت ما به آدرس
 www.sanjuan.edu/ibاز سوی Winston Churchillارائه میشود .فرآیند
تعیین سطح  IB MYP-Diplomatدر فصل پاییز برای تعیین صالحیت
ً
دانشآموزان سال بعد ،انجام میگیرد .برای اطالع دقیقتر ،لطفا به
وبسایت ناحیه آموز�شی مراجعه کنید .دانشآموزان پذیرش شده در
 IB MYP-Diplomatنیازی به شرکت در فرآیند ثبتنام آزاد ندارند.
 IB MYP-Diplomatکه درمقطع ششم آغازشده و درمقطع دهم به پایان
میرسد ،دانشآموزان را برای یک انتقال آسان به مقطع کالس  11و 12
برنامه  IBدر  Mira Loma High Schoolآماده خواهد کرد .برای کسب
اطالعات بیشتر ،به  www.sanjuan.edu/ibمراجعه کنید.

Career Technical Education
(آموزش فنی و حرفهای)
 Career Technical Educationیا ( CTEآموزش فنی و حرفهای) از چند
دوره متوالی و چندساله تشکیل شده است که دانش آکادمیک اسا�سی را
با دانش فنی و حرفهای در هم میآمیزد تا دانشآموزان را در مسیر آموزش
تکمیلی و شغلی قرار دهد .برنامههای  CTEشامل California Partnership
) Academies (CPAو )Regional Occupational Programs (ROP
میشوند.
 San Juan Unifiedدرهمکاری با کالجها ومشاغل منطقه ساکرامنتو ،بخشها و
حرفههایی که به بهترین نحوبه دانشآموزان ،صنعت وجامعه خدمت میکنند
را مشخص کرده است .آکادمیها آموزش یکپارچه تحصیلی و فنی حرفهای،
مشارکت تجاری ،آموزش ودورههای کارآموزی را ترکیب می کنند .در San Juan
 Unifiedسه آکادمی مشارکت کالیفرنیا ()California Partnership Academies

گزینهها و برنامههای مدرسه
وجود داردCasa Roble’s Health ،Mesa Verde’s Business Academy :
 Science Academyو  .El Camino’s Eagle Polytechnic Instituteبرای
کسب اطالعات بیشتربه  www.sanjuan.edu/cteمراجعه کنید.

جای آموزش مستقیم ،از طریق انجام پروژه و فعالیتهای فوق برنامه،
دانشآموزان را در طول فرآیند یادگیری ،راهنمایی میکند .برای کسب
اطالعات بیشتربه وبسایت  www.sanjuan.edu/Merakiمراجعه کنید.

AVID

دبیرستان ( La Entrada Continuation High Schoolو اقع دردو
محوطه آموز�شی)

پیشرفت از طریق مشخصه فردی یا ( )AVIDبر اساس این عقیده
است که «توانایی در نتیجه تالش است» و ثابت کرده است که میتواند
باعث شود دانشآموزان بهترین عملکرد را داشته باشند درحالیکه
میتوان فاصله موفقیت آکادمیک را کاهش داد AVID .در یک محیط
آکادمیک ،دانشآموزانی را هدف قرار میدهد که میخواهد به کالج
بروند و مایل هستند برای رسیدن به این هدف ،سخت کار کنند.

دبیرستان  La Entradaمحیط برای دانش آموزان  16ساله یا باالتر فراهم
میکند ،که به دنبال گزینه های دیگربرای رسیدن به هدف فارغ التحصیلی
میباشند .دانش آموزان دریک محیط یادگیری ترکیبی با حمایت معلمان و
دستیارهای آموز�شی روی سرعت کاری خود کار میکنند .دانش آموزانی که
در  La Entradaثبت نام کرده اند ازمزایای زیربهره میبرند:
•دستر�سی  7/24به برنامه در�سی دیجیتال Apex
•آموزش خصو�صی به افراد
•آموزش به گروههای کوچک
•فرصت بازگشت به مسیر
•خودآموزی

طی  AVIDدانشآموزان انتخابی ،دانشآموزان با مهارتهای مطالعه و
سازماندهی آشنا میشوند ،روی تفکرانتقادی وپرسیدن سؤاالت کاو�شی کار
میکنند ،از سایر همکال�سیها و دبیران کالج کمکهای در�سی میگیرند و در
فعالیتهای تقویتی و انگیز�شی شرکت میکنند .یک هماهنگکننده محلی/
معلم با همکارانش کار میکند تا روشهای تدریس  AVIDدر تمام مدرسه
اجرا شود ،دانشآموزان را دربرنامه در�سی ثقیل آمادهسازی برای کالج قرار
دهد و با مشاورین در جهت راهنمایی دانشآموزان در فرآیند درخواست
ثبتنام کالج ،همکاری داشته باشد.
استراتژی  AVIDبرای  K-8در مدارس زیر اجرا میشود،Woodside :
 Thomas Edison Language Instituteو  Kingswoodو .Lichen
مدارس متوسطهArden, John Barrett, Andrew Carnegie, Winston :
 ،Churchill, Louis Pasteur, WillRogersو  .Sylvanدبیرستان ها :
Bella Vista, Casa Robles, Del Campo, El Camino, Encina, Mesa
 Verde, Rio Americanoو  .San Juanدبیرستان ها دانشاموزان را به
دنبال آغاز یک برنامه در بهار پذیرش می کنند .برای اطالعات بیشتر به
 www.sanjuan.edu/AVIDمراجعه کنید یا با شماره تلفن
 916-971-7163تماس بگیرید .یک لیست کامل از هماهنگ کنندههای
 AVIDرا میتوان دروب سایت یافت.

برنامههای جایگزین
 San Juan Unifiedمجموعهای از مدارس و برنامههای جایگزین را ارائه
میدهد تا به دانشآموزان درتکمیل تحصیالت شان کمک کند.

دانش آموزان درپنج روزازهفته درجلسه صبح یا بعدازظهرحضور دارند.
فارغ التحصیالن  La Entradaمعادل دیپلم یا هر نوع گواهی صادر شده
دیگردرایالت کالیفرنیا را کسب می کنند.
دبیرستان  La Entrada Continuation High Schoolدارای دو محل است:
یکی در ( Alternative Learning Centerمرکز آموزش جایگزین) و یکی در
دبیرستان  .Encina Preparatory High Schoolبرای اطالعات بیشتر با
شماره  )916( 979-8050تماس بگیرید.

( El Sereno Independent Study Programمقطع )10-12
برنامه  El Sereno Independent Studyیک جایگزین فوقالعاده برای
دانشآموزان خود انگیزه است .دانشآموزان به صورت خودمحور
و با برنامهای انعطافپذیر فعالیت نموده و از دبیران واجد صالحیت،
پشتیبانی یک به یک دریافت میکنند .برای کسب اطالعات بیشتر
با  (916) 971-5060تماس بگیرید.

( Choices Charter Schoolمقطع )6-12
(916) 979-8378

دبیرستان ( Meraki High Schoolمدرسه سابق )UnSchool
این برنامه نوعی از یادگیری را ارائه میکند که به شکلی شخ�صیشده،
عالقه محور و عملی بوده و دانشآموزان را برای ورود به کالج و بازار کار،
آماده میکند .در  Merakiدانشآموزان با مشاوری همراه میشود که به
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اطالعات ثبتنام
گزینههای ثبتنام
میتوانید اطالعات هر مدرسه در ناحیه ما را روی وبسایت مدرسه،
( School Accountability Report Cardsکارتهای گزارش حسابدهی
مدرسه) یا در  San Juan Centralمشاهده کنید ،مرکز ثبتنام ما
در  3700 Garfield Aveدر  Carmichaelواقع شده است .برای
اطالع بیشتر میتوانید با  (916)726-5826تماس بگیرید یا به
 www.sanjuan.edu/sjcentralمراجعه کنید.

ثبتنام
برای ایجاد یک فرآیند کارآمد جهت استفاده تمام خانوادههای San Juan
 ،Unifiedتمام ثبتنامها به صورت مرکزی و در )San Juan Central (SJC
صورت میگیرند .مرکز ثبت نام یک منبع یک مرحلهای برای خانوادههایی
است که به دنبال منابع واطالعات هستند .خانوادهها میتوانند درخواست
تبدیلی بین الحوزوی ارائه کنند ،فرمهای تبدیلی بین الحوزوی دریافت
کنند ،پاسخ سؤاالت خود را بگیرند ،برای اولین ورود به San Juan Unified
برای دانشآموزان زبان آموز امتحان بدهند و اگر بیمه سالمت ندارند ،از
کلینیک ایمنسازی ما درمحل استفاده کنند.
خانوادهها میتوانند فرمهای اداری ثبتنام را از مدرسه محل خود یا آن
را از وبسایت ما به آدرس  www.sanjuan.edu/enrollmentدریافت
کنند .برای ثبتنام نیازی به وقت قبلی نیست و از تمام مراجعین San Juan
 Centralاستقبال میشود.
برای آموزش ابتدایی دوران کودکی یا )Early Childhood Education (ECE
خانوادهها میتوانند فرمهای ثبتنام را ازدفتر  ECEبه آدرس
 5309 Kenneth Ave., Carmichaelدریافت کنند یا آنها را از وبسایت
ما  www.sanjuan.edu/eceدانلود نمایند .از تمام مراجعین دفتر ECE
بدون وقت قبلی ،استقبال میشود.

موارد الزم برای ثبتنام
بر اساس قوانین ایالتی ،والدین یا افراد قیم ملزم هستند فرزندان خود را
به مدرسه بفرستند ،مگرآنکه درقانون به شکل دیگری تصریح شده باشد.
برای ثبتنام ،اسناد زیربرای ثبت نام الزم خواهند بود:
دو مدرک مورد نیازجهت اقامت در ناحیه آموزش :San Juan Unified
•الیحه وام مسکن فعلی ،مالیات برامالک یا اجاره ،قرارداد اجاره ای
•قبض های تاسیساتی ( SMUD، PG&Eیا  )WATERفعلی همراه با
نام و آدرس صحیح
•درصورت امکان ،گواهینامهی اقامت مشترک
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اطالعات ثبتنام
•برعالوه:
•گواهی سن :برای اثبات سن ،بخش  48002کد آموزش و پرورش به
ناحیه آموز�شی اجازه میدهد تا موارد زیررا بپذیرند:
•کپی گواهی ثبت تولد
•بیانیه ثبت کننده محلی یا شهرستانی که صحت تولد را تائید کند
•گواهی تعمید و نامگذاری
•گذرنامه
•هنگامی که هیچ کدام از موارد ذکر شده قابل دستیابی نباشد
یک قسمنامه ازوالدین سرپرست یا نگهدارنده یا هرک�سی دیگراز
بستگان ابزارمناسب برای اثبات سن فرزند است.
ً
•سوابق واکسن برای هرکودکی که قراراست ثبتنام شود  -لطفا برای
مشاهده الزامات واکسن برای هرمقطع تحصیلی ،به بخش خدمات
بهداشت دراین کتاب راهنما ،مراجعه کنید)EC § 48200( .
•کارتهای گزارش یا کارنامههای مربوط به مقاطع 6-12
• IEPاگردانشآموز نیازهای آموز�شی ویژهای دارد
ممکن است نوجوانان بي سرپرست و خانوادههایی که از مسکن دایمی،
کافی یا ثابت برخوردار نبوده ،تمام مدارک فوق را نداشته باشند.در اين
صورت کارکنان  San Juan Centralرا در جريان وضعیت خودتان قرار
دهيد و ما میتوانیم با انجام ثبتنام فوری به شما کمک کنیم .برنامه هاي
( Families in Transitionخانواده ها در حال انتقال) یا Foster Youth
(جوانان زیر سرپرست دولت) ما نيز مي توانند به شما كمك كنند .برای
کسب اطالعات بیشتر با (916) 979-8877تماس بگیرید.
برای ثبتنام در  kindergartenیا کودکستان ،کودکان باید پیش از 1
سپتامبر  2019پنج ساله شوند تا بتوانند برای سال تحصیلی 2019-2020
در کودکستان ثبتنام کنند .به دلیل اهمیت باالی سالمت در موفقیت
کودکان در مدرسه ،توصیه میکنیم هر دانشآموز پیش از ورود به مدرسه
ً
معاینات جسمی و دندانی را انجام دهند .لطفا به بخش خدمات پشتیبانی
بهداشتی این کتاب راهنما مراجعه کنید.
برای اطالع بیشتر درباره آموزش زودهنگام کودکان ( )ECEیا ثبتنام
پیشدبستانی ،با شماره  (916) 979-8760تماس بگیرید یا به وبسایت
 www.sanjuan.edu/eceمراجعه کنید.

ثبتنام آزاد
در صورت وجود جای خالی در برنامه مربوطه و تمایل خانواده به تهیه
سرویس حمل و نقل ،خانوادههای  San Juan Unifiedفرصت دارند
فرزندان خود را درهرمدرسهای درداخل ناحیه ما ثبتنام کنند.
برای ثبتنام یک دانشآموز در مدرسهای به جز مدرسه محل اقامت ،تمام
ساکنین  San Juan Unifiedباید در قرعهک�شی ثبتنام آزاد ساالنه شرکت
کنند .والدین میتوانند درخواست خود برای مدرسه مورد نظرجهت انجام
قرعهک�شی ثبتنام آزاد درسال تحصیلی  2021-2020را بین ساعت  8صبح
روزدوشنبه  2دسامبر  2019وساعت  5بعدازظهرروزجمعه  17ژانویه 2020
ارائه کنند .درخواستهای ثبتنام آزاد در وبسایت ما ،در تمام مدارس و
 San Juan Centralموجود هستند .خانوادهها میتوانند یک فرم درخواست
ثبتنام آزاد را به مدرسه محل سکونت خود یا  San Juan Centralبه آدرس
 ،3700 Garfield Ave., Carmichael, CA. 95608ارسال کنند .خانوادهها
عالوه بر این میتوانند برای دانشآموزانی که در حال حاضر عضو
 San Juan Unifiedهستند ،یک درخواست ثبتنام آزاد را به صورت آنالین
درآدرس  www.sanjuan.edu/openenrollmentارسال کنند.
بسیاری از مدارس پیش از ثبتنام آزاد ،امکان بازدید برنامهریزی شده
را فراهم میکنند .باید به این مسئله توجه داشت که دانشآموزان
پذیرفتهشده در ثبتنام آزاد میتوانند بدون نیاز به درخواست مجدد هر
ساله ،در مدرسه باقی بمانند ،اما از حق خود برای ثبتنام در مدرسه محل
زندگی خود چشمپو�شی میکنند.
دانشآموزانی که از طریق ثبتنام آزاد مدرسه محل سکونت خود را ترک
میکنند ،میتوانند در صورت وجود جای خالی دوباره با ارائه درخواست
انتقال به مدرسه محله خود بازگردند .درخواست آنالین فقط برای
دانشآموزانی ارائه میشود که در حال حاضر عضو San Juan Unified
هستند San Juan Unified .اولویتهایی را برای تعیین سطح دانشآموزان
از طریق ثبتنام آزاد مشخص کرده است .پس از انجام اولویتبندی ،اگر
تعداد متقاضیان از تعداد جاهای خالی بیشتر بود ،دانشآموز با توجه
به مقطع و موقعیت مدرسه ،در یک فهرست انتظار قرار میگیرد .تمام
فهرستهای انتظار در تاریخ  31دسامبر و پیش از بسته شدن قرعهک�شی
ثبتنام آزاد برای سال تحصیلی آینده ،منق�ضی میشوند.

دانشآموزان ساکن که پیش از این در یک مدرسه San Juan Unified
ثبتنام نکردهاند میتوانند در طول دوره قرعهک�شی ثبتنام آزاد ،یک
درخواست ثبتنام آزاد را به مدرسه مورد نظرخود ارسال کنند.
اگر دانشآموز شما از طریق فرآیند قرعهک�شی درمدرسه مورد درخواست
قرار گرفت ،تا تاریخ  6مارس  2020فرصت دارید نسبت به ثبتنام
دانشآموز خود اقدام کنید .دانشآموزانی که در یک دبستان/مدرسه
ابتدائیه حضور دارند و در مقطع ششم هستند یا در محدوده یک مدرسه
 K-8اقامت دارند ،اما میخواهند به مقطع ششم در یک مدرسه راهنمایی
بروند باید این کار را از طریق ثبتنام آزاد یا فرآیند انتقال درون ناحیهای
انجام بدهند.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره ثبتنام آزاد با شماره
 (916) SAN-JUANتماس بگیرید یا به وبسایت ما به آدرس زیرمراجعه کنید:
.www.sanjuan.edu/openenrollment

تبدیلی بین الحوزوی
فرآیند ثبتنام آزاد مهمترین فرصت برای حضور دریک مدرسه دیگراست.
با این وجود ،اگریک خانواده زمان ثبتنام آزاد را ازدست بدهد و بخواهد
پس از بسته شدن زمان قرعهک�شی ثبتنام آزاد درخواست تبدیلی بدهد،
باید یک درخواست تبدیلی بین الحوزوی را تکمیل نماید .ثبتنام درمدرسه
فقط در صورت وجود جای خالی انجام خواهد شد .از فرآیند ثبتنام آزاد
باید برای انتخاب یک مدرسه استفاده کرد .برای دانشآموزان ثبتنام آزاد
یا تبدیل شده ،سرویس حمل و نقل ارائه نمیشود.

تبدیلی از یک ناحیه آموزشی دیگر
خانوادههایی که در داخل مرزهای ناحیه  San Juan Unifiedزندگی
نمیکنند ،صالحیت شرکت در ثبتنام آزاد را ندارند .خانوادهها میتوانند
ازناحیه تحصیلی محل اقامت خود ،برای دریافت توافقنامه تبدیلی ازیک
ناحیه آموز�شی دیگر درخواست بدهند .در صورت پذیرش ،خانوادهها و
دانشآموزان باید مطابق با الزامات توافقنامه عمل کنند.

به خانوادهها از طریق پست درباره نتایج درخواست ثبتنام آزاد اطالع داده
میشود .دانشآموزانی که از طریق فرآیند ثبتنام آزاد موفق به ثبتنام
نشدهاند در فهرست انتظار قرار میگیرند .هنگامی که در مدرسه مورد
درخواست جای خالی وجود داشته باشد ،دانشآموزان فهرست انتظار
میتوانند ثبتنام کنند .تمام درخواستهای ارسال شده به شکل یکسان
در نظر گرفته میشوند (تأیید درخواستها بر اساس ترتیب دریافت آنها
انجام نمیشود).
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خدمات پشتیبانی یادگیری

خدمات حمایت آموزشی
برنامه Bridges After School/ ASSETs

Discovery Club

برنامه  Bridges After-School/ASSETsپشتیبانی درانجام وظایف خانگی،
غنیسازی وسرگرمیهای اجتماعی را دریک محیط امن ومثبت ارائه میکند.
ً
درحال حاضرحدودا  3,000دانشآموز درمقطع  K-12در  29برنامه در 28
محل خدمات دریافت میکنند .موفقیت دانشآموز از طریق پشتیبانی در
انجام وظایف خانگی یادگیری غنی/جانبی ،سرگرمی/مهارتهای اجتماعی و
حمایت و کمک خانواده ،حاصل میشود.

 ،Discovery Clubهزينه هاي قبل و بعد از مدرسه را به صورت یارانه ای
در اختیار دانشآموزانی قرار میدهد که تا سن  12سالگی در کودکستانهای
انتقالی حضور دارند .برای حضور در یک  Discovery Clubخاص،
دانشآموزان باید ثبتنام شده باشند و در دبستان واقع در همان فضای
آموز�شی حضور پیدا کنند .مراقبت کودکان به صورت یارانهای (رایگان
یا کاهش قیمت) به صورت محدود به کسانی ارائه میشود که معیارهای
واجد شرایط بودن تعیین شده ازسوی ایالت را برآورده می کنند.

دانشآموزانی که به صورت منظم در  Bridgesیا  ASSETsشرکت میکنند،
ارتباط قویتری با مدرسه برقرار میکنند ،نمرات حضور کال�سی باالتری
دارند ،وظایف منزل را با کیفیت بهتر تکمیل میکنند و در امتحانات نمرات
باالتری میگیرند .یکی از مهمترین مزایای آن امنیت است که نوجوانان ما
ً
از آن برخوردار هستند .زمانی از روز که معموال نوجوانان رفتارهای بسیار
پرخطررا درآن انجام میدهند بین  3تا  6بعدازظهراست .برنامههای پس از
ساعت کال�سی (فوق برنامه ها) یک محیط امن و مثبت ارائه میکنند تا این
ساعات برای نوجوانان به مفیدترین و لذتبخشترین تجربیات یادگیری
تبدیل شوند.
برای کسب اطالعات بیشتر به www.sanjuan.edu/bridgesafterschool
مراجعه کنید ،با یکی از دفاتر منطقهای یا دفتر ناحیهای ما به شماره
 (916) 971-5933تماس بگیرید.
مدارس با برنامه های Bridges After School/ ASSETs
منطقه  :(916) 575-2434 ،Arden/Arcadeدبستان Cottage، Del Paso
Thomas Edison Language ،Howe ،Greer ،Dyer-Kelly ،Manor
 Instituteو  ،Whitneyو دبیرستان Encina Preparatory High School
منطقه  : (916) 575-2386 ،Carmichaelدبستان ،Ranch Cameron
 ،Pasadena Avenue ،Deterding ،Charles Peck ،Carmichaelو
Thomas Kelly؛ مدرسه راهنمایی Winston Churchill ،Starr King K-8
و Will Rogers
منطقه  :(916) 725-6499 ،Citrus Heightsدبستان Coyle ،Carriage
 Ottomon،Northridge ،Mariposa ،Grand Oaks ،Avenueو ،Skycrest
راهنمایی  Sylvan Middle School ،Lichen K-8 ،Kingswood K-8و San
.Juan High School
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 Discovery Clubبرای یادگیری و رشد دانشآموزان در یک محیط امن و
سازنده ،برنامههایی برای غنیسازی اوقات فراغت و کمک به انجام وظایف
خانگی در اختیار دانشآموزان قرار میدهد .کارکنان ما آموزگاران هستند
که گواهينامه تربيت کودک را از California Commission on Teacher
( Credentialingکمیسیون اعطای گواهی به آموزگاران در کالیفرنیا)
دریافت کردهاند .فعالیتهای یادگیری پیشرفته به شکل خاص برای
کمک به رشد جامع سواد ،فناوری ،مهارتهای حل مسئله و احترام به
فرهنگها ،طراحی شدهاند .نیازهای رشد فیزیکی ازطریق ورزشهای فضای
بازو بازیهایی که به رشد عضالت و هماهنگی چشم و دست کمک میکنند،
تأمین میشوند .ساعتهای خدمات با توجه به محل تغییرمیکنند و مطابق
با ساعات آموزش مدارس ،از دوشنبه تا جمعه متغیر هستند .روزهای
تعطیل و ساعتهای کار تابستان برای تمام محلهای Discovery Club
از  7صبح تا  6بعدازظهر دوشنبه تا جمعه است .برای کسب اطالعات
بیشتر ،با  (916) 971-5975تماس بگیرید.
مدارس با برنامههای Discovery Club
Mariemont
Mariposa
Mission Avenue
Northridge
Oakview Community
Orangevale Open
Pershing
Schweitzer
Sierra Oaks
Thomas Kelly
Trajan
Twin Lakes
		

		 Arlington Heights
		 Cambridge Heights
Carmichael
		
			 Cowan
Coyle Avenue
Del Dayo
		
Deterding
		
Dewey
		
Gold River
		
Green Oaks
		
Howe Avenue
		
			 LeGette
Woodside K-8

American Indian Education
( Programبرنامهآموزشیسرخپوستانآمریکا)

Foster Youth Services
(خدمات جوانان تحت پرورش)

برنامه  American Indian Education Programیک برنامه با بودجه فدرال
است که هدفش ارائه خدمات آموزش تکمیلی ،بدون هزینه ،به تمام
دانشآموزان سرخپوست/بومی آالسکا است که در برنامه ثبتنام میکنند.
خدمات شامل این موارد هستند:
•تدریس خصو�صی یک به یک خواندن ،ریا�ضی و مهارت های زبان برای
دانشآموزانی که ازاستانداردهای سطح مقطع تحصیلی خود پایینتر
هستند
•برنامهها غنیسازی فرهنگی
•فعالیتهایی که ازفرهنگ جمعیت بومی آمریکا حمایت میکنند و
ازحضور مناسب افراد مسن و بزرگسال قبایل که صالحیت الزم را
دارند ،استفاده میکند.

برنامه خدمات  Foster Youth Servicesما ،خدماتی را در اختیار دانش
آموزان تحت پرورش ،از جمله حمایت ،مشاوره آکادمیک ،تدریس
خصو�صی ،ارزیابی آموز�شی ،مشاوره و ارتباط با خدمات اجتماعی
قرار میدهد .بر عالوه San Juan Foster Youth Services ،خدمات
مشاوره حالت بحران ،آموزش حرفهای ،خدمات سلب قیمومیت و
آموزش برای زندگی مستقل را هم ارائه میکند ،قرار میدهد .هدف
 Foster Youth Servicesکسب اطمینان ازاین مسئله است که هرنوجوان
برنامه جوانان تحت پرورش ازمهارتهای الزم برای تبدیل شدن به یک عضو
مستقل ومفید برای جامعه ،برخوردارباشد .برای کسب اطالعات بیشتربا
 (916) 971-7391تماس بگیرید.

در طول سال چندین رویداد فرهنگی برنامهریزی میشود ،که در نهایت یک
جشن پایان سال برای دانشآموزان آخرین مقطع ()senior celebration
که در برنامه  American Indian/Alaska Nativeثبتنام کردند ،برگزار
میشوند .برای کسب اطالعات بیشتر با دفتر برنامه American Indian/
 Alaska Nativeبه شماره  (916) 971-5382تماس بگیرید.

ترجمه کتبی/ترجمه شفاهی
خانوادهها میتوانند برای دریافت خدمات ترجمه رایگان در مدرسه محلی
و/یا اداره ناحیه آموز�شی ،درخواست بدهند .تمام تالشهای الزم به کار
گرفته میشود تا خدمات ترجمه کتبی و شفاهی به میزان کافی ارائه گردد.
در صورت وجود هرگونه نگرانی درباره ترجمه کتبی و شفاهی ،میتوانید
مدرسه یا  English Learner & Multicultural Education Departmentما
به شماره  (916) 971-5382تماس بگیرید.

کمک هزینه آزمون جابجایی عالی
Advanced Placement Test
Fee Assistance
دانشآموزانی که در کالسهای ( Advance Placementجابجایی عالی)
ثبتنام کردهاند میتوانند برای پرداخت هزینه آزمون جابجایی عالی،
درخواست کمک مالی داشته باشند .با پشت سر گذاشتن آزمون جابجایی
عالی ،دانشآموزان در زمان حضور در دبیرستان اعتبار دانشگاهی دریافت
میکنند .برای کسب اطالعات بیشتر با دبیرستان دانشآموز خود تماس
بگیرید)EC § 48980( .

خدمات و حمایتهای دانش آموزان زبان
انگلیسی
هدف ناحیه آموز�شی  San Juan Unifiedارائه رهنمود های با کیفیت عالی
رشد زبان انگلی�سی برای دانش آموزان زبان انگلی�سی و همچنان مشارکت
آموزگاران در انکشاف مسلکی ،هماهنگ و تعیین شده رشد زبان انگلی�سی
( )ELDاست تا آنها بتوانند پاسخگوی نیازهای اکادمیک و زبانی دانش
آموزان زبان انگلی�سی باشند.
با اولین ثبتنام در کالیفرنیا ،دانشآموزانی که در
( Home Language Surveyنظرسنجی زبان مادری) نشان دهند در خانه
به زبان دیگری صحبت میکنند ،آنها English Language Proficiency
( Assessment of Californiaارزیابی ابتدایی مهارت زبان انگلی�سی برای
کالیفرنیا یا  )ELPACرا سپری خواهند نمود تا مشخص شود که آیا به
انگلی�سی ( )English Learnerو یا Initially Fluent
عنوان دانش آموزان
ً
( English Proficientاساسا مسلط به زبان انگلی�سی  )IFEPوارد مدرسه
میشود .هر سال در فصل بهار تمام دانش آموزان زبان از طریق ELPAC
( Summativeامتحان جامع) ارزیابی میشوند تا به عنوان
 Reclassified Fluent English Proficientیا ( RFEPمسلط به زبان انگلی�سی)
شناخته شوند .نتایج ( ELPAC Summative Assessmentارزیابی جامع)
در فصل پاییز گزارش میشوند .این نتایج جز از فرآیند دستهبندی مجدد
برای مشخص کردن این مسئله است که آیا دانشآموزان به اندازه کافی
به زبان انگلی�سی تسلط دارند و آماده خروج از خدمات ویژه آموزش زبان
انگلی�سی هستند تا بتوانند درتمام دروس بدون کمک زبانی شرکت کنند یا
خیر .پس از دستهبندی مجدد ،یک دانشآموز دیگر در وضعیت یادگیرنده
زبان قرار ندارد ،این افراد به عنوانReclassified Fluent English
) Proficient (RFEPدر نظر گرفته میشود .پیشرفت دانشآموزان RFEP
برای حداقل چهارسال تحت نظارت قراردارد .برای کسب اطالعات بیشتر
با  English Learner & Multicultural Education Departmentبه شماره
(916) 971-5382تماس بگیرید.
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خدمات حمایت آموزشی
Multi-Tiered System of Supports
(سیستم پشتیبانی چندالیە)
San Juan Unified’s Multi-Tiered System of Supports
( )MTSSیک 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
آموزان فراهم می کنیم .دانش آموزان در کالسهای  K-8به مشاوران،
کارگران اجتماعی ،رفتارگرایان ،روانشناسان ،درمانگران بهداشت
روانی ،تکنسین های پشتیبانی عاطفی اجتماعی ،پرستاران و متخصصان
مداخله دانشگاهی دستر�سی دارند .دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند
از طریق پرونده ها و از طریق یک روند ارجاع شناسایی می شوند .دانش
آموزان دبیرستان دستر�سی خا�صی به پشتیبانی های ویژه طراحی شده
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 Biliteracyمهر تائید زبان دوم)
تواناییهای زبانی دانشآموزان سال آخر دبیرستان توسط ناحیه
آموز�شی  San Juanبه رسمیت شناخته میشود .نشانی با عنوان
 California Seal of Biliteracyبه دانشآموزان سال آخر اهدا میگردد که
عالوه بر زبان انگلی�سی ،با توجه به مجموعهای از معیارهای سختگیرانه
به یک زبان دیگر هم تسلط دارند .نشانها در مراسم اهدای جوایز هر
دبیرستان ،به دانشآموزان اهدا میشود .برای کسب اطالعات بیشتر با
 English Learner & Multicultural Education Departmentبه شماره
(916) 971-5382تماس بگیرید.

مشاوره مدرسه
برای کمک به دانشآموزان و خانوادههای آنها ،مشاوره مدرسه ارائه
میشود .در کادر اداری تمام مدارس متوسطه و دبیرستان (لیسه) ،یک
مشاور وجود دارد .مشاورین مدرسه همچنین به صورت منظم در بع�ضی
دبستانها (مدارس ابتدایی) فعالیت دارند و برای مشاوره سوگواری،
جلوگیری اززورگویی درمدرسه و سایرخدمات مورد نیاز ،درمدارس حاضر
هستند .آموزگاران و مسئولین اداری هم آموزشهای الزم را پشت سر
گذاشتهاند تا دانشآموزانی که دچار مشکل هستند را شناسایی و به آنها
کمک کنند.
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آموزش بزرگساالن
برنامه های جلوگیری ()Prevention Programs
برنامههای جلوگیری ( )Prevention Programsدر تمام ناحیه آموز�شی
پشتیبانی و منابع را در اختیار دانشآموزان قرار میدهند .برنامههای هر
محل با هدف ارتقاء موفقیت آکادمیک و جو کلی مدارس ارائه میشوند و
در عین حال دانشآموزان را تشویق میکنند تا با دوری از خشونت ،الکل،
دخانیات و سایرمواد مخدر ،سبک زندگی سالمی داشته باشند .برای کسب
ً
اطالعات بیشترلطفا با  (916) 979-8623تماس بگیرید .عالوه براینSan ،
 Juan Unifiedخدمات حمایتی و جلوگیری از زورگویی را ارائه میکند .برای
کسب اطالعات بیشتر درباره جلوگیری از زورگویی به صفحه  50مراجعه
کنید.

بهبود حاضری
هدف ( )Attendance Improvement Programبرنامه بهبود حاضری
تشویق همه دانشآموزان به حضور به موقع و همه روزه به مدرسه است.
والدین میتوانند با تشویق دانشآموزان به حضور منظم در کالس ،که با
موفقیت تحصیلی ،رابطه محکمتر با مدرسه و همکال�سیها ،کاهش نرخ
رفتارهای غلط وخطرناک وافزایش شرکت درآموزش عالی ارتباط مستقیم
دارد ،درموفقیت کودکان خود نقش بهسزایی ایفا کنند.
کارکنان با دانشآموزان ،خانوادهها و مدارس همکاری میکنند تا حضور
روزانه را افزایش دهند و مشارکت تحصیلی را تشویق کنند .این برنامه
اطالعات ،منابع و ارجاعاتی را در اختیار خانوادهها قرار میدهد تا به آنها
امکان بدهد حضور کال�سی منظمی داشته باشند ،به موفقیت تحصیلی
دانشآموز خود کمک کنند و ارتباط بین مدرسه و خانواده را بهبود دهند.
برای کسب اطالعات بیشتر ،با  (916) 979-8604تماس بگیرید.

آموزش بزرگساالن

دورههای کارآموزی

کالسهای آموزش بزرگساالن  San Juan Unifiedدر دسترس تمام
افراد  18سال به باال قرار دارد .برای کسب اطالعات بیشتر درباره تمام
کالسها ،به وب سایت  www.sanjuan.edu/sunrisetcمراجعه کنید یا
 (916) 971-7654تماس بگیرید.

دوره کارآموزی یک همکاری بین مدیریت ،کار و آموزش عمومی است که
تأمین نیروی کار ماهر و مورد نیاز کالیفرنیا برای امروز و فردا را انجام
میدهند .در حال حاضر  San Juan Unifiedبا برنامههای کارآموزی زیر
همکاری میکند:
• •California Fire Fighter Joint Apprenticeship Committee
) (CFFJACکه برنامههای کارآموزی الزم برای استخدام مأمور
آتشنشانی توسط واحد آتشنشانی حرفهای را ارائه میدهد .یک
فرد با جهتگیری واحدی که برای آن کارمیکند به یک کارآموز
آتشنشانی تبدیل میشود.
•بام سازان United Union of Roofers, Waterproofers and -
 Allied Workersبرنامه خود را به صورت مشترک با کارو مدیریت در
سطح اتحادیه محلی به کارفرمایان امکان استفاده ازکارکنان ماهری
را میدهد که درزمینه ساخت پشت بام و سیستمهای ضدآب برای
خشک نگه داشتن ساختمانها درآمریکا تخصص دارند .کارآموزان
مهارت خود را ازطریق تمرین شغل مربوطه تحت نظارت مناسب و
مطالعه موضوعات فنی مربوط به ساخت پشت بام ،میآموزند.

آموزش  English as a Second Languageیا ( ESLانگلی�سی به عنوان زبان
دوم) و شهروندی از سطح مبتدی ( )beginningتا متوسط به باال ارائه می
شوند .کالسهای  ESLدر ، Sunrise Tech Center

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

 Creeekside Adult Centerو سایر مدارس منتخب در ناحیه آموز�شی San
 Juan Unifiedهم برگزارمیشوند.

)Adult Education Career Education (AE-CTE

دورههای تقویتی

دورههای  AE-CTEآموزش فنی و حرفه ای برای کمک به آمادهسازی
بزرگساالن برای دریافت گواهی صنعتی و پایهگذاری یک مسیر حرفهای
خاص ،طراحی شدهاند .این دورههای گواهینامه ای شامل کمک دفتری
و کمک پزشکی کلینیکی همراه با یک کارآموزی کوتاه مدت و صورتحساب
پزشکی و برنامه نوی�سی هستند.

آموزش ابتدایی و متوسطه
برنامههای آموز�شی ابتدایی برای بزرگساالن ،مجموعهای از خدمات
اسا�سی از جمله خواندن ،نوشتن ،ارتباط کالمی ،تفکر انتقادی،
ارائه میکند .تحصیالت متوسطه بزرگساالن
ریا�ضی و حساب
( )Adult Secondary Educationتکمیل دبیرستان ،آمادهسازی
برای آزمون معادله ی دبیرستان  GEDآمادگی برای آزمون  HiSetو
خدمات آزمون تصدیق شده را فراهم مکیند .این کالس ها در مدارس
 Sunrise Tech Centerو  Creekside Adult Centerارائه میشود.

انگلیسی به عنوان زبان دوم و تابعیت

آموزش ( Community Based Educationمبتنی براجتماع) مجموعهای از
کالسهای تقویتی برای بزرگساالن و اجتماع را برگزار میکند .این کالسها
به صورت کامل ازطریق هزینههای ثبتنام دانشآموزان پشتیبانی میشود.
بع�ضی ازکالسها ازطریق آموزش اجتماعی ارائه میشوند ،ازجمله آموزش
هنر ،موسیقی ،عکا�سی غذاها ،تعمیر دوچرخه و تبارشنا�سی.

)آموزش فنی و حرفه ای بزرگساالن)
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استانداردهای آکادمیک و تنظیم گزارش
برنامه تحصیلی

استانداردهای آکادمیک ناحیه آموزشی

سازمان آموزش کالیفرنیا چارچوبها و استانداردهایی را ایجاد میکند،
این استانداردها به دانشآموزان توصیه میکنند که در هر موضوع باید
چه چیزهایی را بیاموزند .ایالت همچنین یک برنامه ارزیابی و حسابر�سی
ایجاد کرده است که میزان پیشرفت دانشآموز به سمت هر یک از این
استانداردها را اندازهگیری میکند .عالوه بر این ایالت یک فهرست از
کتابهای مورد تأیید و سایر مواد آموز�شی که باید در کالسهای درس
استفاده شوند ،را ارائه میکند.

ناحیه آموز�شی ما اطالعاتی درباره توانایی دانشآموز برای کار بر اساس
California State Standardsکه مشخص میکند دانشآموز چه
چیزهایی را باید بداند و چه کارهایی را باید انجام بدهد ،جمعآوری
میکند .این اطالعات بر اساس عملکرد دانشآموز در آزمونهای
California Assessment of Student Performance and Progress
)((CAASPPارزیابی عملکرد و پیشرفت دانش آموز در کالیفرنیا) و/یا
( California Alternative Performance Assessmentارزیابی متناوب
عملکرد در کالیفرنیا) و البته ارزیابیهای داخل کالس و ناحیه آموز�شی
هستند .خانوادهها میتوانند از مدارس بخواهند یک کپی از استانداردهای
آکادمیک را دراختیارآنها بگذارد .برای اطالع بیشترازاستانداردهای ایالت
کالیفرنیا میتوانید به صورت آنالین به  www.cde.ca.gov/re/cc/مراجعه
کنید.

در ناحیه آموز�شی  ،San Juan Unifiedکارکنان و یک کمیته از شهروندان
فهرست کتابهای مورد تأیید ایالت و مطالب آموز�شی را برر�سی میکنند و
توصیههای خود در رابطه با اینکه کدام مواد آموز�شی باید خریداری و در
مدارس  San Juan Unifiedاستفاده شوند ،در اختیار هیئت مدیره مدرسه
قرار میدهند .تصمیمات نهایی در جلسات عمومی توسط هیئت مدرسه
گرفته میشود.
کتابهای در�سی و سایر مواد آموز�شی ،از جمله عناوین در�سی ،توضیحات،
اهداف دوره آموز�شی و استانداردهای تحصیلی برای مشاهده خانوادهها در
مدارس ودفترناحیه وجود دارند ( .)EC § 49091.14این استانداردها توضیح
میدهند دانشآموزان درهرمقطع و برای هرموضوع در�سی ،چه چیزهایی را
باید بدانند و چه کارهایی را میتوانند انجام دهند .عالوه بر این ،میتوانید
از طریق مدارس یا دفتر ناحیه آموز�شی به شماره  (916) 971-7364به
اطالعات مربوط به استانداردهای آکادمیک و ارزیابی موفقیت دانشآموز
دستر�سی پیدا کنید.

گزارش پیشرفت دانشآموز
آموزگاران  San Juan Unifiedبرای اطالعرسانی به والدین درباره پیشرفت
دانشآموزشان از روشهای متعددی استفاده میکنند .سیستم گزارش
نمرات شامل کارتهای گزارش ،ارزیابی پیشرفت دانشآموز بر اساس
استانداردهای آکادمیک ،اطالعیههای پیشرفت و جلسات اولیا و مربیان به
صورت فردی وگروهی میباشد .پیشرفت را میتوان ازطریق Parent Portal
(پورتال والدین) به آدرس  www.sanjuan.eduهم پیگیری کرد.
در شبهای بازگشت به مدرسه ،خانوادهها با آموزگاران ،کالس و قوانین
مدرسه ،خطم�شیها و رویههای تحصیلی ،برنامهها و کارکنان مدرسه آشنا
میشوند.
ممکن است انتظارات ازدانشآموز دریک مقطع و استانداردهای آکادمیک
براساس هرموضوع هم دراختیارخانوادهها قراربگیرد.
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ارتقا و نگهداشت
بر اساس قوانین فعلی ،مدارس ملزم هستند روشهایی را به کار بگیرند تا
اگر مهارت یک دانشآموز در خواندن و ریا�ضی پایینتر از سطح یک مقطع
بود ،در همان مقطع حفظ گردیده و به مقطع باالتر نرود .قوانین به این
معنی هستند که همه  -دانشآموزان ،معلمان ،خانوادهها وکارکنان مدرسه
باید با هم کار کنند تا مطمئن شوند دانشآموزان در تسلط روی مهارت
خواندن ،نوشتن و ریاضیات در هر مقطع پیشرفت میکنند ،تا از این طریق
ً
دانشآموزان برای رفتن به مقطع بعد کامال آماده باشند.
دانشآموزان مدرسه ابتدائیه که نمرات بسیار پایینی در مهارت های
انگلی�سی/زبانی یا ریاضیات دارند ،درمعرض خطرنگهداشت درهمان کالس
قراردارند .اعالمیههای پیشرفت وکارتهای گزارش به صورت زودهنگام این
نگرانی را به خانوادهها گوشزد میکنند .به طور خاص ،اگردانشآموزان در
درس زبان/هنرهای زبانی یا ریاضیات نمرههای  1یا  2بگیرند ،نگهداشتن آنها
ممکن است؛ یا اینکه دریکی ازدرسهای انگلی�سی/هنرهای زبانی یا ریاضیات
به استانداردهای مقطع که ازسوی ناحیه تعیین شده است نرسند.
خانوادهها میتوانند نسبت به نگهداشت اعتراض کنند ،اما مسئولیت
نشان دادن اینکه چرا باید نتیجه اعالم شده تغییر کند ،به عهده طرف
معترض است.
مدیر مدرسه به اعتراض رسیدگی میکند و برای آخرین مرحله ،آمر مدیر به
اعتراض والدین رسیدگی میکند .رسیدگی به اعتراض در هر مرحله ظرف
مدت  30روزپس ازدریافت درخواست کتبی ،انجام میشود.

استانداردهای آکادمیک و تنظیم گزارش
در  San Juan Unifiedهدف ما کمک به دانشآموزان برای ارتقاء سطح
مهارتهای خواندن ،نوشتن و ریاضیات است تا در یک کالس نگهداشته
نشود .ما به سختی تالش میکنیم تا دانشآموزان ضعیفتررا درسریعترین
زمان ممکن شناسایی کنیم ودرمدرسه ودرطول تابستان پشتیبانی الزم را از
طریق برنامه یادگیری پیشرفته ناحیه آموز�شی ،به آنها ارائه دهیم.
خبر خوب این است که با حضور منظم در کالس ،پشتیبانی پیشرفته از
سوی مدرسه و کار و تالش بیشتر در منزل ،میتوان مهارت دانشآموز را به
شکل قابل توجهی ارتقاء داد.
معلمان میتوانند اطالعات خود درباره انتظاراتی که از دانشآموزان وجود
دارد و آنچه باید در هر مقطع انجام دهند ،به صورت کتبی ارائه کنند .در
طول سال ،خانوادهها کارنامه ها و نمرههای کاری دانشآموزان که سطح
موفقیت هردانشآموز را نشان میدهد ،دریافت میکنند.
اگر فعالیت یک دانشآموز «پایینتر» از سطح آن مقطع باشد یا اگر
خانوادهها ازپیشرفت دانشآموز خود نگران هستند ،به خانوادهها توصیه
میشود به دیدن معلم فرزند خود بروند .معلمان میتوانند درباره خدمات
ارائه شده توسط ناحیه ما وکارهایی که خانوادهها ودانشآموزان میتوانند
برای پیشرفت مهارتهای اسا�سی انجام بدهند ،با شما صحبت کنند .هرچه
این همکاری دوجانبه زودترآغازشود ،دانشآموز میتواند سریعترپیشرفت
کند .برای کسب اطالعات بیشتربا مدیرمدرسه خود تماس بگیرید.

گزارش دبستان (مدرسه ابتدائیه)
خانوادههای دانشآموزان دبستانی میتوانند در پایان هر ثلث یک گزارش
دریافت کنند که درآن وضعیت دانشآموزان با توجه به مقیاس استاندارد
آکادمیک ناحیه آموز�شی بین  1تا  4ارزیابی شده است .خانوادهها از طریق
شبهای بازگشت به مدرسه (جلسه اولیا و مربیان) ،گزارشهای پیشرفت
و جلساتی که با معلم فرزند خود برگزار میکنند ،اطالعات بیشتری درباره
پیشرفت فرزند خود کسب میکنند .در صورت نیاز در جلسات درباره
سؤاالت ونگرانیهای خانواده ،ارزیابی نتایج ،مثالهای فعالیت دانشآموز،
کارنامه ها ،نقاط قوت و ضعف هرفرد ،وظایف خانگی ،مسائل انضباطی و
طرح همکاری برای کودک صحبت خواهد شد.
پیشرفت دانشآموز درخواندن ،نوشتن ،شنیدن/صحبت کردن ،ریاضیات،
علوم ،مطالعات اجتماعی ،هنر ،موسیقی ،تربیت بدنی و راههای رسیدن به
موفقیت ،مثل ثبات/پشتکار ،نمایش یک طرز فکررشد یافته،

قدردانی کردن و احترام به دیگران ،همکاری سازنده و انضباط فردی،
گزارش میشود .تعداد غیبت ها یا تأخیرها هم درکارنامه ها قید میشود.
اگرچه در هر زمان در طول سال تحصیلی میتوان برگزاری جلسه
درخواست کرد ،اما در پایان ثلث اول یک جلسه برای تمام دانشآموزان
ترتیب داده میشود .پس از ثلث دوم میتوان جلسات را به دانشآموزانی
که ازاستانداردهای سطح مقطع پایینترهستند یا به پیشرفت نیازدارند،
خانوادههایی درخواست برگزاری جلسه دارند و دانشآموزان جدیدی که
در پایین جلسه نداشتند اختصاص داد .به عالوه ،به خانوادهها توصیه
میشود از طریق یادداشتهای شخ�صی ،ایمیلها ،تماسهای تلفنی و/یا
جلسات حضوری با معلمان درتماس باشند.

گزارش مدرسه متوسطه
کارنامه های مدرسه متوسطه چهار بار در طول سال آماده میشوند.
برای هر کالس که دانشآموز در آن حضور دارد یک نمره از  Aتا  Fدر
نظر گرفته میشود .کارنامه ها هم با استفاده از نمادهایی مثل ( Oیعنی
 outstandingیا فوقالعاده)( S ،یعنی  satisfactoryیا قابل قبول) و U
(یعنی  unsatisfactoryیا غیرقابلقبول) برای هر کالس ،موفقیت یک
دانشآموز را نشان میدهند.

گزارش دبیرستان
کارنامه های دبیرستان به نحوی طراحی شدهاند که اطالعات بیشتری
درباره پیشرفت دانشآموز ارائه کنند .کارنامه های سمسترواربرای هردوره
آموز�شی که دانشآموز درآن شرکت داشته ،یک نمره از  Aتا  Fاختصاص
میدهند و معدل مجموع و اعتبارهای ( )creditsبه دست آمده هم درآنها
قید میشود .معلمان انضباط دانشآموز در کالس را هم ارزیابی میکنند.
گزارشهای پیشرفت با توجه به برنامه مشخص شده در دفتر مدرسه،
برای دانشآموزان صادرمیشوند.
دانشآموزان دبیرستان یک کارنامه که نشاندهنده دورهها ،نمرات و
پیشرفت به سمت تکمیل دروس الزامی و فارغالتحصیل شدن است ،در
ژانویه و ژوئن ( Januaryو  )Juneاز طریق پست دریافت میکنند .در تمام
مدت تحصیل در دبیرستان ،دانشآموزان و خانوادهها باید با مشاورین
همکاری نزدیکی داشته باشند تا از تکمیل دروس الزم برای فارغالتحصیل
شدن اطمینان پیدا کنند .نمرات را میتوان به صورت آنالین از طریق
 Parent Portalبه آدرس  www.sanjuan.edu/parentportalمشاهده
کرد .برای کسب اطالعات بیشتربا مدرسه دانشآموز خود تماس بگیرید.
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استانداردهای آکادمیک و تنظیم گزارش
گزارشهای حسابدهی مدرسه
ناحیه آموز�شی به طور کلی و تمام مدارس San Juan Unified
در قبال جامعه مسئول هستند .گزارشهای School
( Accountability Report Cardsگزارشهای حسابدهی مدرسه)
نشر شده مدارس برای هر مدرسه به شکل آنالین ،به آدرس
 www.sanjuan.edu/sarcدر دسترس قرار دارد .یک نسخه چاپی ممکن
است درخواست شود .کارنامه ها توضیحاتی درباره مدرسه و کارکنان و
دانشآموزان ،نقش اجتماعی ،موفقیت دانشآموز ،خدمات پشتیبانی
از دانشآموز ،هزینههای انجام شده ،امکانات مدرسه ،اندازه کالس،
کتابهای در�سی ،آموزشهای کارکنان و ارزیابیها را در اختیار شما قرار
میدهند.

استانداردهای آکادمیک و تنظیم گزارش

نتایج ارزیابیهای دولتی از طریق ایمیل ،ازطریق پورتال والدین San Juan
یا از طریق پست به خانواده ارسال می شود .این نتایج در طول و پس از
فرآیند یادگیری ،اطالعات بسیارباارز�شی را دراختیارمعلمان ،دانشآموزان
و خانوادهها قرار میدهند .برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید از طریق
شماره  (916) 971-7200با واحد ارزیابی ،امتحانات و برنامهریزی در�سی ما
تماس بگیرید .تقویم آزمون ناحیه ما ازطریق آدرس http://www.sanjuan.
 edu/testingcalendarدردسترس قراردارد.

برنامه آزمون
آزمون

تاریخها

نمرات

California Assessment of Student
)،Performance & Progress (CAASPP
ارزیابی زبان انگلی�سی ( ،)ELAریا�ضی وعلوم

آوریل-مه

 3-8و 11
 ELAو
ریاضی 5،8
و  12علوم

درطول سال تحصیلی ،دانشآموزان درهرمقطع یک مجموعه ارزیابیهای
ایالتی را پشت سرمیگذارند.

California FITNESSGRAM

مه-فوریه

9 & 7 ،5

معلمان و مسئولین از این نتایج برای بهبود یادگیری دانشآموز استفاده
میکنند و خانوادهها متوجه میشوند عملکرد فرزندشان درمدرسه چگونه
است.

English Learner Profi ciency
)Assessments for California (ELPAC
)C

آزمون دانشآموز

ارزیابی یادگیری دانشآموزان بخ�شی جدایی ناپذیر از یک برنامه آموز�شی
محسوب میشود .برای اطمینان از وجود نتایج قابل اتکا ،دستر�سی به
اقالم شخ�صی ،مثل وسایل الکترونیک ،ممکن است در طول زمان آزمون
ممنوع شود .استفاده از لوازم الکترونیک تأییدشده به عنوان اقالم کمکی
یا اصالحی استثناء محسوب میشوند.
اگر نمیخواهید فرزندتان در یک یا چند درس از برنامه آزمون
)California Assessment of Performance and Progress (CAASPP
شرکت کند ،باید پیش ازتاریخ شروع آزمون درهرسال تحصیلی ،درخواست
کتبی خود را به مدرسه ارائه کنید .نام ،تاریخ تولد ،مقطع و آزمون یا در�سی
که میخواهید فرزندتان درآن شرکت نکند را قید کنید.
دانشآموزانی که به تازگی ثبتنام کردهاند باید همزمان با تکمیل فرآیند
ثبتنام توسط خانوادهEnglish Learner Proficiency Assessment for ،
)California (ELPACکه در مرکز ثبت نام  San Juan Centralیا در  30روز
ابتدایی سال تحصیل درمحل مدرسه برگزارمیشود ،پشت سربگذارند.
اگردانش آموزان به عنوان زبان آموزان انگلی�سی شناخته شوند ،هرساله
مورد ارزیابی قرارمی گیرند تا شرایط الزم برای صحبت بدون عیب انگلی�سی
را برآورده سازند.
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PSAT
Advance Placement Test
آزمونهای تعیین

فوریه-آوریل

تمام
دانشآموزان
زبان انگلیسی

اکتبر

11،10

مه 7-18

دبیرستان

Naviance
 Navianceیک برنامهریز آموز�شی است که از طریق  San Juan Unifiedدر
اختیار تمام دانشآموزان مقطع  6-12قرار میگیرد .برنامه  Navianceیک
برنامه جامع ،و آنالین است که به دانشآموزان کمک میکند یک شغل،
کالج و مسیر آموز�شی منحصر به فرد را با توجه به آرزوهای شخ�صی خود
انتخاب کنند .خوشحالیم که میتوانیم این مرجع را دراختیاردانشآموزان
و والدین قرار دهیم؛ میتوان از طریق پورتال دانش آموزان هم به آن
دستر�سی داشت .برای کسب اطالعات بیشتر درباره  ،Navianceبا مشاور
مدرسه خود تماس بگیرید.

شرایط فارغ التحصیلی
جدول این صفحه ،یک خالصه ازشرایط فارغالحصیلی San Juan Unified
و ورود به کالجهای موجود درسیستمهای )UC( University of California
و ) California State University (CSUرا نمایش میدهد.
در طول روزهای کار مدرسه و قبل و بعد از شروع به کار مدرسه ،مشاوران
دبیرستان آماده مالقات با دانشآموزان هستند .دانشآموزان میتوانند
برای یک مالقات در دفتر مشاور مدرسه خود ،وقت بگیرند .فهرست دروس
هر مدرسه که با شرایط پذیرش  UCو  CSUمطابقت دارند ،در دفتر مشاور
و یا آدرس  www.sanjuan.edu/ucopموجود است.
برای دریافت یک دیپلم دبیرستان ،دانشآموزان باید:
•درتمام دروس مورد نیازبرای فارغالتحصیلی قبول شوند
•حداقل  220اعتباردر�سی دریکی ازمدارس سنتی و  280اعتباردر
مدارس تقسیم اوقات بسته داشته باشند
•ازسایرشرایط فارغ التحصیلی که توسط خود مدرسه تعیین و به
وسیله هیئت آموزش مدرسه تأیید میشوند ،مثل پروژههای نهایی یا
خدمات اجتماعی ،برخوردارباشند
برای اطالع کامل با مشاور مدرسه خود تماس بگیرید .با توجه به قوانین
کالیفرنیا ،نوجوانان تحت پرورش و بیخانمان مهاجر ،تازه وارد میتوانند
شرایط فارغ التحصیلی متفاوتی داشته باشند .دانشآموزان و خانوادههای
آنها باید برای مالقات با مشاور دبیرستان درخواست کنند.

شرایط ناحیه آموزشی و دانشگاه
موضوع

ناحیه *

** UC/CSU

انگلیسی

 40اعتبار

 4سال

تاریخ جهان

 10اعتبار

 1سال

تاریخ ایاالت متحده

 10اعتبار

 1سال یا  1ترم  1 +ترم دولت
آمریکا

دولت آمریکا

 5اعتبار

 1سال یا  1سمستر 1 +
سمستر تاریخ ایاالت متحده

علوم اجتماعی

 5اعتبار

 1/2سال اختیاری

اقتصاد

 5اعتبار

 1/2سال اختیاری

ریاضیات

علوم زیستی

علوم جسمی

شرایط جدید برای کالس 2023
هنرهای بصری و نمایشی

بورد آموز�شی شرایط تعدیل شده فارغ التحصیلی را تصویب نموده
است که برای کالس  2023قابل اجرا میگردد .برای اطالع بیشتربه
 www.sanjuan.edu/collegecareerreadyمراجعه کنید.

 20اعتبار شامل
IM1
 10اعتبار

 3سال ( 4سال توصیه میشود)
 2سال علوم آزمایشگاهی
( 3سال توصیه میشود)

 10اعتبار

به علوم زیستی مراجعه کنید

 10اعتبار از
 ،VAPAآموزش فني
و حرفه ای یا زبان
خارجی

 1سال

زبان خارجه

باال را مشاهده کنید

 2سال ( 3سال توصیه میشود)

تربیت بدنی

 20اعتبار

اختیاری

سالمت

 5اعتبار

اختیاری

 70-130اعتبار

 1سال

موارد اختیاری

** UC/CSUحداقل ریا�ضی مورد نیاز IM3
** نمرات باید  Cیا بیشتر باشد تا درلیست نیازمندی  A-Gقرارگیرد
**  VAPAباید یک سال کامل ازهمان مضمون هنرباشد
* نیازهای دبیرستان  Casa Roble Fundamental High Schoolتفاوت دارد
** برر�سی شرایط پذیرش در .http://www.ucop.edu/agguide/a-g-requirements/
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آموزش ویژه
ارجاع و ارزیابی
ناحیه آموز�شی ما برای تمام کودکان با نیازهای ویژه ،از تولد تا سن 22
سالگی برنامه دارد .ما با ( County Office of Educationدفتر آموزش
شهرستان) و سازمانهای محلی همکاری نزدیکی داریم تا دانشآموزان که
نیازهای ویژه دارند ،ازجمله دانشآموزان مدارس خصو�صی ،دانشآموزان
که زیاد تغییرمکان میدهند ،دانشآموزان مهاجر ،دانشآموزان بیخانمان،
دانشآموزان که تحت مراقبت ایالت قرار دارند و دانشآموزانی که از یک
مقطع به مقطع بعد میروند اما ممکن است به یک معلولیت دچارباشند،
را پیدا کنیم .تمام افرادی که یک کودک با نیازهای ویژه میشناسند باید
با مدرسه محل زندگی خود یا دفتر ( Special Educationآموزش ویژه) به
شماره  (916) 971-7525تماس بگیرند.
خانوادههایی که مطمئن نیستند فرزندشان نیازهای ویژه دارد ،باید با مدیر
یا متخص�صی که در مدرسه فرزندشان حاضر است ،درباره آموزش ویژه و
فرآیند ارجاع صحبت کنند .پیش ازاینکه یک کودک خدمات دریافت کند،
باید نیازهای کودک پس از دریافت یک رضایتنامه کتبی از والدین ارزیابی
شوند .کارکنان مدرسه به خانواده و دانشآموز کمک کرده و مشخص
میکنند که آیا به ارجاع برای آموزش استثنائی ،ارزیابی و/یا خدمات ویژه
نیاز است یا خیر .برای تعیین وقت ارزیابی ،با متخصص منابع یا مدیر
مدرسه محل زندگی خود تماس بگیرید EC § 56301-56303( .و )56321

Individualized Education Program
)برنامه آموزش فردی یا (IEP
پس از ارزیابی دانشآموز ،یک جلسه تیم Individualized Education
) Program (IEPبرگزار میشود تا مشخص گردد که آیا دانشآموز
صالحیت آموزش ویژه را دارد یا خیر .خدمات آموزش استثنائی را میتوان
در کالسهای آموزش عمومی ،اتاق لوازم ،کالس آموزش ویژه یا مدرسه
آموزش ویژه ارائه کرد .در بع�ضی موارد استثنائی ،ممکن است به تعیین
سطح غیرانتفاعی نیازباشد.
هزینه پرداختی توسط والدین برای ثبتنام دانشآموزان در مدارس
غیرانتفاعی جبران نخواهد شد ،مگر آنکه حداقل  10روز قبل از انجام این
کار ،به صورت کتبی به ناحیه ما اطالع داده شود .با این حال ،خانوادهها
میتوانند درهرزمانی که مایل بودند فرزندان خود را درمدارس غیرانتفاعی
ثبتنام کنند ،اما هیچ هزینهای جبران نخواهد شد.

25

آموزش ویژه
خدمات آموزش ویژه برای دانشآموزانی که
توسط والدین در مدارس خصوصی ثبتنام
شدهاند
در قوانین جدید آموزش ویژه فدرال و ایالت ،تغییرات قابل توجهی در
مسئولیت ناحیه مدارس دولتی در قبال ارائه خدمات دانشآموزان معلول
که ازسوی والدین درمدارس خصو�صی ثبتنام شدهاند ،ایجاد شده است.
به شکل خاص ،بر اساس قوانین فدرال و ایالتی ،کودکانی که توسط
والدین درمدارس خصو�صی ویژه معلولین ثبتنام شدهاند ملزم به پرداخت
مبلغی مشابه با مدارس عمومی ویژه معلولین نیستند .به عالوه ،در صورت
که ناحیه آموز�شی ،آموزشهای مناسب و رایگان (free and appropriate
 educationیا  )FAPEرا برای کودکان و والدین که انتخاب کرده اند کودک
شان در مدرسه خصو�صی جابجا شود ،فراهم نموده باشد ،آنها ملزم به
پرداخت هزینه آموزش ،به شمول آموزش ویژه و خدمات مربوط به آن
برای کودک دارای یک معلولیت دریک مدرسه خصو�صی ویا تسهیالت دیگر
نمیباشد.
 San Juan Unifiedبازهم کارپذیرش ارجاعها برای مشخص کردن صالحیت
استفاده از خدمات آموزش ویژه برای کودکانی که دچار معلولیت هستند و
درمدارس خصو�صی حضور دارند را انجام خواهد داد .والدین دانشآموزی
که در مدرسه خصو�صی تحصیل میکند باید با مدیر یا معلم آموزش ویژه
در مدرسه ناحیهای که فرزندشان در حالت عادی در آن حاضر میشود (با
توجه به آدرس منزل) تماس بگیرند و درباره دالیل ارجاع صحبت کنند .اگر
کودک از صالحیت الزم برخوردار باشد ،یک برنامه آموزش فردی( )IEPدر
اختیار دانشآموز قرار میگیرد که برنامه آموزش ویژه مناسب و خدمات
مربوط به آن را دراختیاردانشآموز قرارمیدهد تا نیازهای دانشآموز تأمین
شود و از دستر�سی به آموزش عمومی مناسب و رایگان ( )FAPEاطمینان
حاصل شود.
خدمات آموزش ویژهای که در  IEPارائه میشود در صورتی موجود است
که والدین تصمیم بگیرند دانشآموز را در یک مدرسه دولتی ثبتنام کنند.
اگر ولی یک مدرسه خصو�صی را برای دانشآموز انتخاب کندSan Juan ،
 Unifiedیک طرح خدماتی ایجاد میکند که درآن براساس تناسب ،مشاوره
گفتاری ،کاردرمانی ،مشاوره رفتاری و/یا خدمات بینایی ارائه میشود.

دستورالعمل حمایتی
والدین که با شناسایی ،ارزیابی یا شرایط آموزش عمومی مناسب و
رایگان برای یک فرد با نیازهای ویژه که ازسوی ناحیه ما انجام میگیرد
مخالف هستند ،این حق را دارند که با توجه به آنچه در Alternative
)( Dispute Resolution (ADRحل وفصل متناوب اختالف) مشخص
شده است ،یک فرآیند تعیین غیررسمی درخواست کنند .این فرآیند
تالش میکند مسائل را در سطح اولیه و پیش از تنظیم یک شکایت
رسمیتر حل و فصل کند .اگر مایل هستید اطالعات بیشتری کسب
ً
کنید ،لطفا با واحد آموزش ویژه تماس بگیرید.
اگر والدین یا افراد قیم ترجیح میدهند یک فرآیند صالحیت رسمیتر
حل و فصل داشته باشند ،میتوانند برای مشخص شدن تناسب
برنامه ناحیه ما ،یک درخواست دادر�سی بدهند.
دستورالعمل مربوط به ارائه یک درخواست دادر�سی در Special
( Education Parent Handbookکتاب راهنمای والدین برای آموزش
ویژه) قید شده است .این سند را میتوانید به آسانی و با درخواست
از مدیر یا متخصص منابع هر مدرسهای در محل خود دریافت کنید،
یا از طریق شماره ) (916-971-7525با Special Education Field
( Officeدفتر آموزش ویژه) تماس بگیرید .یک درخواست رسیدگی
باید به صورت کتبی به این آدرس ارسال شودSpecial Education :
Division, Office of Administrative Hearings, 2349 Gateway
)EC § 56500( .Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833

با ( California Department of Education Complaint Divisionبخش
شکایات اداره آموزش کالیفرنیا) به شماره  (916) 327-3537تماس بگیرند.
شکایات باید به صورت کتبی باشند CCR( .عنوان )3080 § ,5

روندهای شکایت از آموزش ویژه
بر اساس قوانین فدرال و ایالتی ،هر فرد ،سازمان عمومی یا نهاد
میتواند یک شکایت کتبی برای رئیس عمومی آموزشهای عامه در
ایالت ارائه نموده و در آن اعالم نماید که ناحیه ما نتوانسته است
ازقوانین مربوط به آموزش ویژه و خدمات مربوط به آن تبعیت کند.
اگر یک خانواده معتقد است که حقوق برنامه آموزش استثنائی
فرزندش نقض شده است ،توصیه میکنیم با Special
( Education Departmentبخش آموزش ویژه) به شماره
 (916) 971-7525تماس بگیرد .خانوادهها عالوه براین میتوانند با
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حقوق و مسئولیتها
حقوق دانشآموزان

دسترسی تصویری و رسانهای به دانشآموزان

دانشآموزان ،مثل تمام شهروندان دیگر ،از حقوق مشروح در قانون
اسا�سی درکنارقانون ایالتی و خطم�شی ناحیه ،برخوردارمیشوند.

خانوادهها میتوانند به خواست خود و با تکمیل فرمی که به صورت
آنالین در دسترس قرار دارد ( )www.sanjuan.edu/photopolicyیا با
حضور در دفتر مدرسه ،انتخاب کنند تا تصاویر و ویدیوهای ضبطشده از
دانشآموزشان در مطالب مربوط به ناحیه ،مثل خبرنامهها ،بروشورها،
وبسایتها ،مطالب بازاریابی و ویدیوهای منتشرشده روی اینترنت یا در
سایرمکانها مورد استفاده قرارنگیرد .فرم انصراف باید هرسال نزد مدیر
مدرسه تکمیل شود و تا انتهای سال تحصیلی معتبرخواهد بود.

حقوق آنها عبارتند از:
•حق شنیده شدن  -دانشآموزان تشویق میشوند که انتقاد سازنده
خود را ازطریق روشهای مناسب ،مثل دولت دانشآموز ،کمیته
مشاوره دانشآموزان ،روزنامههای مدرسه ،معلمان ،مشاورین،
مدیران و سایرمجاری ارتباطی به اطالع دیگران برسانند و مراقب
باشند این کارباعث ایجاد وقفه و مشکل درعملیات مدرسه نشود.
()EC § 48907; BP 5145.2
•حق آموزش دریک محیط امن و پاکیزه
•حق استفاده کامل اززمان کال�سی برای دریافت آموزش و برای
یادگیری
•حق رفتارعادالنه ،یکدست و محترمانه ازسوی کارکنان و سایر
دانشآموزان
•حق داشتن جلسه پیش ازاعمال یک تنبیه .زمانی که یک دانشآموز
به دلیل رفتاراشتباه ارجاع داده میشود ،دانشآموز مذکور باید این
فرصت را داشته باشد که بتواند نظرخود را درباره حادثه مربوطه
برای مسئوالن مدرسه تشریح کند)BP 5144.1( .

حق اجتناب از استفاده مضر از حیوانات
دانشآموزان میتوانند پس ازدریافت رضایت والدین ،اجازه داشته باشند
در بع�ضی فعالیتها که به نظرشان در آنها به شکل نادرست و مضر از
حیوانات استفاده میشود ،شرکت نکنند .در صورت امکان معلم برای
کسب دانش ،اطالعات یا تجربه الزم ،یک روش جایگزین را به دانشآموز
ارائه میکند)EC § 32255; BP 5145.8( .
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این ناحیه هیچ قدرت حقوقی برای جلوگیری از مصاحبه رسانهها با
دانشآموز شما ندارد و نمیتواند به رسانهها دستور دهد از یک فرد خاص
عکس یا فیلم بگیرند.
توصیه میشود با دانشآموز خود درباره خواستههای خود صحبت
کنید تا در صورت درخواست رسانهها برای مصاحبه با دانشآموز درباره
موضوعات بحثبرانگیز ،مشکلی رخ ندهد .دانشآموزان ،خانوادهها و
مهمانان باید اطالع داشته باشند که ممکن است رسانههای خبری و یا
سایر اشخاص از رویدادهای عمومی مثل رقابتهای ورز�شی یا نمایشهای
دانشآموزی ،فیلمبرداری کنند.
ً
برای کسب اطالعات بیشترلطفا به بخش مربوط به اطالعات دانشآموزی
درصفحه  29مراجعه کنید.

جذب نیروی نظامی
بر اساس قوانین فدرال ،مسئولین جذب نیروهای نظامی اجازه دارند به
اسامی ،آدرسها و شمارههای تلفن دانشآموزان مقطع متوسطه دستر�سی
پیدا کنند .خانوادهها میتوانند درخواست کنند این اطالعات بدون رضایت
کتبی از سوی والدین ،افشا نشود .این درخواست به طور معمول در زمان
ثبتنام اعالم میشود ،اما میتوان آن را به صورت کتبی ارسال کرد به
نشانیDepartment of Admissions and Family Services/Records :
Division. Attention: Custodian of Records, PO Box 477, Carmichael,
.CA 95609

تناقض بین دستورالعملهای بهداشتی و عقاید
دینی یا اخالقی
برنامه آموز�شی در بع�ضی کالسها در مقاطع خا�صی ممکن است
دستورالعملهای بهداشتی را هم شامل شود .برنامههای جامع بهداشت
جن�سی در مقطع پنجم دبستان ،بخ�شی از درس علوم مقطع  7یا  8و
کالسهای بهداشت و ایمنی دبیرستان ،ارائه میشود .هر مدرسه به صورت
جداگانه زمان ارائه این برنامهها در طول سال را مشخص میکند .مطالب
آموز�شی در این برنامه مطابق با قانون بهداشت نوجوانان در کالیفرنیا (EC
 )§ 51930-51939هستند .پیش از ارائه این آموزشها در زمینه بهداشت
یا سالمت جن�سی یا آموزش پیشگیری از  ،HIVمدرسه به صورت کتبی
خانوادهها را درجریان قرارخواهد داد .شما فرصت دارید مطالب آموز�شی
کتبی یا سمعی بصری را پیش ازتدریس مورد ارزیابی قراردهید.
هیچ کودکی از آموزشها خارج نخواهد شد ،مگر آنکه از طرف خانواده یک
درخواست کتبی مبنی بر عدم ارائه آموزش جامع سالمت جن�سی یا آموزش
پیشگیری از  ،HIVدریافت شود EC § 51240-51246, 51930-51939( .و
)BP 6142.1 ;51202

فیلمها /ویدیوها
فقط فیلمها و ویدیوهای تأییدشدهای درکالس نمایش داده میشوند 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 نظراست و هرگونه انحرافی نیازبه تایید
ازسوی مدیرو والدین خواهد داشت.
معلمان مطالب سمعی بصری را پیش ازنمایش برر�سی میکنند ،مطالبی که
با خطم�شی ناحیه همسو هستند را انتخاب مینمایند و یک فرم استفاده از
فیلم/ویدیو ارائه میکنند که باید پیش ازنمایش آن ،مطلب ازسوی مدیریا
فرد مشخصشده تأیید شود.

مراسم مذهبی حمایت شده قانون اساسی
 San Juan Unifiedهیچ خطم�شی خا�صی ندارد که از مراسم مذهبی
حمایت شده قانون اسا�سی جلوگیری یا شرکت در آن را ممنوع
کند ،این مراسم باید بر اساس موارد مشخص شده در «راهنمای
مراسم مذهبی حمایت شده قانون اسا�سی در مدارس ابتدایی
و مقطع متوسطه» باشد که میتوانید به شکل آنالین از طریق
_www.ed.gov/policy/gen/guide/religionandschools/prayer
 guidance.htmlمشاهده کنید.

اطالعیه مدارک تحصیلی معلم
در شروع هر سال تحصیلی ،سازمانهای آموزش محلی که از بودجه Title
 Iاستفاده میکنند باید به خانوادهها درباره حقوقشان برای درخواست
اطالعات مربوط به مدارک تحصیلی حرفهای معلم فرزند خود ،از جمله
وضعیت اعتبار ایالتی ،رشته مدرک لیسانس ،گواهی فارغالتحصیلی یا
مدارک اخذ شده و اطالعات نیمه حرفهای ،اطالع بدهند .این مدارک
تحصیلی دردفترمدرسه هم موجود است .اگربرای مدت بیش ازچهارهفته،
معلمی برای کودکان تدریس کند که با تعریف ایالت کالیفرنیا در ارتباط با
معلم واجد شرایط مطابقت نداشته باشد ،به خانواده دانشآموزانی که
دریک مدرسه  Title Iتحصیل میکند ،اطالع داده خواهد شد.

Cal Grant GPAs
یک قانون جدید دبیرستانها را ملزم میکند حد اوسط نمرات
تمام دانشآموزان مقطع دوازدهم را تا تاریخ  1اکتبر به صورت
الکترونیک در کمیسیون کمک به دانشجو کالیفرنیا (California
 )Student Aid Commissionوارد کنند تا برای کمک هزینه تحصیلی
 Cal Grantیا  Middle Class Scholarshipدر نظر گرفته شوند و
بتوانند ( Free Application for Student Aideدرخواست رایگان کمک
دانشآموزی) یا  California Dream Act Applicationدریافت کنند ،مگر
آنکه به انتخاب خود از این امر انصراف بدهند .دانشآموزان باالی 18
سال میتوانند به انتخاب خود از طرح خارج شوند و برای دانشآموزان
زیر  18سال ،والدین یا نمایندە قانونی تصمیم میگیرد .هر دبیرستان برای
انصراف ،خطم�شی مخصوص به خود را دارد .برای اطالع بیشتر از نحوه
انصراف ،با دبیرستان خود صحبت کنید.
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دسترسی به سوابق دانشآموزان
قانون فدرال و قانون ایالتی ،به دانشآموز و خانواده یا اولیای او ،حق
داشتن حریم خصو�صی را اعطا میکند .باید به اولیای دانشآموزان زیر 18
سال ،والدین دانشآموزان  18سال یا باالتر اگر دانشآموز مستقل نشده
است و دانشآموزانی که  16سال به باال هستند و کالس دهم را به پایان
رساندهاند یا درکالج ثبتنام کردهاند ،اجازه داده شود به تمام سوابق کتبی
قابل شناسایی فردی که در اختیار  San Juan Unifiedقرار دارد ،دستر�سی
کامل داشته باشند.
والدین ،قیم یا دانشآموزان دارای شرایط میتوانند با ارائه درخواست به
مدیر ،سوابق فردی خود را برر�سی کنند .این درخواست باید به صورت
کتبی از طریق فردی که اجازه دستر�سی به سوابق دانشآموز را دارد ،ارائه
شود .ظرف مدت حداکثر پنج روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست،
اجازه دستر�سی صادر خواهد شد .والدین ،افراد قیم یا دانشآموز دارای
صالحیت میتوانند نسبت به هرقسمت ازسوابق که فکرمیکنند نادرست
است یا دلیل به دالیل قانونی باید تغییر کند ،اعتراض داشته باشند .آنها
میتوانند یک نسخه از سوابق را با پرداخت هزینه مشخص شده برای هر
ناحیه دریافت کنند .خطم�شیها و فرآیندهای ناحیه درباره نوع سوابق،
گزارشها نوع اطالعات نگهداریشده ،مسئولیت افراد در قبال سوابق،
اطالعات دایرکتوری ،افراد و سازمانهای مجاز به دستر�سی به اطالعات
دانشآموزان و فرآیندهای اعالم اعتراض نسبت به سوابق ازطریق مدیریا
توسط ( Custodian of Recordsبخش نگهداری سوابق) ناحیه به شماره
 (916) 979-8875ارائه میشوند.
زمانی که یک دانشآموز به یک ناحیه جدید منتقل میشود ،سوابق پس
از اعالم درخواست از سوی مدرسه جدید/ناحیه آموز�شی ،ارسال خواهد
شد .درزمان انتقال به یکی ازنواحی کالیفرنیا ،ولی ،قیم یا دانشآموز دارای
شرایط یک نامه دریافت کرده و از طریق ناحیه آموز�شی در جریان قرار
میگیرد و میتواند یک کپی از اطالعات را برر�سی/دریافت کند (بر اساس
هزینههای مشخص شده برای هر ناحیه) و/یا اعتراض خود نسبت به
سوابق موجود اعالم نماید .مسئوالن مدرسه (کارکنان یا پیمانکاران)
که در  San Juan Unifiedهستند و از نظر آموز�شی برای انجام وظایف و
مسئولیتهای حرفهای خود باید سوابق را برر�سی کنند هم میتوانند به
سوابق دانشآموز دستر�سی پیدا کنند.
سوابق دانشآموز با توجه به قوانین ایالتی و فدرال و خطم�شی و مقررات
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اداری ناحیه نگهداری و در نهایت معدوم خواهند شد .در ناحیه ما سوابق
تمام دانشآموزان ،به جز کارنامههای دبیرستان و سوابق واکسیناسیون،
پنج سال پس ازپایان دوران ثبتنام دانشآموز ،معدوم میشوند.
اگر فکر میکنید فعالیتهای ناحیه در زمینه حریم خصو�صی
با مقررات فدرال مطابقت ندارد ،میتوانید شکایت خود را در
Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education,
 400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-4605تنظیم
کنید EC § 4906049078, 49408(.و )FERPA

اطالعات دانشآموز
اطالعات دایرکتوری دانشآموز را میتوان برای والدین یا سازمانهای
خانواده ،رسانههای خبری ،آژانسهای قضایی ،اتحادیههای دانشجویی،
استخدام نیروهای مسلح و کالجها و دانشگاهها منتشر کرد .اطالعات
دانشآموزی که ممکن است منتشر شوند حاوی این موارد هستند نام،
مقطع ،آدرس ،شماره تلفن ،تاریخ و محل تولد ،رشته تحصیلی ،شرکت در
فعالیتهای رسمی وورز�شی ،وزن وقد اعضای تیمهای ورز�شی ،تاریخ حضور
(ورود و خروج) ،مدارک تحصیلی و جوایز دریافتی ،آخرین سازمانهای
آموز�شی یا موسسات که دانشآموز درآنها حضور داشته و سایراطالعات
مشابه .برای درخواست نسبت به عدم انتشاراطالعات دانشآموزی که درباال
ذکر شد ،یک یادداشت کتبی برای بخش Admissions & Family Services
(خدمات پذیرش وخانواده) ارسال کنیدAttention Custodian of Records. :
)(EC § 49060-49078

حقوق دانش آموزان زبان انگلیسی
خانوادههای افرادی که زبان انگلی�سی میآموزند ،میتوانند انتظار داشته
باشند:
•فرزندشان یک آموزش با کیفیت دریافت کندو توسط آموزگاران
دارای شایستگی عالی تدریس شوند.
•بدانند که فرزندشان برای شرکت دریک برنامه یادگیری زبان
انگلی�سی شناسایی و تعیین سطح شده است
•یک توضیح درباره تمام فرصتهای آموز�شی موجود را دریافت و در
صورت امکان یک برنامه یادگیری زبان انگلی�سی متفاوت انتخاب کنند

•فرزندشان زبان انگلی�سی را تا سطحی مناسب بیاموزد
•فرزندشان سایرموضوعات مثل ریا�ضی را درسطحی آکادمیک مشابه
سایردانشآموزان بیاموزد
•فرزندشان به صورت ساالنه برای ارزیابی پیشرفتش دریادگیری زبان
انگلی�سی مورد سنجش قراربگیرد
•اطالعیه مربوط به نتایج سنجش ساالنه را دریافت کند و توضیح
کاملی دررابطه با تمام فرصتهای آموز�شی موجود به آنها ارائه
شود ،ازجمله فرصت برای تقاضای صرفنظرازموارد استثنا ازسوی
والدین
•اگرمدرسه فرزندشان تعداد  21دانشآموز زبان انگلی�سی یا بیشتر
دارد ،اطالعات مربوط به عملکرد فرزندشان درآزمونهای آکادمیک
برای شرکت دریک ( English Learner Advisory Committeeکمیته
مشورتی دانش آموزان زبان انگلی�سی یا  )ELACدریافت کند.

•درتمام طول سال تحصیلی درهمان مدرسه اصلی (مدرسهای که
کودک آخرین باردرآن حاضرشده) باقی بمانند.
•اگرخانواده درخارج ازناحیه مربوط به مدرسه اقامت دارد ،برای
رفتن و بازگشت به مدرسه اصلی سرویس مدرسه داشته باشند
•بدون نیازبه ارائه یک آدرس ثابت یا مدرک اقامتی ،ثبتنامشان
انجام شود.
برای اطالع بیشتردرباره گزینههای موجود برای خانوادههای بیخانمان
 (916) 979-8794تماس بگیرید.

مدارس «همواره خطرناک»
مدارس همواره خطرناک بر اساس معیارهای مشخص شده از سوی ایالت
از جمله میزان اخراج به دلیل وقوع جرائم خاص ،نقض قوانین مدرسه
بدون اسلحه و جرائم کیفری خشن که علیه یک دانشآموز خاص در
محیط مدرسه رخ داده است ،مشخص میشوند .در San Juan Unified
هیچ مدرسهای به عنوان یک مدرسه همواره خطرناک مشخص نشده
است .خانوادهها باید اطالع داشته باشند که اگرفرزندشان دریک مدرسه
همواره خطرناک حضور پیدا کند ،میتوانند برای انتقال به یک مدرسه
دیگردرهمان ناحیه ،درخواست ارائه کنند.

کودکان بیخانمان
خانوادههایی که به دلیل مشکالت اقتصادی در سرپناهها ،هتلهای
بی نراهی ،اردوگاه ،داخل خودرو ،همراه دوستان یا سایر اعضای
خانواده ،در یک پارکینگ تریلر با مسکن غیراستاندارد زندگی میکنند و
یک محل عمومی یا خصو�صی برای خواب کودک مشخص نشده است یا
فرزندانشان در فهرست مواظب پرورشگاهی قرار دارند ،با توجه به قانون
 ،McKinney-Ventoاز برخی حقوق و حمایت ها برخوردار هستند .کودکان
ازحقوق زیربرخوردارهستند:
ً
•فورا بدون فراهم کردن مدارک مناسب یا سوابق واکسیناسیون در
مدرسه ثبتنام شوند

30

حقوق و مسئولیتها
Protection of Pupil Rights Amendment
(اصالحیه حقوق حفاظت از دانشآموزان یا )PPRA
در  PPRAخانوادهها و دانشآموزان واجد صالحیت ( 18سال یا باالتر،
یا افراد صغیر بدون سرپرست) در زمینه رفتار ناحیه تحقیق ،جمعآوری و
استفاده از اطالعات با هدف بازاریابی و انجام بع�ضی آزمونهای فیزیکی
خاص ،از حقوق به خصو�صی برخوردار هستند .این حقوق شامل موارد
زیرمیشود:
الف .رضایت با نظرسنجیهای فدرال دررابطه با «اطالعات حفاظتشده»:
اگر هزینه هر قسمت از یک نظرسنجی توسط وزارت آموزش و پرورش
ایاالت متحده تأمین شده باشد ،یک دانشآموز واجد صالحیت یا والدین
او باید رضایت کتبی بدهند تا پس از آن دانشآموز بتواند اطالعات مربوط
به موارد زیررا ارائه کند:
•ارتباط سیا�سی
•مشکالت روحی یا روانی دانشآموز یا خانواده دانشآموز
•رفتاریا گرایش جن�سی
•رفتارغیرقانونی ،ضداجتماعی ،خودتخریبی یا تحقیرکننده
•ارزیابی انتقادانه اعضای خانواده دانشآموز
•روابط ممتاز یا مشابه که به شکل قانونی ،برای مثال از سوی وکال،
پزشکان یا کشیش ها ،به رسمیت شناخته میشوند
•گرایش مذهبی ،دین یا اعتقادات دانشآموز یا خانواده دانشآموز
•درآمد ،به جز موارد مورد نیاز قانونی برای مشخص شدن صالحیت
حضور دربرنامه
ب .انصراف از بع�ضی نظرسنجیها و آزمونهای خاص  -خانوادهها و
دانشآموزان دارای صالحیت یک اطالعیه درباره هریک ازفعالیتهای زیر
دریافت میکنند و حق دارند به انتخاب خود ازآنها انصراف بدهند.
•فعالیتهای مربوط به جمعآوری ،انتشاریا استفاده ازاطالعات
شخ�صی که ازدانشآموز گرفته شده است ،با هدف بازاریابی یا
فروش یا هرمسئله دیگرکه درآن اطالعات دراختیاردیگران قرار
میگیرد
•هرگونه تحقیق درباره اطالعات حفاظتشده ،بدون توجه به محل
تأمین بودجه
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•هرگونه معاینه غیراضطراری ،جسمی تهاجمی یا آزمایشات مورد نیاز
به عنوان شرطی برای حضور ،که ازسوی مدرسه یا نماینده آن انجام
میشود و برنامهریزی آن توسط مدرسه انجام شده و برای حفاظت
از سالمت و ایمنی دانشآموز یا سایر دانشآموزان الزامی نیست ،به
جزبرای شنوایی ،بینایی ،آزمایش اسکولیوز یا سایرمعاینات پزشکی یا
آزمایش مجازیا الزامی براساس قوانین ایالتی
ث .برر�سی مطالب خاص  -خانوادهها و دانشآموزان واجد صالحیت حق
دارند موارد زیر را پس از ارائه درخواست و پیش از استفاده از سوی ناحیه،
برر�سی کنند:
•اطالعات تحقیقات حفاظت شده ازدانشآموز (ازجمله مطالب
آموز�شی مورد استفاده دررابطه با تحقیق)
•اسناد مورد استفاده برای جمعآوری اطالعات شخ�صی از
دانشآموزان برای هریک ازموارد بازاریابی ،فروش یا سایراهداف
توزیعی که درباال ذکرشد
•مطالب آموز�شی مورد استفاده به عنوان بخ�شی ازبرنامه آموز�شی
خانوادهها و دانشآموزان دارای صالحیت که اعتقاد دارند حقوقشان
نقض شده است ،میتوانند در محل زیر یک شکایت درج کنندFamily :
Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400
.Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605

آمریکایی های دچار معلولیت
 San Juan Unifiedمعتهد است برای مطابقت کامل با قانون
( Americans with Disabilities Actآمریکایی های دچارمعلولیت یا )ADA
تمام تالش خود را به کار بگیرد .ناحیه مزایای برنامههای ناحیه ،خدمات و
فعالیتهای خود را به دلیل ناتوانی از افرادی که دچار معلولیت هستند
دریغ نمیکند ،براساس معلولیت دردستر�سی به بخشهای برنامه ،خدمات،
فعالیتهای ناحیه یا درخواست برای استخدام افراد واجد شرایط و
معلول هیچ تبعی�ضی قائل نمیشود و برنامهها ،خدمات یا فعالیتهای
جداگانه ،متفاوت یا نابرابر ارائه نمیکند ،مگر آنکه اطمینان داشته باشد
ً
مزایا و خدمات مربوط به این برنامههای جداگانه یا متفاوت تأثیری کامال
مشابه و برابردارند San Juan Unified .برای ارزیابی صالحیت دانشآموزان
معلول برای شرکت در فعالیتهای فرا برنامه ای با سازمانها ،لیگها و
باشگاههای مناسبی همکاری میکند تا اطمینان پیدا کند همه چیز مرتب
است وتمام تالش خود را به کارمیگیرد تا درصورت نیازبه محل اقامت قابل
قبول با توجه به موارد ذکر شده در بخش  504از قانون Rehabilitation
( Actتوانبخ�شی) و  Title IIازقانونی  ،ADAآن را فراهم کند.

ناحیه از مشارکت کامل افراد معلول در برنامه های ناحیه ،خدمات و
فعالیتهای ارائهشده به دانشآموزان ،خانوادهها و اعضای جامعه،
استقبال میکند.
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،
حداقل  48ساعت پیش از رویداد برنامهریزی شده از طریق شماره
 (916) 971-7036با هماهنگکننده/مدیر  ADAناحیه در زمینه مدیریت
خطر تماس بگیرید تا تمام تالشهای الزم برای فراهم نمودن امکانات برای
شما ،به کارگرفته شود( .کد دولتی § )USC § 12132 ;42 ;54953.2

خطمشی ضد تبعیض
هیئت اجرایی نسبت به ارائه فرصت یکسان آموز�شی به تمام افراد متعهد
است.
برنامهها و فعالیتهای ناحیه باید بدون هیچگونه تبعیض بر اساس
جنسیت حقیقی یا شناختهشده ،نژاد ،رنگ ،مذهب ،اجداد ،ملیت،
وضعیت مهاجرت ،شناسایی گروه قومی ،وضعیت تأهل یا اولیا ،ناتوانی
جسمی یا ذهنی ،گرایش جن�سی ،جنسیت ،هویت جن�سی ،اطالعات ژنتیک
و یا در افراد یا گروهی با یک یا چند مورد از ویژگیهای ذکر شده ،ارائه
شود .هیئت آموز�شی ما باید برنامههایی را رشد بدهند که اطمینان دارند
رفتارهای تبعیضآمیزدرتمام فعالیتهای ناحیه حذف شدهاند.
در این ناحیه آموز�شی در برنامههای آموز�شی و فعالیتها براساس جنسیت
تبعیض قرار داده نمیشود که کارکرد و درخواست آن بر اساس عنوانix
میباشد نه تبعیض براساس نوعی مشخص رفتار .این ناحیه دستر�سی برابر
به ( Boy Scoutsپیش آهنگ) و دیگرگروه های تعیین شدهی جوان را فراهم
می کند .سواالت مربوط به عنوان  IXرا میتوان به هماهنگکننده ناحیه
آموز�شی عنوان  IXیا به دفترحقوق مدنی مراجعه نمود.
شخص زیر به عنوان هماهنگ کننده عنوان XIناحیه تعیین شده و سواالت
مربوط به سیاست های عدم تبعیض نژادی درناحیه آموز�شی را مدیریت می کند:
Linda C. T. Simlick, General Counsel, 3738 Walnut
Avenue, Carmichael, CA 95608, (916) 971-7110,
lsimlick@sanjuan.edu.

با توجه به  CFR 104.8 34و  CFR 106.9 34مديریا فرد تعیینشده ،خط
م�شی ناحیه درباره عدم تبعیض و فرآیندهای شکایت مربوط به آن را به
اطالع دانشآموزان ،والدین ،قیم ،کارکنان ،سازمانهای استخدامشده،
متقاضیان پذیرش و استخدام و منابع ارجاع برای متقاضیان ،میرساند.
این اطالعات در اعالمیهها ،بولتنها ،کاتالوگها ،فرمهای درخواست و
سایرمطالب جذب نیرو قید میشوند.
خط م�شی ضد تبعیض ناحیه و مطالب اطالعاتی مربوط به آن به شکلی
منتشر میشوند که خانوادهها بتوانند درک کنند و اگر  15درصد یک
مدرسه یا بیشتر ،به یک زبان اصلی به جز انگلی�سی صحبت کنند ،این
مطالب به آن زبان ترجمه خواهد شد EC § 48985, 20 USC § 6211( .و
 ,6312مقررات فدرالTitle IX; BP 0410 ,

عدم تبعیض نسبت به معلولین
بخش  504از قانون ( Rehabilitation Actتوانبخ�شی) مصوب سال
 1973و  Title IIاز قانون ( American with Disabilities Actافراد معلول
آمریکایی) مصوب سال  1990واصالحیه سال  2008قوانین فدرال تبعیض
علیه افراد معلول در برنامههای مختلفی که از کمک مالی فدرال استفاده
میکنند وسیستمهای آموزش عمومی ،را ممنوع میکنند .با توجه به بخش
 ،504دانشآموزی که شرایط دریافت آموزش عمومی مناسب و رایگان
( )FAPEدارد ،ک�سی که دچار یک یا چند معلولیت ذهنی یا جسمی عمده
شده وبرای انجام فعالیتهای عادی روزانه به محدودیتهایی روبرو است
(این موارد شامل فعالیتهایی مثل مراقبت از خود ،انجام وظایف عملی،
پیادهروی ،دیدن ،شنیدن ،صحبتکردن ،نفس کشیدن ،یادگیری و کار
میشود) یا در گذشته اینگونه محدودیتها و نقصهایی را تجربه کرده یا
گمان میشود به آنها مبتال باشد.
 San Juan Unifiedبرای انجام تعهداتش طبق بخش  504ازقانون توانبخ�شی
مصوب سال  1973و  ،ADAمسئولیت خود میداند که از وجود تبعیض
در خطم�شیها و فعالیتهای مربوط به کارکنان و دانشآموزان اجتناب
کند .هیچگونه تبعیض و تعر�ضی نسبت به فرد معلول به صورت آگاهانه
در هیچ یک از برنامهها یا فعالیتهای سیستم مدرسه ما ،مجاز نخواهد
بود .ناحیه با توجه به بخش  504از قانون توانبخ�شی مصوب سال 1973

به صورت ساالنه ،مديریا فردی که تعیین میشود ،برنامهها و فعالیتهای
ناحیه را برر�سی میکند تا اطمینان بیابد تمام موانعی که ممکن است به
شکل غیرقانونی جلوی یک فرد یا گروه درهریک ازموارد فوقالذکررا گرفته
و اجازه دستر�سی ندهند ،حذف گردند .سرپرست یا نماینده برای حذف
موانع شناسایی شده به سرعت و به شکل مناسب اقدام میکند .مدير یا
فرد تعیین شده ،گزارش یافتهها و توصیههای خود را در پی هر بار برر�سی
به هیئت ارائه میکند.
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و  Title IIاز قانون آمریکایی های دچار معلولیت مصوب سال  1990و
اصالحیه سال  2008اگر با توجه به بخش  504از قانون Rehabilitation
( Actتوانبخ�شی) مصوب سال  1973و/یا  ،ADAمشخص شود که کودک
برای دستر�سی به خدمات آموز�شی مناسب به کمک نیاز دارد مسئولیت
ارائه  FAPEشناسایی وارزیابی دانشآموزان مسئولیتهای خا�صی به عهده
دارد.

عدم تبعیض دینی

اگر خانواده با تبعیض اعمال شده از سوی کارکنان ناحیه ما درباره
شناسایی ،ارزیابی یا تعیین محل کودک خود موافق نیستند ،دستورالعمل
های حمایتی وجود دارند که از جمله آنها میتوان به دادر�سی بیطرفانه
اشاره کرد .اطالعات مربوط به این خطم�شیها و فرآیندها را میتوان
از هماهنگکننده بخش  504ناحیه واقع در 3738 Walnut Avenue,
 Carmichael, CA 95608یا از طریق تماس با  (916) 971-7220به دست
آورد.

دانشآموزان فاقد مدارک

ناحیه به عنوان یک ناحیه آموز�شی عامه ،نسبت به حفظ بیطرفی دینی
متعهد است و نباید شرکت دانشآموز درفعالیتهای دینی را تشویق کند و
نباید دانشآموزان را نسبت به بجا آوردن فرایض دینی خود دلسرد نماید.
به همین دلیل ،هیئت آموز�شی کارکنان ناحیه را تشویق میکند بدون ایجاد
هیچ حس ناخوشایندی ،نسبت به برآورده کردن نیازهای دینی دانشآموزانی
که میتوانند در فعالیتهای فوق برنامه شرکت کنند ،تالش نماید تا آنها
فرایض دینی خود را به جا بیاورند.

هر کودکی که خانوادهاش در  San Juan Unifiedاقامت دارند ،به شکل
تضمین شده حق دارد به آموزش عمومی رایگان دستر�سی داشته باشد .به
دلیل وضعیت مهاجرت ،دستر�سی هیچ خانوادهای به مدرسه ممنوع نخواهد
شد.

ناحیه هرگونه رفتار انتقامجویانه علیه افراد شرکتکننده در فرآیند
ً
شکایت را ممنوع میداند .هر شکایت باید فورا مورد رسیدگی قرار بگیرد
و به حریم خصو�صی تمام اشخاص درگیر در پرونده ،احترام بگذارد.
هماهنگکننده  Title IXناحیه به عنوان مشاور ارشد شناسایی میشود،
.(916) 971-7110 ،3737 Walnut Ave., Carmichael CA 95608
)(BP 5145/7

آزار جنسی

استفاده از رایانه/کمپیوتر

برای شکایتهای تبعیض به دلیل ناتوانی جسمی با توجه به بخش 504
از قانون ( Rehabilitation Actتوانبخ�شی) مصوب سال  1973و/یا ،ADA
که به شناسایی ،ارزیابی یا تعیین محل کودک مربوط نیست ،خانوادهها
میتوانند با استفاده ازفرآیند شکایت یکدست یک شکایت جداگانه تنظیم
کنند؛ فرمهای مربوط به این شکایت را میتوان از محل اداری مدرسه یا
مشاور عمومی/ارشد بخش تطابق ناحیه ،به آدرس دفتر ناحیه واقع در
 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 971-7110دریافت
کرد( .بخش  504از قانون ( Rehabilitation Actتوانبخ�شی) مصوب سال
 Title II ;1973از قانون  ADAمصوب  1990و اصالحیه سال BP ;2008
)6164.6

مديرو فرد تعیین شده یک تقویم حاوی روزهای مقدس دینی فراهم میکنند
و مدرسه تا حد امکان از برنامهریزی فعالیتهای مهم مدرسه در آن روزها،
اجتناب خواهد کرد .دانشآموزانی که اعتقادات دینیشان نیاز به فراهم
کردن یک محل مناسب دارد ،باید از قبل به کارکنان مدرسه ،از جمله
معلمان ،مربیان ،مشاوران فوق برنامه یا سایر کارکنانی که در محیط
مدرسه درطول سال تحصیلی فعال هستند ،به صورت کتبی درباره نیازهای
خود اطالع بدهند .معلمان با دانشآموزان کارمیکنند تا نیازهای دانشآموز
برآورده شود وبدون وجود تنبیه ،درکالس حاضرنباشد وفرایض دینی خود
را به جا آورد.

هئیت اداری به حفظ یک محیط آموز�شی عاری از هرگونه آزار متعهد است
و آزار جن�سی دانشآموزان از سوی سایر دانشآموزان ،کارکنان یا دیگر
افراد در محیط مدرسه یا در طول فعالیتهای تحت حمایت مدرسه و یا
فعالیتهای مربوط به مدرسه ،ممنوع است .عالوه بر این ،هئیت اداری
رفتارهای انتقامجویانه یا اقدام علیه افرادی که شکایت میکنند یا برای
پیگیری شکایت شهادت میدهند ،کمک میکنند یا در فرآیند آن شرکت
دارند ،با تبعیت ازاین خطم�شی و مقررات اداری ،ممنوع کرده است.

به جز در موارد مورد نیاز ،استفاده از رایانهها در مدرسه و استفاده از
اینترنت جزو حقوق دانشآموزان است .دانشآموزانی که از قوانین
تبعیت نکنند ممکن است درمعرض تنبیهات انضباطی قراربگیرند و امکان
استفاده از رایانه را از دست بدهند .زمانی که دانشآموزان از رایانههای
مدرسه استفاده میکنند ،موافق هستند طبق موارد زیرعمل کنند:
•دستورات معلمان و کارکنان مدرسه؛
•قوانین مدرسه و قوانین ناحیه؛ و
•قوانین هرشبکه رایانهای که به آن دستر�سی دارند

تعرض به افراد معلول
بر اساس بخش  504از قانون ( Rehabilitation Actتوانبخ�شی) مصوب
سال  1973و ( Title II American with Disabilities Actافراد معلول
آمریکایی)  ،2008تعرض به افراد معلول ممنوع میباشد.
تعرض به افراد معلول میتواند شامل رفتارهای کالمی و صدا کردن
با اسامی نامناسب؛ اظهارات مکتوب یا تصویری یا رفتارهایی باشد
که از نظر جسمی برای فرد معلول تهدیدآمیز ،مضر ،تحقیرکننده،
ترسناک یا زننده محسوب میشوند و یا ممکن است از طریق
دخالت در حضور دانشآموز در مزایا ،خدمات یا فرصتهای
برنامههای ناحیه یا دریافت آنها از طرف او ،محیطی خصمانه
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ایجاد شود .این رفتار غیرقانونی است و به هیچ عنوان تحمل نمیشود.
دانشآموزان و کارکنانی که مرتکب تعرض به افراد معلول شوند ،با تنبیهات
انضباطی روبرو خواهند شد .خانوادههایی که از تعرض به افراد معلول
ً
اطالع دارند باید فورا مدیرمدرسه را درجریان قراردهند.

U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights
50 United Nations Plaza
San Francisco, CA 94102
تلفن ; (415) 486-5555دورنگار (415) 486-5570

عدم تبعیض زبان
نداشتن مهارت کافی در زبان انگلی�سی نباید مانعی برای پذیرش یا شرکت
دانشآموز در برنامههای ناحیه محسوب شود .اطالعات بیشتر را میتوانید
از کارکنان چندزبانه ،به زبانهای اسپانیایی ،رو�سی ،اوکراینی ،عربی و
فار�سی از طریق تماس با هماهنگکننده توسعه زبان انگلی�سی به شماره
 (916) 971-5382دریافت کنید.
سؤاالت مربوط به قوانین و مقررات فدرال درزمینه عدم تبعیض یا تبعیت
ازقانون درناحیه ما را میتوانید ازطریق زیربپرسید:

ممکن است تنبیهات انضباطی ویا حتی اخراج ازمدرسه برای هردانشآموزی
که در آزار جن�سی یک دانشآموز یا هر فرد دیگری در ناحیه ما شرکت دارد،
اعمال شود .هر یک از کارکنان که اجازه بروز آزار جن�سی را میدهند یا در
آن شرکت دارند ،در معرض تنبیهات انضباطی و حتی اخراج قرار خواهند
گرفت.
هر دانشآموزی که حس میکند مورد آزار جن�سی قرار گرفته است باید
ً
فورا با مدیر مدرسه یا فرد مشخص شده یا یک مدیر ناحیه دیگر تماس
بگیرد و یک کپی از فرم Board Policy/Administrative Regulation
 1312.3-Uniform Complaint Proceduresمقررات اداری را دریافت
کند .شکایتهای مربوط به آزار را میتوان با توجه به این فرآیندها تنظیم
کرد .معلمان به شکل مناسب درباره این خطم�شی با دانشآموزان خود
صحبت میکنند و به آنها اطمینان میدهند که مجبور نیستند هیچ نوع
آزارجن�سی را درمدرسه تحمل کنند.
ً
هئیت اداری انتظاردارد دانشآموزان وکارکنان فورا اتفاقات مربوط به آزار
جن�سی را به مدیر مدرسه یا فرد مشخص شده یا هر مدیر دیگری در ناحیه

اطالع بدهند .درصورتی که مدیرمدرسه یا هریک ازکارکنان ناحیه که باید
گزارش در حالت عادی نزد او تنظیم شود ،در این آزار جن�سی شریک بوده
است ،کارکنانی که گزارش دانشآموز را دریافت کردهاند یا شاهد وقوع
این اتفاق بودهاند باید مراتب را به هماهنگکننده عدم تبعیض یا مديریا
فرد مشخص شده ،گزارش کنند.

دانشآموزان همچنین موافق هستند که به سایر کاربران احترام بگذارند
و ازاین قوانین تبعیت کنند:
•از رایانههای مدرسه فقط برای تحقیق و آموزش مربوط به
مدرسه استفاده کنند
•از شبکهها و رایانههای مدرسه برای اهداف تبلیغاتی شخصی
استفاده نکنند
•هیچ نرمافزار 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 کپیرایت را نقض میکنند؛
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حقوق و مسئولیتها
•با نقض حریم خصو�صی یا فایلهای محرمانه به دست میآیند؛
•باعث ایجاد مسئولیت برای ناحیه یا خود فرد میشود (مثل
اطالعات افترا آمیز)؛
•زننده ،پورنوگرافیک یا جن�سی هستند؛
•باعث ایجاد تأخیر ،اختالل یا آسیب به سیستمها ،برنامهها،
شبکهها یا تجهیزات میشوند؛
•درغیراین صورت درمحیط کاری یا فضای آموز�شی مدرسه ممنوع
هستند.
ناحیه آموزش ما منابع ایمنی اینترنتی خود را از طریق وبسایت خود به
آدرس  www.sanjuan.edu/cybersafetyدر اختیار دانشآموزان و عموم
مردم قرار میدهد .اطالعاتی درباره رفتار آنالین ،شامل تعامل با دیگر افراد
برروی وبسایتهای شبکه اجتماعی ،درچت رومها و آگاهی ازآزارآنالین و
نحوه پاسخ به آن موجود است.

دسترسی به اینترنت
 San Juan Unifiedاینترنت را برای اهداف آموز�شی ارائه میکند.
دانشآموزانی که از اینترنت استفاده میکنند به ایمیل ،نرمافزارهای
دامنه عمومی ،گروههای بحث ،کتابخانههای دانشگاهی ،کتابخانه کنگره،
اطالعات و اخبارمؤسسات تحقیقاتی و دیگرموارد مشابه دستر�سی دارند.
با این وجود ،بع�ضی از اطالعات اینترنت ممکن است برای نوجوانان
نامناسب تلقی شود .مسئولیت  San Juan Unifiedدر کنترل دستر�سی
دانشآموزان به اطالعات نامناسب ،محدود است .اگر نمیخواهید
دانشآموز شما به اینترنت دستر�سی داشته باشد ،باید این درخواست را
به صورت کتبی به مدیر مدرسهای که دانشآموز در آن حضور دارد ،ارائه
کنید.
توصیه میشود خانوادهها درباره انتظارات خود از رفتارهای مناسب روی
اینترنت صحبت کنند .ممکن است یک دانشآموز در زمان استفاده از
خدمات اینترنتی کاالها یا خدماتی را خریداری کند که والدینش در قبال
آن مسئول هستند San Juan Unified .در قبال استفاده یا دستر�سی
دانشآموزان به نحوی که قوانین ناحیه ما نقض میشود هیچ مسئولیت
ندارد و برای عدم دستر�سی به اینترنت یا درست بودن اطالعات دریافت
شده هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد.
درک اینکه کار کردن روی رایانههای مدرسه خصو�صی یا حفاظت شده
نیست ،ازاهمیت باالیی برخورداراست.
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استفاده ازرایانههای ناحیه ،شبکههای رایانهای و اینترنت باعث ایجاد هیچ
استثنایی در حریمخصو�صی نمیشود San Juan Unified .حق خود برای
برر�سی تمام اطالعات ارسالی ،دریافتی یا ذخیره شده درهرفرمت را محفوظ
میداند .ناحیه ما در قبال آسیب یا از دست رفتن کارهای دانشآموز روی
فایلهای رایانه ،هیچ مسئولیتی را به عهده نمیگیرد .در صورت دستر�سی
به اطالعات ،والدین یا افراد قیم حق دارند فایل فرزند خود را برر�سی
کنند .ازکمک شما برای اطمینان ازاستفاده مناسب دانشآموز ازرایانهها،
سپاسگزاریم)BP 6163.4( .

لباس
هر مدرسه نوع لباس مخصوص به خود را دارد .مدارس متوسطه Will
 Rogersو  Pasteurو دبستان  Dyer-Kellyیونیفورمهای مخصوص دارند.
خانوادهها میتوانند برای صحبت درباره دریافت کمک یا جایگزینهای
موجود برای یونیفورم هر مدرسه ،با مدیر مدرسه تماس بگیرند.
دانشآموزان باید با خطم�شی عمومی نحوه لباس پوشیدن در هر مدرسه
مطابقت داشته باشند.
از تمام دانشآموزان انتظار میرود در محیط مدرسه لباس مناسب به تن
داشته باشند .هرگونه لباس ،مدل مویا رنگ مویی که به شکل قابل توجه در
محیط آموز�شی ایجاد اختالل یا مشکل میکند ،به جز مواردی که مشمول
قانون آزادی بیان ،خطم�شی هیئت آموز�شی یا مقررات اداری میشوند ،به
هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود .پوشاک ،جواهرات یا وسایل شخ�صی
(کولهپشتی ،کیف کمری ،کیف ورز�شی ،بطری آب و غیره) حاوی کلمات یا
تصاویررکیک ،جن�سی ،تبعیضآمیز ،زننده ،تهمت آمیزیا مواردی که مطالب
غیرقانونی یا خشن ،مثل استفاده غیرقانونی از اسلحه ،مواد مخدر ،الکل،
دخانیات یا داروهای غیرقانونی نشرمیدهند ،نشانگرعضویت یا تبلیغ یک
گروه تبهکاری هستند یا حاوی تهدید نسبت به دیگرانند ،ممنوع میباشند.
پوشاک باید به اندازه ،تمیز و پاکیزه باشد و با استانداردهای ایمنی ،سلیقه
مناسب و نجابت همخوانی داشته باشد .پوشاکی که شکاف سینه ،اندام
خصو�صی ،زیر سینه و شکم ،لباس زیر را نمایش دهد یا از نظر جن�سی
تحریکآمیزباشد ،ممنوع است.
هر مدرسه باید به دانشآموزان اجازه بدهد برای محیط خارج از
کالس در یک روز تحصیلی از لباسهای محافظت در برابر تابش آفتاب،
مثل کاله ،استفاده کنند .هر مدرسه میتواند قوانینی را به کار بگیرد
که نوع لباس محافظ در برابر تابش آفتاب مجاز برای پوشیدن در
محیط خارج از مدرسه و کالههایی که «نامناسب» تلقی میشوند،

درآن مشخص شده است EC § 35183.5; BP( .و )AR 5145.2
دبیرستان  Encina Preparatory 6-12 High Schoolلباس برای دانش
آموزان  San Juan Unifiedو خانواده های آنها فراهم می کند .کمک
های آرامش بخش ،لباس و کفش تمیز پذیرفته می شود .گنجه لباس در
 1400بل استریت  -مجاور پارکینگ سالن بدنسازی واقع شده است و پنج
شنبه ها از ظهر تا ساعت  2بعد از ظهر باز است.لطفا برای سوال کردن با
 916-971-5891تماس بگیرید.

مسئولیت مالی
والدین یا افراد قیمی مسئول هستند باید هزینه مالی رفتارهای نادرست،
ازجمله آسیب به اموال عمومی ،ازسوی فرزندان صغیرخود را بپذیرند.
دانشآموزانی که در اینگونه فعالیتها شرکت دارند ممکن است تعلیق و/
یا ازمدرسه اخراج شده و متحمل اتهامات کیفری شوند.
به عالوه ،ناحیه ما میتواند نمرات ،دیپلم و کارنامه دانشآموز را تا زمان
پرداخت خسارت و در صورت عدم توانایی کودک یا والدین در پرداخت
هزینه ،پس از انجام فعالیتهای داوطلبانه در برابر جبران خسارت مالی،
نزد خود نگه دارد.
والدین یا افراد قیم در قبال تمام داراییهای ناحیه که به دانشآموز صغیر
قرض داده شده و بازگردانده نمیشوند ،مسئولیت خواهند داشت.

اطالعات اضطراری
مدرسه فرزند شما باید برای کمک به کارکنان در تماس با افراد مناسب
در زمان بروز وضعیت اضطراری ،اطالعات درست در پرونده داشته
باشد .ناحیه برای ارسال اطالعات کارت اضطراری یک فرآیند آنالین
دارد .خانوادهها باید کارتها را به صورت کامل پر کنند ،از جمله باید
تمام اطالعات سالمت مرتبط و شمارههای تلفن برای تماس در حالت
ً
اضطراری را در اختیار داشته باشند .لطفا برای پر کردن کارت آنالین ،وارد
سیستم پورتال والدین شوید .اطالعات بیشتر می تواند یافت شود در:
.www.sanjuan.edu/emergencycard
اطالعات موجود روی کارت اضطراری ،به جز اطالعات دایرکتوری
دانشآموز ،به صورت محرمانه حفظ میشوند .اگر آدرس یا شماره تلفن
ً ً
روی کارت در طول سال تحصیلی به هر دلیل تغییر پیدا کرد ،لطفا فورا به
مدرسه اطالع بدهید)EC § 49408( .

دادگاه و دستورات حضانت
 San Juan Unifiedمتعهد است برای ارائه یک محیط امن و حمایتی برای
یادگیری ،با خانوادهها همکاری کند .ولی یا قیمی که دانشآموز را درمدرسه
ثبتنام میکند به عنوان ولی یا قیم دارای حضانت شناخته میشود و
مسئولیت رفاه کودک را به عهده دارد .مسئوالن مدرسه عقیده دارند هردو
ولی یا قیمها ازحقوق برابربرخوردارهستند ،ازجمله حق بردن دانشآموز
پس از ساعت کال�سی ،خارج کردن دانشآموز از مدرسه ،ارزیابی سوابق
دانشآموز ،شرکت در فعالیتهای مدرسه یا بازدید از مدرسه ،مگر آنکه
یک دستور مخالف با این مسئله از طرف دادگاه به دست مدرسه برسد.
زمانی که امکان دستر�سی از سوی دادگاه محدود میشود ،یک ولی یا قیم
باید یک کپی از دستور دادگاه را در زمان ثبتنام یا بالفاصله پس از تغییر
شرایط ،دراختیارمدرسه قراردهد.
در صورت مشاهده تالش برای نقض دستور دادگاه مبنی بر محدودیت
دستر�سی به یک دانشآموز ،مدرسه باید با ولی دارای حضانت و مأموران
پلیس محلی تماس بگیرد و تنها زمانی امکان دستر�سی به دانشآموز را بدهد
که یک یا هردو مورد مذکور رضایت خود را اعالم کنند .به والدین توصیه
میشود برای پشتیبانی ازآموزش فرزند خود ،با هم همکاری داشته باشند.

حضور در کالس
حضور در کالس نقش بسزایی در موفقیت دانشآموز دارد .بر اساس
قوانین کالیفرنیا ،والدین و افراد قیم کودکان  6تا  18ساله خود را باید
به مدرسه بفرستند ،مگرآنکه به دلیل وجود برخی شرایط ازنظرقانونی از
این امرمستثنی شوند .والدین یا افراد قیمی که نتوانند ازاین قانون تبعیت
کنند ممکن است تحت پیگرد قراربگیرند.
برای درک آسان San Juan Unified ،برای تمام مقاطع تحصیلی،
خطم�شیها وفرآیندهای حضور کال�سی استاندارد شد ه دارد .دانشآموزی
که  10ساعت کال�سی یا بیشتررا درطول یک سال ازدست بدهد ،به عنوان
غایب محسوب میشود ،بدون توجه به این مسئله که آیا غیبتها موجه
بودهاند یا خیر .اگر درباره  Attendance Improvement Programبه
کمک نیازدارید یا سؤالی ذهن شما را مشغول کرده است ،با معلم یا مدیر
دانشآموز خود تماس بگیرید یا برای کسب اطالعات بیشترازطریق شماره
 (916)979-8604با برنامه بهبود حاضری تماس بگیرید EC § 48200( .و
)48290
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غیبتهای مجاز قانونی
بسیار مهم است که خانوادهها در زمان غیبت دانشآموز
خود ،به مدرسه اطالع بدهند .با این وجود ،با توجه به قانون
ایالت ،یک غیبت تنها به دالیل زیر «موجه» دانسته میشود:
()EC § 48205
•به دلیل بیماری دانشآموز
•به دلیل حضور درقرنطینه به دستور یک شهرستان یا مأمور بهداشت
شهری.
•با هدف گذراندن خدمات پزشکی ،دندانپزشکی ،چشمپزشکی یا
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 روزنباشد.
•با هدف حضور در هیئت منصفه به شکلی که در قانون تصریح شده
است.
•به دلیل بیماری یا وقت دکتر برای کودکی که دانشآموز وظیفه
حضانت او را درطول سال تحصیلی به عهده دارد.
•به دلیل غیبت برای مواردی مثل حضور در دادگاه ،حضور در
یک مراسم خاکسپاری ،مراسم مذهبی یا حضور در یک کنفرانس
مهم کاری یا حضور در یک کنفرانس آموز�شی درباره فرآیندهای
قانونگذاری یا قضایی که از سوی یک سازمان غیردولتی ارائه
میشود ،زمانی که درخواست غیبت به صورت کتبی از سوی ولی یا
قیم ارائه شده و براساس استانداردهای یکپارچه تعیینشده ازسوی
هیئت قانونگذاری ،به تأیید مدیر یا نماینده مشخص شده رسیده
است .براساس قانون ،حضور درمراسم مذهبی درهرترم نباید بیش
ازچهارساعت باشد.
•انتخابات  -با هدف خدمت به عنوان یکی از اعضای هیئت محلی در
یک انتخابات.
•با هدف گذراندن وقت با یکی ازاعضای خانواده درجه یک دانشآموز
که یک عضو دائم نیروهای مسلح است ،همانطور که در بخش
 49701قانون تعریف شده و برای مدتی مشغول انجام وظیفه بوده،
درحال ترک محل است ،به تازگی بازگشته است ،قراراست به منطقه
جنگی یا موقعیت پشتیبانی از منطقه جنگی اعزام شود .غیبت موجه
با درنظرگرفتن این پاراگراف باید برای مدت زمانی باشد که توسط و
به صالحدید مدیرناحیه آموز�شی ،مشخص میشود.
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•با هدف حضور درمراسم سوگند دانشآموز برای تبدیل شدن به
شهروند قانونی ایاالت متحده
دانشآموزانی که به دالیل زیر از مدرسه غیبت میکنند باید اجازه داشته
باشند تمام وظایف خانگی و آزمونهایی که در طول مدت غیبت از دست
دادهاند را به شکلی مناسب دریافت کنند ،درمدت زمان قابل قبول تکمیل
نمایند و نمره و اعتبار کامل را به خود اختصاص دهند .معلم هرکال�سی که
دانشآموز در آن غیبت کرده است ،باید آزمون و وظایف خانگی را آماده
ً
کند که به شکل قابل قبول معادل ،اما نه دقیقا مشابه ،آزمون و تکلیفی
باشد که دانشآموز در زمان غیبت خود از دست داده استEC § 46010( .
و )48205

گزارش غیبتها
در صورت غیبت یا تأخیر یک دانشآموز ،خانوادهها باید پیش از شروع آن
روزکاری وتمام روزهایی که دانشآموز درآنها غیبت یا تأخیردارد ،با شماره
حضور کال�سی مدرسه تماس بگیرند .دانشآموز باید درهنگام بازگشت یک
یادداشت کتبی همراه داشته باشد که توسط ولی یا قیم امضاء شده است
و حاوی تاریخ اعالم ،نام کامل دانشآموز ،نام معلم ،مقطع ،تاریخ غیبت،
دلیل غیبت و در کنار آن نام و نسبت فرد اطالعدهنده است .غیبتهایی
که در طول پنج روز مدرسه وضعیت شان مشخص نشود به عنوان غیبت
غیرموجه ازسوی مدرسه درسوابق درج خواهد شد.

تأیید بیماری
میانگین غیبت کودکان به دلیل بیماری در سراسر ایاالت برابر با پنج
روز است San Juan Unified .به هر خانواده یا قیم اجازه میدهد تا
سقف  10روزغیرمتوالی درهرسال بدون نیازبه تأیید و گواهی پزشک یا یکی
ازکارکنان مدرسه ،غیبت داشته باشند)EC § 46011( .
دانشآموزانی که پس ازگذشت پنج روزهنوز 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 دانشآموز به دلیل یک بیماری
مزمن و جدی تحت مراقبت منظم پزشک قرار دارد ،یا پیش از اتمام پنج
ً
روز مهلتی که یک پزشک از او خواسته در منزل بماند ،باید فورا گواهی را به
مدرسه ارائه کنید.

این جلسات غیبت به عنوان موجه ثبت میشود و از مجموع  10روز غیبت
موجه والدین کسرنخواهد شد.

فرم بیماری مزمن
اگر دانشآموز شما به یک بیماری مزمن مبتال است ،میتوانید با دریافت
تأییدیه یک پزشک ،تمام غیبتهای دانشآموز خود را موجه کنید .در این
فرم پزشک معالج باید بیماری و عالئمی که نیاز به معاینه پزشک ندارند،
اما الزم است دانشآموز در خانه بماند و به مدرسه نرود ،مشخص شده
باشند.
با این گواهی ،ولی یا قیم در زمان بازگشت دانشآموز به مدرسه یک
یادداشت ارسال میکنند که در آن عالئم بیماری توسط پزشک مشخص
شده است .این غیبتها موجه قلمداد خواهند شد .این فرم را میتوانید از
مدرسه دریافت کنید .این فرم در پایان هر سال تحصیلی منق�ضی میشود.
فرم جدید را باید به صورت سالیانه دریافت کنید .برای یافتن پاسخ سؤاالت
ً
خود لطفا با پرستارمدرسه یا کارکنان مدرسه تماس بگیرید.

مطالعه مستقل
اگر یک کودک برای پنج روز یا بیشتر به دلیل غیرموجه در مدرسه حاضر
نشود ،خانوادهها میتوانند پنج روززودتربا مدیرمدرسه تماس بگیرند و یک
مطالعه مستقل را ترتیب دهند .با وجود اینکه مدارس به بیشتردرخواستها
رسیدگی میکنند ،ممکن است بع�ضی ازمعیارهای به خصوص ،مثل اطالع
در فاصله کمتر از پنج روز ،مشکالت آکادمیک ،حضور کال�سی ،رفتاری،
درگیریهای امتحانی یا نبود منابع مورد نیازبرای ارائه خدمات ،باعث شوند
مدرسه درخواست را رد کند.

گزینههای دانشآموزانی که نمیتوانند در
مدرسه حاضر شوند

دریافت کنند .دانشآموزانی که از معلولیت موقت جسمی ،روانی یا
عاطفی رنج میبرند و در بیمارستان بستری هستند یا در یک تسهیالت
بهداشتی مسکونی  ،به جزبیمارستانهای ایالتی ،مراقبت دریافت میکنند،
میتوانند طرح را ازپزشک خود دریافت کنند .دانشآموزانی که ازمعلولیت
موقت جسمی ،روانی یا عاطفی رنج میبرند و در بیمارستان بستری هستند
یا در یک تسهیالت بهداشتی مسکونی  ،به جز بیمارستانهای ایالتی،
مراقبت دریافت میکنند ،میتوانند آموزش فردی را از ناحیه آموز�شی
که مرکز بهداشتی در آن واقع شده است ،دریافت کنند .خانواده مسئول
اطالعرسانی ناحیه آموز�شی درباره نیاز دانشآموز به خدمات آموز�شی
است .برای اطالع ازسایرجایگزینهای آموز�شی ،با ناحیه ما تماس بگیرید.
()EC § 48206.3-48208

فرار از مدرسه
هر دانشآموزی که به شکل غیرموجه برای مدت سه روز کامل یا غیرکامل
دریک سال تحصیلی غیبت دارد یا درطول سال تحصیلی درسه نوبت برای
مدت بیش از  30دقیقه در یک روز مدرسه بدون دلیل موجه تأخیر داشته
است ،یا مرتکب ترکیبی ازاین موارد شده باشد ،فرارازمدرسه انجام داده
است .دانشآموزانی که ازمدرسه فرارمیکنند ووالدین یا افراد قیم آنها،
قانون را نقض کردهاند ومورد پیگرد قانونی قرارمیگیرند وجریمه خواهند
شد.
ممکن است امتیاز رانندگی دانشآموزان تعلیق شود یا با تأخیر بیافتد.
اجازه کار دانشآموزانی که به شکل مکرر از مدرسه فرار میکنند ،لغو
خواهد شد .امکان دارد افراد بزرگسال با دورههای «وقفه» که درمجموع
برابر با شش روز است ،امتیازات فارغالتحصیلی خود را از دست بدهند.
زمانی که حضور کال�سی به یک مشکل بدل میشود ،قانون ایالتی والدین
یا افراد قیم را تشویق میکند همراه با دانشآموز خود به مدرسه بیایند
و با او درکالسها حاضرشوند)EC § 48260, 48273; VC § 13202.7( .

دانشآموزانی که نمیتوانند به دلیل آسیب جدی یا بیماری برای مدت سه
هفته یا بیشتردرمدرسه حاضرشود ،میتوانند درمنزل آموزش ببینند .شرایط
دانشآموز باید ازسوی یک پزشک تأیید شده باشد .دانشآموزانی که مشکالت
سالمت روان دارند باید از قبل برای طرح درمان خود ،یک گواهی از پزشک
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حقوق و مسئولیتها
اطالعیه فرار از مدرسه و غیبتهای مکرر

جلسه دادرسی هیئت بررسی حضور در مدرسه

دارایی دانشآموز

اگر دانشآموز سه روز غیبت غیرموجه و/یا فرار از مدرسه و تأخیر داشته
باشد ،خانوادهها یک نامه دریافت خواهند کرد .اگر دانشآموز سه غیبت
غیرموجه دیگر و در مجموع شش روز غیبت غیرموجه داشته باشد ،دومین
نامه ارسال خواهد شد .اگر دانشآموز یک روز غیبت غیرموجه دیگر و/یا
فرار از مدرسه و تأخیر تجربه کند ،در مجموع نه روز غیبت غیرموجه دارند
و خانوادهها نامه سوم را دریافت خواهند کرد .یک تالش وظیفهشناسانه
صورت میگیرد تا حداقل یک جلسه فرار از مدرسه از روی عادت (چه به
صورت حضوری یا تلفنی) با خانواده و دانشآموز برگزار شود تا وضعیت
دانشآموز برر�سی گردد .به والدین توصیه میشود از این جلسات فرار از
مدرسه از روی عادت استفاده و نگرانیهای 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).

بخش  48263از ( California Education Codeقانون آموز�شی کالیفرنیا)
به ( School Attendance Review Boardsهیئتهای برر�سی حضور
در مدرسه) صالحیت میدهند به پروندههای مربوط به فرار از مدرسه به
صورت عادی ،حضور نامنظم در کالس یا نافرمانی  /اختالل به شکل
مستمر ،رسیدگی کند .ممکن است الزم باشد مداخالت شدیدتری به
کار گرفته شود تا بتوان کار ارجاع به هیئت برر�سی حضور در مدرسه
( )SARBیا واحد تحقیقات را در نظر گرفت .والدین یا افراد قیم باید به
صورت کتبی در جریان قرار بگیرند ( .)EC § 48320-48325برای اطالع
بیشتر ،با  Attendance Improvement Program/SARBبه شمارۀ
 )916( 979-8604تماس بگیرید.

ناحیه برای داراییهای مفقود شده یا آسیبدیده دانشآموز هیچ پوشش
بیمهای ارائه نمیکند .داراییهای شخ�صی دانشآموزان با مسئولیت کامل
دانشآموزان به مدرسه آورده میشوند .ما در قبال مفقود شدن یا آسیب
دیدن داراییهای شخ�صی هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیریم.

Child Welfare and Attendance Letter
نامه رفاه و حضور کالسی کودک ()CWA 1&2
خانوادهها یک نامه هشدار جامع از طریق ولی/قیم دریافت میکنند که
نشان میدهد فرزندشان بیماریهای زیادی داشته است .نامه CWA1
زمانی تنظیم میشود که پنج روزبیماری براساس تأیید ولی ،ثبتشده باشد.
زمانی که  10روز بیماری تأییدشده توسط ولی به ثبت برسند ،خانواده یک
نامه  CWA2دریافت میکند که در آن خواسته شده برای تأیید بیماری در
روزهای بیشتر ،که دانشآموز مریض بود و نتوانست در مدرسه حاضر
شود ،یک گواهی پزشک ارائه گردد .ازآن به بعد ،تمام جلسات غیبت بدون
گواهی پزشک حرفهای یا تأیید کارکنان مدرسه ،به عنوان تأیید غیرموجه در
نظرگرفته خواهد شد EC § 48260/5( .و )46011
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حذف دانشآموز  -تعداد روزهای متوالی غیبت
اگریک دانش آموز درمجموع  15روزغیبت متوالی داشته باشد بدون اینکه
از طرف والدین با مدرسه تما�سی گرفته شود ،ممکن است دانشآموز از
مدرسه حذف شود .مسئوالن اجرای مدرسه میتوانند با رسیدن تعداد
روزهای غیبت متوالی به عدد  ،10یک 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
و از روی عمد به دستورات ( School Attendance Review Boardهیئت
برر�سی حضور در مدرسه) یا خدمات ارائه شده پاسخ ندهدSchool ،
 Attendance Review Boardمیتواند به ناحیه آموز�شی دستور بدهد بر
اساس بخش  272قانون Contributing to the Delinguency of a
 ،Minor, California Penal Codeدر یک دادگاه مناسب شکایتی علیه
ولی ،قیم یا اشخاص دیگری که در این غیبتها نقش دارند ،تنظیم کند
و از طریق مجاری قانونی مناسب ،آن فرد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
دانشآموزان  12ساله و بیشتر میتوانند برای پیگیری قضایی به دادگاه
نوجوانان ارجاع داده شوند.

نکات

جستجوی دارایی
برای اطمینان از سالمت ،ایمنی و رفاه دانشآموزان ،مسئوالن مدرسه و
مأموران اعمال قانون میتوانند بر اساس مجوز قانونی اقدام به تفتیش
و جستجو کنند .قفسههای مدرسه ممکن است در هر زمان مورد تفتیش
قرار بگیرند .به عالوه ،مأموران مسئول ایمنی مدارس در ایالت یا مسئوالن
اعمال قانون میتوانند از سگهای تعلیمدیده برای نشان دادن وجود مواد
مخدر در قفسهها ،خودروها ،کولهپشتیها و سایر مکانها استفاده کنند.
مسئولین مدرسه میتوانند هر وسیلهای که در محیط مدرسه مجاز نیست
را ضبط کنند.

کتابها و سایر داراییهای مدرسه
کتابها و سایر وسایل و تجهیزات مربوط به دانشآموز جزو داراییهای
 San Juan Unifiedباقی میمانند .تمام وسایل و تجهیزات باید تمیز نگه
داشته شوند ،با دقت جابجا گردد و در وضعیت خوبی برگردانده شوند.
عالوه برجریمههای دیگر ،دانشآموزان باید هزینه تعمیریا تعویض وسایل
آسیبدیده یا مفقودشده را هم پرداخت کنند.
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قوانین مدرسه از حقوق تمام دانشآموزان حفاظت کرده و محیطی امن
برای یادگیری ایجاد میکنند .دانشآموزان باید در یادگیری آزاد باشند و
آموزگاران باید از آزادی الزم برای آموزش بهرهمند باشند .دانشآموزان
مسئولیت رفتارهای خود درمدرسه و فعالیتهای مدرسهای ،مسیررفت و
برگشت از خانه به مدرسه و فعالیتهایی که در زمان حضور در زمین بازی
مدرسه انجام میدهند ،را به عهده دارند .ممکن است از دانشآموزان
خواسته شود برای شرکت در فعالیتهای فوق برنامه از استانداردهای
آکادمیک یا شهروندی تبعیت کنند.
ازدانشآموزان انتظارمیرود:
•از قوانین مدرسه تبعیت کنند
•طبق دستورات معلمان و مسئوالن مدرسه عمل کنند
•در کالس به معلم و سایر دانشآموزان 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
دانشآموزان نمیتوانند:

•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
نشئهکننده ،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 وسیلهای همراه داشته باشند
که زننده است ،بیحرمتی نسبت به دیگران است ،توهین آمیز است،
دیگران را تحقیر میکند یا قوانین و مقررات مدرسه را نقض میکند
•با مقامات مدرسه مخالفت کنند
•فضای آموزشی را بدون اجازه ترک کنند
•در فعالیتهای کالس یا مدرسه اختالل ایجاد کنند
•مدارک را تغییر دهند یا تقلب کنند
•در فعالیتهای قماربازی شرکت کنند
•از ابزار ارتباط الکترونیکی که باعث قطع فعالیت مدرسه میشود،
استفاده کنند
•در مدرسه حاضر نشوند یا تأخیر داشته باشند
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اختالل کالس
زمانی که یک دانشآموز باعث اختالل در کالس میشود ،معلم ابتدا با
دانشآموز کار میکند تا رفتار او را تغییر بدهد .اگر دانشآموز همچنان
به اختالل کالس ادامه داد ،به مسئوالن مدرسه ارجاع داده میشود
تا تدابیر انضباطی و اصالحی مناسب اتخاذ شوند .مدرسه به خانوادهها
اطالع میدهد که برای اصالح رفتار چه انتظاری از آنها میرود .اگر رفتار
دانشآموز ناقض قوانین مدرسه بود ،مدرسه میتواند توصیههایی داشته
باشد ،برای مثال:
•مشاوره
•جلسه با خانواده
•ارزیابی تعیین سطح دریک مدرسه یا برنامه دیگر
•قرارداد کتبی بیانگرشرایطی که باید بهبود پیدا کند
•ارجاع به یک آژانس اجتماعی یا اعمال قانون
•تدابیرانضباطی ،که میتواند شامل این موارد باشد:
•محدودیت شرکت درفعالیتهای مدرسه ،ازجمله استراحت،
سفرهای علمی ،فعالیت ورز�شی ،فعالیتهای اوقات فراغت و
فارغالتحصیلی
•بازداشت یا حضور درمدرسه درروزیکشنبه (دانشآموزان
کارهای کال�سی خود را انجام میدهند)
•حذف ازکالس و عضویت دریک برنامه مدرسه دیگر
•تعلیق
•اخراج
•انتقال به یک مدرسه یا برنامه دیگر

تعلیق
یک دانشاموز را نمیتوان تنبیه انضباطی ،تعلیق یا اخراج کرد ،مگر آنکه
مدير ،یک فرد مشخص شده یا مدیر مدرسهای که دانشآموز در آن
ثبتنام کرده است مشخص کنند که دانشآموز یک یا چند بخش ازقانون
آموزش کالیفرنیا را نقض کرده است .تعلیق ،از جمله تعلیق با نظارت ،تنها
زمانی اعمال میشود که روش اصالحی نتواند رفتارمناسب را دردانشآموز
ایجاد کند.

تمام دانشآموزان باید از مقررات تبعیت کنند ،دورههای آموز�شی الزامی
را پشت سر بگذارند و دستورالعملهای معلمان و مدارس را دنبال نمایند.
یک دانشآموز ،از جمله فردی که نیازهای استثنائی دارد را میتوان به
دلیل رفتارهایی که در قانون آموزش کالیفرنیا مشخص شده است و به
فعالیتهای مدرسه یا حضور درمدرس که درهرمدرسه ناحیه یا داخل هر
ناحیه آموز�شی دیگراتفاق میافتد 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
آموز�شی؛ در طول مدت رفتن به یا آمد از فعالیتهایی که تحت حمایت
مدرسه قراردارند.
دانشآموز ممکن است به دلیل نقض قوانین مدرسه یا ناحیه یا درصورت
ایجاد خطردرایمنی یا سالمت دیگران یا تهدید به قطع برنامههای مدرسه،
تعلیق شود .یک تعلیق ممکن است از یک تا پنج روز طول بکشد .در طول
مدت تعلیق ،دانشآموز نمیتواند در کالسها و فعالیتهای عادی مدرس،
از جمله فارغالتحصیلی ،شرکت کند اما میتوانند در برنامههای جایگزین
حضور پیدا کند .ممکن است یک معلم از خانواده دانشآموز تعلیق شده
بخواهد در بخ�شی از روز در مدرسه حاضر شوند و با مدیر مالقات داشته
باشند.
دانشآموز تعلیق شده یا خانوادهاش میتوانند با دنبال کردن فرآیندهای
ناحیه ،نسب به حکم تعلیق اعتراض کنند .اگر یک خانواده میخواهد به
تعلیق اعتراض کند ،مدت  10روز کاری پس از اولین روز تعلیق فرصت دارد
این کار را انجام بدهد .اعتراض باید ابتدا به مدیر خود مدرسه اعالم شود.
اگرخانواده ازتصمیم رضایت ندارد ،باید فرم درخواست تجدیدنظرنسبت
به تعلیق که در مدرسه وجود دارد را پر کند .خانواده میتواند فرم را به
شماره  (916) 979-8053فکس کرده یا به آدرس 3738 Walnut Ave.,
Carmichael, California 95608برای دفترناحیه ارسال نماید.

مداخالت توصیهشده در منزل

لطفا ً تعلیق در خانه را به عنوان یک امر آموزشی برای دانشآموز خود
انجام دهید .راهکارهای زیر را در نظر بگیرید:
•برای دریافت وظایف و فعالیتهای 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 جمعبندی
کنند) و اطمینان پیدا کنند که دانشآموز وظایف خانگی از دست رفته
را تکمیل میکند.
•در روز(های) تعلیق نظارت یک بزرگسال وجود داشته باشد.
•دسترسی به تلویزیون ،تلفن ،اینترنت ،بازیهای ویدیویی و دوستان
محدود شود.
•به دانشآموز کمک شود به دیگر راههای روبرو شدن با مسئله فکر
کند.
•زمانی که دانشآموزان درفعالیتهای مثبت شرکت دارند ،احتمال به
دردسر افتادنشان بسیار کمتر است.
•بعضی از عالیق دانشآموز را پیدا و او را درگیر کنید (ورزش،
هنر ،گروه نوجوانان ،تئاتر و غیره).

•برای کمک با منابع اجتماعی درارتباط باشید  -به
 www.211Sacramento.orgمراجعه کنید یا ازمشاور/مسئول
مدرسه سؤال کنید.
هدف این است که دانشآموزان از اشتباهات خود درس بگیرند و آنها
را تکرار نکنند .اگر به نظرات و حمایت بیشتر احتیاج دارید ،با مدیر
مدرسه خود یا دفتر  Family and Community Engagementبه شماره
(916) 971-7929تماس بگیرید.

پس از دریافت فرم تکمیلشده ،کارکنان مسئول مداخله و برر�سی
دانشآموزی کار بازبینی درخواست تجدیدنظر برای تعلیق را انجام خواهند
داد .در طول فرآیند تجدیدنظر ،دانشآموز دوران تعلیق عادی که از طرف
مدرسه مشخص شده است را طی میکند تا نتیجه نهایی اعالم شود .پس از
تکمیل تصمیمگیری با خانواده تماس گرفته میشود و یک نامه هم به آدرس
منزل ارائه شده ،ارسال خواهد شدEC § 48908, 48911.1, 56026;( .
)USC § 1415; BP 5144.1
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اخراج

داروهای بدون نسخه و تجویزشده

حضور والدین در کالس

اخراج به این معنی است که دانشآموز دیگر نمیتواند در فعالیت مدرسه
یا مدارس  San Juan Unifiedحضور داشته باشد .دانشآموزان اخراج
شده در یک برنامه آموز�شی دیگر قرار میگیرند .برای هر جرم جدی ،مثل
حمل سالح و اشیاء خطرناک ،ایجاد آسیب جسمی برای دیگران ،حمل یا
فروش مواد ممنوعه ،دزدی و سرقت ،اخاذی ،تعرض جن�سی یا ضرب و
شتم ،توصیه میشود دانشآموز اخراج گردد.

با درخواست خانواده و پزشک ،یک کارمند مدرسه میتواند برای دانشآموز
دارو تجویز کند .در غیر اینصورت ،هرنوع داروی مکمل ،داروهای بدون
نسخه و داروهای تجویزی تحت هر عنوان ممنوع بوده و دانشآموز هرگز
نباید این داروها را با خود به مدرسه بیاورد .برای دانشآموزانی که این
داروها را همراه دارند ،تنبیهات انضباطی درنظرگرفته میشود.

مدار�سی که یک دانشآموز را به دلیل ارتکاب به یک حرکت زننده ،همراه
با ناسزاگویی و رفتار مبتذل و ایجاد اختالل در فعالیتهای مدرسه و/یا
مخالفت با مقامات مدرسه تعلیق میکنند ،میتوانند ازخانواده دانشآموز
بخواهند در کال�سی که دانشآموز از آن تعلیق شده است ،حضور پیدا
کنند)EC § 48900.1( .

به خانوادهها توصیه میشود با دانشآموز(های) خود صحبت کنند تا هرگز
هیچ قرص ،ماده مکمل یا دارویی را به جز در صورت دریافت از پزشک،
والدین یا قیم خود یا مقامات مجاز در مدرسه ،مصرف نکند .بع�ضی از
افراد دریک دوره اززندگی 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.

اعالمیه معلم

اگر اخراج توصیه شود ،دانشآموز یک دادر�سی اجرایی یا یک جلسه
جایگزین دادر�سی اجرایی را پشت سر خواهد گذاشت .هیئت آموزش
تصمیم نهایی درباره اخراج یک دانشآموز را اتخاذ میکند .در طول
فرآیند اخراج ،یک دانشآموز ممکن است در یک برنامه مدرسه دیگر
قرار داده شود یا برای مدت حداکثر  40روز کاری در مدرسه حاضر نشود.
()BP 5144.1

اسلحه یا اشیاء خطرناک

محصوالت حاوی نیکوتین/دخانیات

توصیه میشود دانشآموزانی که سالح گرم ،چاقو ،مواد منفجره یا سایر
اشیاء خطرناک در اختیار دارند ،از مدرسه اخراج شوند .بر اساس قانون
ایالتی دانشآموزانی که به شکل آگاهانه یک اسلحه یا مواد مخدردراختیار
دارند ،باید ازمدرسه اخراج شوند EC § 48900( .و )48915

سیگارکشیدن ،استفاده یا داشتن هرگونه محصول حاوی تنباکو یا نیکوتین
در هر نقطهای از این ناحیه ،ممنوع است .از جمله محصوالت ممنوعه
میتوان به سیگار ،سیگار برگ ،تنباکو جویدنی و دستگاههای مصرف
الکتریکی دخانیات (سیگار برقی) اشاره کرد .دانشآموزانی که محصوالت
حاوی نیکوتین/دخانیات یا وسایل مصرف آنها را در اختیار دارند ،مورد
تنبیه انضباطی قرارمیگیرند.

دانشآموزانی که مشاهده شود مواد مخدر کنترل شده یا سایر انواع مواد
مخدررا دراختیاردارند ،تعلیق خواهند شد .توصیه میشود دانشآموزانی
که مواد مخدر کنترلشده ،یا موادی که ممکن است ممنوع باشند را به
فروش میرسانند ،ازمدرسه اخراج شوند.

تبعیض و آزار جنسی

مواد ممنوعه

مقامات مدرسه میتوانند دانشآموزانی که به دلیل حمل مواد مخدر یا
الکل تعلیق شدهاند را به مقامات قضایی ارجاع بدهند .دانشآموزی که
در دادگاه نوجوانان به جرم حمل مواد مخدر/الکل محکوم شود ،تا یک
سال امکان رانندگی نخواهد داشت ( EC § 48900, 48902و AR ;48915
)5144.1
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ناحیه ما سیاستهای سختگیرانهای علیه آزار ،تبعیض و آزارجن�سی دارد.
معلمان به شکلی مناسب با دانشآموزان درباره این سیاستها صحبت
خواهند کرد .نقض این موارد ممکن است باعث تعلیق یا اخراج شود.
()EC § 48900.2; BP 5145.7

مسئوالن مدرسه باید به معلمان درباره تمام دانشآموزانی که در طول سه
سال گذشته به هر دلیل ،به جز استفاده از دخانیات ،از مدرسه تعلیق یا
اخراج شدهاند ،اطالع بدهند)EC § 49079( .

جستجوی دارایی
برای اطمینان از سالمت ،ایمنی و رفاه دانشآموزان ،مسئوالن مدرسه و
مأموران اعمال قانون میتوانند بر اساس مجوز قانونی اقدام به تفتیش
و جستجو کنند .قفسههای مدرسه ممکن است در هر زمان مورد تفتیش
قراربگیرند .به عالوه ،مأموران مدارس امن ایالت یا مسئوالن اعمال قانون
میتوانند از سگهای تعلیمدیده برای نشان دادن وجود مواد مخدر در
قفسهها ،خودروها ،کولهپشتیها و سایر مکانها استفاده کنند .مسئولین
مدرسه میتوانند هر وسیلهای که در محیط مدرسه مجاز نیست را ضبط
کنند.

دستورالعملهای رفتاری دانشآموزی
TK-12: 2019-2020
دستورالعملهای رفتاری دانشآموزی برای ارزیابی اتفاقات به صورت
فردی و ارائه تنبیه انضباطی مطابق با سن دانشآموز و براساس یک مدل
انضباطی پیشرو ،طراحی شده است.
در  San Juan Unifiedما تمام تالش خود را به کار میگیرم تا فقط زمانی
از تعلیق استفاده کنیم که روش اصالحی نتوانند رفتار مناسب را در
دانشآموز ایجاد کند .با این وجود ،اگر مدیر مشخص کند که حضور
دانشآموز باعث بروز خطر جدی شده است ،ممکن است یک دانشآموز
به هر دلیل در نمودار رفتاری دانشآموزی با اولین جرم به مرحله تعلیق
برسد .مسئوالن مدرسه میتوانند بنا به صالحدید خود از روشهای
اصالحی تا تعلیق و/یا اخراج استفاده کنندEC § 48900, 48900.5(a),( .
 48911.1و )USC § 1415

درک کدهای قانونی نمودار رفتاری
رفتارها و نتایجی که در نمودار زیر به آنها اشاره شده است بر اساس قوانین اجباری فدرال ،ایالتی و ناحیه هستند .در پایان هر
بخش ،منابع مربوطه در داخل پرانتز ذکر شدهاند .خطم�شیهای  San Juan Unified Boardو مقررات اداری آن از طریق آدرس
 www.sanjuan. edu/boardpoliciesدردسترس شما هستند.
)( Americans with Disabilities Act (ADAقانون آمریکایی های دچارمعلولیت)
)( California Education Code (ECقانون آموزش کالیفرنیا)
)( California Health and Safety Code (HSCقانون بهداشت و مصئونیت کالیفرنیا)
)( California Penal Code (PCقانون کیفری کالیفرنیا)
)( California Vehicle Code (VCقانون خودروی کالیفرنیا)
)( California Code of Regulations (CCRقانون مقررات کالیفرنیا)
)( Family Educational Rights and Privacy Act (FERPAقانون حقوق و حریم خصو�صی آموزش خانواده)
)( San Juan Unified Board Policies (BPخط م�شی های هیئت مدیره )San Juan Unified
)( San Juan Unified Administrative Regulations (ARمقررات اداری )San Juan Unified
)( United States Code (USCمجموع قوانین ایاالت متحده)
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رفتار و انضباط
رفتار و مرجع قانون

رفتار و انضباط
سایر روشهای
اصالحی

امکان
تعلیق

امکان
اخراج

تماس به مقامات
تنفیذ قانون

آسیب جسمی

آزار و زورگویی

تهدید/ایجاد آسیب جسمی )EC § 48900(a)(1

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

بله

اختیاری

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

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

بله

الزامی است

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

بله

الزامی است

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

بله

اختیاری

اقدام به حمله و ضرب و شتم کارکنان مدرسه EC § 48915(a)(1)(E), PC § 240
و 242
کمک/شراکت در تالش/ایجاد آسیب فیزیکی و جراحت
) EC § 48900(tو PC § 31

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 دانشآموز از
سوی پزشک

•تحت تأثیربودن
•حمل
•تهیه
•فروش/اقدام به فروش
)48915(c)(3) ،48915(a)(1)(C) ،48900(p) ،EC § 48900(cو § HSC
11053

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

در نظر گرفته نشده

عرضه/آمادهسازی/مذاکره برای فروش مواد ممنوعه یا هر نوع مخدر به شکل غیرقانونی
) EC § 48900(dو HSC § 11053

ممکن است در نظر گرفته شود

فروش/تحویل/تهیه یک مایع/دارو/ماده که به عنوان یک ماده ممنوعه یا نوعی ماده مخدر
شناخته میشود ،به شکل غیرقانونی ) EC § 48900(dو HSC § 11053

ممکن است در نظر گرفته شود

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

ممکن است در نظر گرفته شود

حمل/عرضه/آمادهسازی/مذاکره برای فروش دارو
به شکل غیرقانونی
) EC § 48900(jو HSC § 11014.5

ممکن است در نظر گرفته شود

بله
بله
بله
الزامی است

بله
بله
بله
الزامی است

اختیاری
الزامی است
الزامی است
الزامی است

بله

بله

اختیاری

بله

بله

اختیاری

بله

نه

نه

بله

بله

الزامی است

اقدام/ارتکاب به سرقت یا اخاذی ) EC § 48900(eو )a)(1)(D(48915

ممکن است در نظر گرفته شود

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

ممکن است در نظر گرفته شود

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

آزار /تهدید/ارعاب دانشآموزی که در پیگیریهای انضباطی مدرسه نقش شاهد را به عهده
دارد )EC § 48900(o
دخالت/تالش برای مشارکت در یک شوخی/روش تحریکآمیزی که امکان دارد باعث
ایجاد آسیب جسمی/تحقیر شخصی/آبروریزی فردی و در نتیجه ضربه جسمی یا روحی به
دیگران شود )EC § 48900(q
مشارکت در زورگویی ،از جمله اما نه محدود به زورگوییهای صورت گرفته از طریق
یک وسیله الکترونیک )EC § 48900(r

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

ارتکاب به آزار جنسی که باعث تهدیدآمیز/خشن/مجرمانه شدن محیط آموزشی شود ،این
مسئله از کودکستان تا مقطع سوم مصداق پیدا نمیکند EC § 48900.2

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

بله

اختیاری

ایجاد/تالش/تهدید/شرکت در یک فعالیت در رابطه با جرائم نفرتآمیز ،این مسئله برای از
کودکستان تا مقطع سوم مصداق پیدا نمیکند  EC § 48900.2و 48900.3

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

بله

الزامی است

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

بله

بله
بله

نه
بله

اختیاری
الزامی است

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

بله

اختیاری

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

بله

اختیاری

ممکن است در نظر گرفته شود

ممکن است در نظر گرفته شود

بله
بله

بله
بله

اختیاری
الزامی است

اسلحهها
حمل سالح گرم/چاقو/سایر اشیاء خطرناک ،فروش یا تهیه یک سالح گرم/چاقو/سایر اشیاء
خطرناک ) EC § 48900(b), 48915(a)(1)(Bو )48915(c)(1
تکان دادن یک چاقو به سمت شخص دیگر )EC § 48915(c)(2
حمل اسباب بازی مشابه به سالح گرم برای اینکه یک فرد دارای عقل سلیم گمان کند این
اسباببازی یک اسلحه واقعی استEC § 900(m) .

ممکن است در نظر گرفته شود

در نظر گرفته نشده
در نظر گرفته نشده

ممکن است در نظر گرفته شود

در نظر گرفته نشده

بله
الزامی است

بله
الزامی است

الزامی است
الزامی است

الزامی است

الزامی است

الزامی است

بله

بله

اختیاری

الزامی است

الزامی است

الزامی است

سایر
ارتکاب یا تالش برای ارتکاب به آزار جنسی یا خشونت جنسیEC § 48900(n)،
48915(c)(4)، PC § 243.4، 261، 266c، 286، 288، 289

بله

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

بله

اختیاری

بله

حمل مواد منفجره )EC § 48915(c)(5

الزامی است

ممکن است در نظر گرفته شود

بله

بله

اختیاری

اختیاری

اعمال تهدیدات تروریستی علیه مقامات مدرسه یا داراییهای مدرسه EC § 48900.7

دارایی

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

رفتار و مرجع قانون

سایر روشهای اصالحی

امکان
تعلیق

امکان
اخراج

تماس به مقامات
تنفیذ قانون

ارتکاب به فعالیت زننده/شرکت در فعالیت ناپسند یا بیحرمتی
•رفتار زننده
•بیحرمتی به شکل عادت )EC § 48900(i
اختالل در فعالیتهای مدرسه/مواجهه عمدی با مقامات مدرسه که در حال انجام وظایف
خود هستند )EC § 48900(k

در نظر گرفته نشده

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

باید در نظر گرفته شود
()K-3

الزامی است

الزامی است

بله
بله

بله
نه

بله
()4-12

نه

الزامی است

اختیاری
نه

نه
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ارتباط و مشارکت
ارتباط خوب بخش مهمی ازموفقیت دانشآموز را شکل میدهد .خانوادهها
ً
و دانشآموزان تشویق میشوند تا سؤاالت بیشتری بپرسند و سریعا درباره
نگرانیهای خود صحبت کنند .ما از مشارکت شما در تمام سطوح مدرسه
و ناحیه استقبال میکنیم.

مالقات با معلمان و کارکنان مدرسه

ارتباط و مشارکت
وبسایتها و ایمیل
مدارس  San Juan Unifiedوبسایتهای خود را بهروز نگه میدارند .به
 www.sanjuan.eduمراجعه و از منوی «مدرسه ما» (“) ”Our Schools
برای پیدا کردن مدرسه خود استفاده کنید .دفترتمام مدارس ودفاترناحیه،
ایمیل دارند .آدرسهای ایمیل به طور معمول عبارتند از (نام مدرسه)@
 sanjuan.eduیا میتوان برای  info@sanjuan.eduایمیل ارسال کرد.

به طور کلی ،مدیر ،معلمان ،مشاوران و سایر کارکنان مدرسه قبل و بعد
از ساعت کاری مدرسه آماده کمک به شما ،پاسخ به سؤاالت و برطرف
کردن نگرانیهای شما هستند .توصیه میشود درصورت امکان با کارکنان
ً
مدرسه مالقات داشته باشید ،مخصوصا برای حل مشکالتی که نمیتوان
به سرعت حل و فصل کرد .اگرسؤالی دارید یا درارتباط با کارکنان مدرسه
به مشکل برخوردید ،با مدیرمدرسه یا تیم اداری تماس بگیرید.

هر مدرسه یک خبرنامه خانوادگی دارد و بسیاری از آنها هم یک روزنامه
دانشآموزی دارند و در شبکههای اجتماعی فعال هستند .برای اطالع از
خبرنامهها و ابزارارتباطی دیگر ،با مدرسه دانشآموز خود تماس بگیرید

پیامها و خط ویژه وظایف خانگی

Q Parent Portal

بسیاری از مدارس یک سیستم پیامگیر صوتی تلفنی و خط ویژه وظایف
خانگی دارند که میتواند مورد استفاده دانشآموزان و خانوادهها قرار
بگیرد .پیامگیر صوتی به خانوادهها اجازه میدهد در هر زمان برای معلم
پیامها خصو�صی بگذارند.

 Q Parent Portalبه 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 اخبارکالس درس را تایید کنند .والدین می توانند
اطالعاتی نظیر برنامه های کالس ،نتایج آزمون ،حضور ،نمرات ،وظایف
خانگی اطالعیه های پیشرفت ،کارتهای گزارش ،اطالعات رونوشت ،پیام
های معلم،اعتبارورود و فعالیتهای دانش آموز را مشاهده کنند.

میتوانید از دفتر مدرسه خود شماره تلفنهای پیامگیر صوتی خاص را
درخواست کنید .آدرسهای ایمیل معلم هم از طریق وبسایت مدرسه در
دسترس قراردارد .معلمان و سایرکارکنان هم درمدرسه یک صندوق پستی
دارند که پیامهای مکتوب را میتوان درآن انداخت.

سیستم اطالع رسانی جمعی
میتوانید از طریق سیستم اطالع رسانی خودکار ناحیه ما پیامها و
ایمیلها یا پیامکها/پیامهای متنی را دریافت کنید تا از رویدادهای
پیش رو ،غیبت دانشآموز ،وضعیتهای اضطراری و اخبار مهم مطلع
شوید .بع�ضی از اوقات ،ممکن است در این پیامها از شما درخواست
شود نظر خود را درباره یک پرسش مهم ،اعالم کنید .این یک روش
مؤثر برای مدرسه است تا نظرات شما را دریافت کند و شما را در جریان
مسائل قرار دهد .اطمینان پیدا کنید که اطالعات تماس شما در دفتر
ً
مدرسه بهروز هستند تا حتما پیامها را دریافت کنید .با ورود به سایت
 www.sanjuan.edu/notificationتنظیمات اطالع رسانی خود را بروز
کنید.

خبرنامههای مدرسه و رسانههای اجتماعی

برای دستر�سی به  Q Parent Portalبه آدرس زیر مراجعه کنید.
 .https://sis.sanjuan.edu/parentportalزمانی که دانشآموزان شان
ثبت نام میکنند ،تمام والدین به صورت خودکار به سیستم دستر�سی پیدا
میکنند .والدین با استفاده از شماره شناسایی شخ�صی ( )PINو رمز عبور
ارائه شده توسط مدرسهی دانشآموزان شان و یا مرکزثبت نام San Juan
در اختیارشان قرار گرفته است ،وارد  Q Parent Portalمیشوند .اعتبار
ً
اطالعات ورودی میتواند ازطریق ایمیلی که قبال درپروندهی خود با
 San Juanوارد کردهاند بازیابی شود.

Q Student Portal
 Q Student Portalبرای دانشآموزان اجازه میدهد تا برنامه های کالس،
نتایج آزمون ،حضور در کالس ها ،نمرات ،وظایف خانگی ،اطالعات و
رونوشت مورد نیاز تحصیلی ،پیام های معلم ،فعالیت ها و دیگر اطالعات
مربوط به آموزش خود را مشاهده کنند .دانش آموزان همچنین می توانند
از طریق  Q Student Portalاطالعیههای پیشرفت و سایر فرم ها را چاپ
کنند
برای کمک و پرسش ،به وب سایت http://www.sanjuan.edu/sishelp
مراجعه کنید.
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برای دستر�سی به  Q Student Portalبه https://sis.sanjuan.edu/studentportal
مراجعه کنید .به همه دانش آموزان به طور خودکار در هنگام ثبت نام در
 San Juan Unifiedاجازه دستر�سی داده میشود.
دانش آموزان به  Q Portalبرای دانشآموزان با استفاده ازنام 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 Portalبرای والدین
دراعتبارورود ناحیه آموز�شی هستند.
برای کمک و سواالت ،به وب سایت  www.sanjuan.edu/sishelpمراجعه
کنید.

Family & Community
)Engagement (FACE
)مشارکت اجتماعی و خانواده(
ما به صورت فعال از والدین ،افراد قیم ،اعضای خانواده و جامعه دعوت
میکنیم درفرآیند آموزش همراه ما باشند .هیئت مدیریت ما به این مسئله
واقف است که والدین و افراد قیم آنها اولین و مهمترین معلمین در زندگی
کودک هستند و مشارکت باثبات والدین در آموزش کودکان در موفقیت
دانشآموز و ایجاد یک فضای آموز�شی مثبت نقش بهسزایی ایفا میکند.
مديرما یا شخ�صی که مشخص شده است با کارکنان و خانوادهها همکاری
خواهد داشت تا به ایجاد فرصتهای معنیدار برای مشارکت در تمام
مقاطع ،از جمله از طریق مشاوره ،تصمیمگیری و نقش حمایتی و البته
فعالیتهایی که درخانه و مدرسه ازیادگیری پشتیبانی میکنند ،کمک کند.
هرساله ،مديرما یا فردی که تعیین شده است اهداف ویژه برنامه مشارکت
خانواده در ناحیه را با توجه به برنامه Local Control Accountability
( Planکنترول و حسابدهی محلی یا  )LCAPو طرح راهبردی ،تعیین میکند.
آنها باید اطمینان پیدا کنند که با خانوادهها مشورت میشود و آنها در
برنامهریزی ،طراحی ،پیادهسازی ،ارزیابی و ویرایش سیاستهای مشارکت
خانواده در ناحیه و در مدرسه ،نقش ایفا میکنند .مدير ما یا شخ�صی که
تعیین شده است ،میزان مؤثر بودن تالشهای ناحیه ما برای مشارکت
دادن خانواده ،ازجمله اما نه محدود به نظرات اعضای خانواده و کارکنان
مدرسه درباره کافی بودن فرصتهای مشارکتی و موانعی که ممکن است
جلوی نقشآفرینی خانواده را بگیرند ،گزارش میکند.
()EC § 11503; BP 6020, 5145.6
شما ممکن است خط م�شی کامل هیئت مدیره ناحیه آموز�شی را درمورد
مشارکت خانواده درصفحات  64-65پیدا کنید.
صفحه وب سایت  FACEما یک منبع خوب برای خانوادههایی است که برای
یادگیری در منزل و پیدا کردن منابع اجتماعی ،به دنبال حمایت هستند .به
 www.sanjuan.edu/faceمراجعه کنید.

بخش ( Family and Community Engagementیا  )FACEما در مسائل
زیرکمک میکند:
•مشارکت ،رهبری و فعالیتهای آموز�شی خانواده درسطح ناحیه
•حل مشکالت
•مشارکتهای کاری و اجتماعی
•منابع آموز�شی و حمایت داوطلبانه

برطرف کردن نگرانیها
گاهی اوقات عدم ارتباط درست یا اطالعات ناقض میتواند باعث ایجاد
نگرانی شوند .روشن کردن وضعیت برای افرادی که در مسئله به صورت
مستقیم نقش ایفا میکنند ،فرصتهایی را برای ایجاد راهحلهای
موفقیتآمیزایجاد میکند .یک رویکرد تیمی به حل مشکل برای همه مفید
است)BP 1312.1( .
برای پاسخ موفق به سؤاالت ،نگرانیها و مشکالت ،از خانوادهها و
دانشآموزان میخواهیم:
•به صورت غیررسمی با افراد درگیر مالقات داشته باشند .با آرامش
حقایقی که از آنها اطالع دارند و آنچه از نظر آنها مشکل است را
مطرح کنند.
•اگرنگرانی برطرف نشد ،مسئله را با مدیرمدرسه درمیان بگذارند.
•اگر در این مرحله هم نگرانی برطرف نشد ،بخش Family
( and Community Engagementیا  )FACEما در مسائل
زیر کمک بگیرند .ما با شما و مدیریت مدرسه همکاری
میکنیم تا تمام نگرانیها برطرف شوند .از طریق شماره
 (916) 971-7929میتوانید با واحد مشارکت اجتماعی و خانواده ما
تماس بگیرید.
اگر باز هم از تالشهای صورت گرفته برای برطرف کردن نگرانی خود
را�ضی نیستید ،مدیریت بخش ممکن است از شما بخواهد نگرانی خود
را به صورت مکتوب بیان کنید .برر�سی تمام اطالعات نوشته شده انجام
میشود و ظرف مدت  45روز تقویمی پس از دریافت درخواست توسط
مدیریت بخش ،یک پاسخ کتبی برای اعالم آخرین نتیجه برای شما ارسال
خواهد شد.
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ارتباط و مشارکت

ارتباط و مشارکت
مشارکت در سطح مدرسه

هم درزمینه برنامه مدرسه برای یادگیری زبان انگلی�سی مشاوره میدهند.

مدارس غیر Title I

هرمدرسه درناحیه ما با خانوادهها همکاری میکند تا فرصتهای مشارکت
در مدرسه خود را توسعه دهد .هر مدرسه توضیح میدهد که چطور
مدرسه میتواند خانوادهها را در برنامهریزی ،برر�سی و بهبود برنامههای
مدرسه به شکلی به موقع ،شرکت دهد .این طرح توضیح میدهد که چطور
مدرسه یک توضیح از برنامه در�سی ،ارزیابی آکادمیک و سطح تسلط که از
دانشآموزان انتظار میرود به آن برسد در اختیار خانوادهها قرار میدهد
و به آنها فرصت میدهد در تصمیمگیری درباره آموزش فرزندان خود
مشارکت داشته باشند .طرح مدرسه برای موفقیت دانشآموز (school
 plan for student achievementیا  )SPSAبه صورت سالیانه برر�سی و
از سوی شورای مدرسه و هیئت آموزش به عنوان بخ�شی از طرح ارتقاء
مدرسه ،تأیید میشود.

عالوه بر این ELAC ،در توسعه ارزیابی نیازهای مدرسه ،موفقیت زبان
آموزان مشارکت داشته و کمک میکند خانوادهها از اهمیت حضور مرتب
درکالس اطالع پیدا کنند.

مدير ما یا فردی که مشخص شده است وظیفه توسعه و پیادهسازی
راهکارهای مربوط به هرمدرسهای که بودجه فدرال  Title Iدریافت نمیکند
را به عهده دارد تا مشارکت و حمایت والدین در آموزش فرزندانشان را
تشویق کنند ،ازجمله میتوان به استراتژیهایی اشاره کرد که نحوه رسیدگی
به اهداف و مقاصد تشریح شده در قانون آموزش  11502را مشخص
میکنند)EC § 11504( .

هیئت آموزش ما انتظاردارد که تمام مدارس ناحیه به خانوادهها درحفظ
ارتباط مداوم بین خانه و مدرسه کمک کنند ،به خانوادهها نشان بدهند
که میتوانند به صورت مستقیم روی موفقیت آکادمیک فرزند خود تأثیر
بگذارند و به خانوادهها کمک کنند مهارتها و فنونی که برای پشتیبانی
از فعالیتهای یادگیری کال�سی باید در خانه پیاده کرد ،بیاموزند .مدير
ما یا فردی که تعیین شده است کار هماهنگی ،کمک فنی و ارائه سایر
پشتیبانیهایی را به عهده دارد که به مدرسه در برنامهریزی و پیادهسازی
مؤثر فعالیتهای مشارکتی خانواده کمک میکنند و موفقیت آکادمیک
دانشآموز و عملکرد مدرسه را ارتقاء میدهند.
سازمانهای خانوادگی ،شوراهای مدرسه ،کمیتههای مشورتی یادگیری
زبان انگلی�سی و کمیتههای مشورتی والدین ،بع�ضی از فعالیتهایی هستند
که خانوادهها ازطریق آن میتوانند درمدرسه مشارکت داشته باشند .این
گروهها حمایت و بازخوردهایی ارائه میکنند که برنامههای مدرسه را شکل
میدهند.

کمیته مشورتی زبان آموزان انگلیسی
()ELAC
در یک مدرسه با  21دانشآموز زبان انگلی�سی یا بیشتر ،باید یک کمیته
( English Learner Advisory Committeeیا  )ELACفعالیتکند.
 ELACدر زمینه توسعه ( School Plan for Student Achievementیا
 ،)SPSAبه شورای مدرسه مشورت ارائه میکند .به مدیر و کارکنان
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کمیته مشورتی دانش آموزان زبان انگلی�سی آموزش الزم با هدف مشاوره
کامل با اعضای کمیته را دریافت میکنند تا به اعضا در انجام مسئولیت
قانونیشان کمک کند .یک کمیته مشورتی دانش آموزان زبان انگلی�سی در
سطح ناحیه هم وجود دارد که  DELACنامیده میشود.

مشارکت مدرسه Title I
هر سال مدير ما یا فردی که مشخص شده است باید اهداف به خصوص
برنامه مشارکت والدین در ناحیه ما را برای هر مدرسهای که بودجه Title I
دریافت میکند ،تعیین نماید .او باید اطمینان پیدا کند که والدین و افراد
قیم در برنامهریزی ،طراحی ،پیادهسازی و ارزیابی برنامه مشارکت والدین،
شرکت دارند .هر مدرسه  Title Iجلسات سالیانه خود را برگزار میکند
تا خانواده دانشآموزان شرکتکننده را در جریان الزامات Title I؛ حق
آنها برای شرکت در این برنامهریزی ،برر�سی و ارتقاء برنامههای Title I؛ و
خطم�شی مشارکت خانواده ،قراردهد.
مدير ما یا فردی که تعیین شده است اطمینان پیدا میکند که راهکارهای
مشارکت خانواده در ناحیه ما همراه کمک والدین دانشآموزان در برنامه
 Title Iشرکت دارندو به طور مشترک توسعه پیدا کرده و مورد توافق قرار
میگیرد .این راهکارها انتظارات والدین درباره میزان مشارکت را تعیین کرده
و توضیح میدهند که ناحیه ما چگونه هر یک از فعالیتها را انجام خواهد
داد .والدین دانشآموزانی که در تصمیمات مربوط به نحوه اختصاص
یافتن بودجه  Title Iناحیه ما به فعالیتهای مشارکتی والدین ،شرکت
دارند.
به عنوان بخ�شی از خط م�شی مشارکت خانواده ،هر مدرسه  Title Iباید
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 خانودادههای دانشآموزانی توزیع میشود که در توصیف
مسئولیت مدرسه نقش دارند ،تا به این وسیله آموزش و برنامه در�سی
با کیفیتی ارائه شود؛ مسئولیت خانوادهها برای نظارت ،حمایت و بهبود
یادگیری فرزندشان مشخص گردد؛ و اهمیت ارتباط مستمربین خانوادهها
و معلمان از طریق جلسات ساالنه ،گزارشهای مربوط به پیشرفت
دانشآموز ،دستر�سی به کارکنان و فرصتهای داوطلب شدن و مشارکت
و مشاهده برنامه آموز�شی برجسته شودEC § 11503, cf. 3100, 6171,( .
)20 USC § 6318

افراد داوطلب
کمک داوطلبین اجتماعی و خانوادهها به عنوان همیاران کالس،
متخصصان هنری و آموزگاران خواندن ،برای ناحیه ما ازارزش بسیارباالیی
برخوردار است .استفاده از داوطلبان باید از قوانین و مقررات دیگر ،از
جمله آزمایشات بیماری سل و انگشتنگاری ،تبعیت کند .همچنین میتوان
از داوطلبان خواست یک فرم راننده یا اطالعات داوطلب را هم تکمیل
کنند .باید وظایف هر یک از آنها توسط یکی از کارمندان آموزشدیده
مشخص شود و داوطلب با همان فرد بر اساس زمانبندی کار کند که
پاسخگوی نیازهای دانشآموزان است .اگر عالقمند هستید به هر شکل
ً
داوطلب شوید ،لطفا با مدیر مدرسه خود تماس بگیرید .ناحیه ما همچنین
از پروژههای بهبود داوطلبان که باعث ارتقاء وضعیت مدرسه میشوند،
نیازهای خاص را برطرف میکنند ،با قوانین ایمنی و ساختمانی مطابقت
دارند و به شکل قابل توجه هزینه های نگهداری را افزایش نمیدهند و با
توافقنامههای کاری کارمندان درتضاد نیستند ،استقبال میکند.
اگرشما داوطلب باشید ،یک ( Volunteer Information Formفرم اطالعات
داوطلبی) را تکمیل میکنید ،وآن را به مدرسهی محلی خودتان میبرید .دراین
زمان ،آنها اطالعات داوطلبی مربوط به آن مدرسه را به شما خواهند داد ،و
اگرالزم باشد ،فرم مربوط به اثرانگشت را می دهند .برای اطالعات بیشتر
وارد آدرس اینترنتی زیرشوید.www.sanjuan.edu/volunteer
داوطلبانی که مستقیما با دانش آموزان و دور از نظارت مستقیم کارکنان
ناحیه کار میکنند ،باید به عنوان بخ�شی از یک برر�سی پیشین جنایی ،اثر
انگشت داشته باشند .برر�سی اثرانگشت توسط California Department
 of Justiceیا ( DOJوزارت 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
جن�سی یا جدی یا جنایات خشونت آمیز بازبینی میکند .پس از دریافت و
برر�سی گزارش اثرانگشت ،نامزدان داوطلب ممکن است به عنوان داوطلب
مجاز ،براساس اختیارناحیه آموز�شی ،برگزیده شوند ،و باید قبل ازتماس
با دانش آموزان پاک شده باشند و یا به عنوان داوطلب تایید شده باشند.

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

بازدیدکنندگان
اعضای خانواده و دیگران میتوانند از مدارس ناحیه ما بازدید داشته
باشند ،اما برای ایمنی دانشآموزان ما ،تمام بازدیدکنندگان باید در زمان
ورود به دفتر مدیر بروند و در زمان حضور در فضای آموز�شی یک نشان
بازدید کننده روی لباس خود داشته باشند .اگر میخواهید از کالس
ً
فرزند خود بازدید داشته باشید ،لطفا از قبل مراتب را با معلم فرزندتان
هماهنگ کنید .اگر میخواهید جلسهای برگزار شود ،باید ترتیبی بدهید تا
پیش ازشروع مدرسه ،پس ازپایان کارمدرسه یا درطول مدت آمادهسازی
معلم برای حضور درکالس ،با او دیداری داشته باشید)BP 1250( .

خدمات برای خانوادههای ناشنوا و کمشنوا
 San Juan Unifiedدرطول برگزاری جلسات ،بدون هیچ هزینهای مترجمان
زبان اشاره را در اختیار خانوادههای ناشنوا و کمشنوا قرار میدهد .برای
ً
درخواست مترجم زبان اشاره ،لطفا دو هفته پیش ازتاریخ مالقات/رویداد
با دفتر مدرسه تماس بگیرید تا زمان کافی برای برنامهریزی وجود داشته
باشد.

مشارکت در سطح ناحیه
 San Juan Unifiedازمشارکت خانوادهها ،کارکنان ،دانشآموزان وجامعه
در توسعه ،پیادهسازی و ارزیابی برنامهها از طریق شوراها و کمیتههای
مشورتی ،استقبال میکند.
در حمایت از پیشرفت دستاورد آکادمیک ،یک کمیته ناحیه متشکل
از والدین زیرگروههای نماینده ،به صورت ساالنه خطم�شی مشارکت
خانواده ما را مورد برر�سی قرار میدهد .خطم�شی ما نشانگر انتظارات
ما برای مشارکت خانواده است و توضیح میدهد که چطور خانوادهها
را در فعالیتهای خا�صی که از موفقیت دانشآموزان پشتیبانی میکنند،
شرکت خواهیم داد .ما میزان تأثیر خطم�شی مشارکت خانواده خود را به
صورت ساالنه مورد ارزیابی قرارمیدهیم.
خطم�شی مشارکت خانواده درناحیه ما درطرح پیشبرد موفقیت دانشآموز
و عملکرد مدرسه ،در نظر گرفته شده است .این خطم�شی از سوی هیئت
آموزش به کارگرفته شده ودربخش حقوقی این کتاب راهنما ودروبسایت
ناحیه ما به آدرس  www.sanjuan.edu/faceقابل مشاهده است.
()BP 6020
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ارتباط و مشارکت
District Family Center
(مرکز خانواده ناحیه آموزشی)

 ،San Juan Centralبه عنوان مرکز اصلی ثبتنام در ناحیه ما ،امکان
دستر�سی خانواده به اطالعات آنالین را فراهم میکند .عالوه بر یک کلینیک
واکسیناسیون ،یک قفسه مواد غذایی هم دراختیارخانوادههایی است که
برای تأمین مواد غذایی به کمک نیاز دارند .برای کسب اطالعات بیشتر با
 (916) 726-5826تماس بگیرید یا به  3700 Garfield Aveدر Carmichael
مراجعه کنید.

کمیتههای ناحیه آموزشی

Superintendent’s Parent Advisory Council
(کمیته مدیربرای مشاوره والدین)

مدير در طول هر سال تحصیلی با نمایندگان والدین از هر مدرسه مالقات
میکند .برای کسب اطالعات بیشتر به http://www.sanjuan.edu/spac
مراجعه کنید.

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

کمیته نظارت شهروندان اطمینان پیدا میکند که پول باند مطابق با
مقررات باند برای فراهم کردن امکانات هزینه میشوند .این کمیته به
صورت فصلی تشکیل میشود تا ازمحلها بازدید داشته باشد وگزارشهای
وضعیت بودجه وپروژهها را برر�سی کند .تاریخها ومکانهای برگزاری جلسه
دراین آدرس قابل مشاهده است .www.sanjuan. edu/bonds

Special Education Advisory Committee
(کمیته مشورتی آموزش ویژه)

( Community Advisory Committee for Special Educationکمیته
مشورتی اجتماعی برای آموزش ویژه یا  )CACدر هماهنگسازی منابع
اجتماعی در ارتباط با آموزش ویژه کمک میکند و مشورتهای خود در
زمینه مسائل مربوط به آموزش ویژه را در اختیار ما قرار میدهد .جلسات
ماهانه باعث میشوند اعضا در جریان برنامهها و قوانین قرار بگیرند .برای
اطالع با  (916) 971-7953تماس بگیرید.

Career & Technical Education Advisory Board
هیئت مشورتی آموزش فنی و حرفهای

هیئت مشورتی آموزش فنی و حرفه ای ازنمایندگان صنعت و دولت بعالوه
خانوادهها ،دبیران ،دانش آموزان و مدیران ،تشکیل شده است .برای
کسب اطالع ،با  (916) 971-7163تماس بگیرید.

Advanced and Accelerated Programs Committee
(کمیته برنامهها پیشرفته و تسریعشده)

کمیته  AAPCمتشکل از خانوادهها ،مدیران و معلمان است و خطم�شی
هیئت و نحوه برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی برنامه  AAPCرا برر�سی میکند و
توصیههایی ارائه میدهد .برای اطالع با  (916) 979-8518تماس بگیرید.
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آموزش خانواده
District English Learner Advisory Committee
(کمیته مشورتی ناحیه آموز�شی برای دانش آموزان زبان انگلی�سی)

 DELACدرزمینه برنامه یادگیری زبان انگلی�سی ،ارزیابی نیازها ،اهداف
ناحیه ،اطمینان ازه مراستا بودن با الزامات آموز�شی آموزگار ،برر�سی
موفقیتهای زبان آموز ،فرآیند گروهبندی دوباره و اعالمیههای کتبی
والدین ،درناحیه به ما مشورت میدهد .برای کمک به اعضا درانجام
مسئولیتهای مشورتی ،آموزشها به شکل مستمرارائه میشوندEC §( .
)52176, 62002.5; 5 CCR § 11308(d); 20 USC § 6312

Curriculum, Standards, Instructional and Student
)Services Committee (CS&I
(کمیته خدمات دانشآموزی وآموز�شی ،برنامهدر�سی ،استانداردها)
کمیته  CS&Iدر زمینه برنامههای آموز�شی ،استانداردها و ارزیابیها،
فارغالتحصیل شدن و الزامات دوره ،انتخاب کتاب در�سی و خطم�شیهای
مربوط به رفتار دانشآموز و مسائل انضباطی مسائل را برر�سی کرده و
توصیههایی ارائه میکند.

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

آموزش خانواده
کالسهای آموزش خانواده از طریق واحد مشارکت اجتماعی و خانواده
به شماره  (916) 971-7929ارائه میشوند .ناحیه آموز�شی ما برای
برآورده کردن نیازهای خانوادهها ،مجموعهای از کالسها و کارگاهها
را ارائه می کند .تقویم ما را میتوانید در این آدرس مشاهده کنید
. www.sanjuan.edu/familyed

Parent Leadership Academy
(آکادمی رهبری والدین) (شش جلسه)
این کالسها به پدر و مادرها ،پدر بزرگها و مادربزرگها و افراد قیم
اجازه میدهند با دریافت درک بهتری از سیستم آموزش ،انگیزههای ناحیه
و فرصتهای رهبری والدین در  ،San Juan Unifiedبه شکلی فعال در
کمیتههای ناحیه مشارکت داشته باشند .برای خانوادههای دبستان،
راهنمایی و دبیرستان مناسب است.

Families Matter Workshops
(کارگاههای مسائل اهمیت خانواده) (جلسه انفرادی)

کمیته مشورتی هئیت امکانات/تسهیالت به هدایت از هئیت آموزش
موضوعات مربوط به تسهیالت را مطالعه میکند .این کمیته توصیههایی را
به هیئت آموزش ارائه میدهد.

این کارگاهها با توجه به نیاز افراد شرکتکننده شکل میگیرند .موضوعات
میتوانند شامل مواردی چون راهکارهای انجام وظایف خانگی ،آمادهسازی
برای جلسات اولیا-مربیان کالج و آمادگی شغلی ،جلوگیری از زورگویی و
امنیت اینترنتی باشند.

Local Control Accountability Plan Parent Advisory
Committee
(کمیته مشورتی والدین برنامه کنترول و حسابدهی محلی)

Parent Project Sr
(پروژه والدین  10( )Srجلسه)

 LCAP PACبه صورت مشترک با کارکنان ،گروه کارمندان و گروه های
ذیدخل درمقیاس بزرگ ،همکاری میکند تا نظرات وبازخوردهای مربوط به
فعالیتها و خدمات  LCAPو تأثیرگذاربودن آنها دررسیدن به اولویتهای
ایالتی و اهداف کلی ،ارائه نماید.

Head Start Policy Council
(شورای خط م�شی )Head Start
 PCدر زمینه تصمیمگیریهای اصلی برای برنامه  Head Startبه عنوان
صدای والدین عمل میکند PC .درحقیقت ازنمایندگان جامعه ما و والدین
دانشآموزانی تشکیل شده که در حال حاضر ثبتنام شدهاند ،تشکیل
شده تا اعضای دارای حق رأی را مشخص کند .هر کالس نماینده خود را
انتخاب میکند.

تسهیلکنندگان برای بهبود رابطه با کودکان ،در کنار راههای شناسایی و
پیشگیری از مصرف مواد مخدر ،الکل یا عضویت در گروههای تبهکاری،
راهکارهایی را به اشتراک میگذارند .برای خانوادههای مدارس راهنمایی
و دبیرستان مناسب است .این دوره آموز�شی همچنین بع�ضی از الزامات
کالس اجباری برای اولیا ازسوی دادگاه را هم تأمین میکند.

برای کسب اطالع بیشتر درباره هر یک از Family and Community
ً
 ،Engagement Offi ceلطفا با دفترمشارکت اجتماعی و خانواده به شماره
(916) 971-7929تماس بگیرید.

کلیدهایی برای ورود به کالج :باز کردن رمز
موفقیت در دبیرستان ،کالج و زندگی (چهار هفته)
این کالس برای والدین دانشآموزان مقطع متوسطه و دبیرستان طراحی
شده است تا همراه با دانشآموزان در آن شرکت کنند .درباره Naviance
و نحوه ادامه مسیر تا فارغالتحصیل شدن و چگونگی رقابت برای ورود به
کالج ،اطالع پیدا کنید.
ِ

( Loving Solutionsشش جلسه)
 Loving Solutionsیک برنامه آموز�شی والدین است که به شکل خاص
برای خانوادههایی طراحی شده که فرزندان و نوجوانانی سرسخت و
پردردسر دارند Loving Solutions .با استفاده از یک مدل رفتاری ،با
فعالیتهای یادگیری گروهی در قالب یک کتاب کار شکل گرفته است تا
یادگیری و عالقه را به حداکثر برساند .وظایف خانگی کار در منزل “Steps
( ”of Successیا  )S.O.Sیک پایه محکم برای تغییر در منزل ایجاد میکنند.
برای خانوادههای مدارس ابتدایی و راهنمایی مناسب است .این دوره
آموز�شی میتواند بع�ضی ازالزامات کالس اجباری برای اولیا ازسوی دادگاه
را هم تأمین میکند.

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 پیادهسازی میکند تا مهارتهای یادگیری زبان انگلی�سی
ارتقاء یابد .این برنامه تعامل بین ولی/کودک را تقویت میکنند و کالسهای
آن به هر دو زبان انگلی�سی و اسپانیایی برگزار میشود .برای دانشآموزان
ابتدایی مناسب است.

( Co-Parentingشش جلسه)
 Co-Parentingیک برنامه ایجاد مهارت شش هفتهای برای والدین است و
برای خانوادههایی طراحی شده است که فرزندانشان در بیش از یک منزل
سکونت دارند .این دوره تعاملی برای به حداقل رساندن مشکالت بین
فرزندان و افراد بزرگسال ،راهکارها و ابزاری مفیدی در اختیار والدین/
قیم قرار میدهد .این کالس ممکن است با الزامات مشخص شده برای
کالسهای آموزش تربیت فرزند از سوی دادگاه خانواده ،مطابقت داشته
باشد.
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خدمات تغذیه

خط مشی هزینه خدمات تغذیه

Summer Fun Cafe

اتوبوس مدرسه

خدمات تغذیه یک تیم از متخصصین بخش تغذیه است که مسئولیت
پشتیبانی ازموفقیت آکادمیک دانشآموزان را به عهده دارند .ما درمدارس
 San Juan Unifiedروی School Breakfast Program، National School
 Lunch Programو  Summer Fun Cafeکارمیکنیم .ما درهرروزتحصیلی
بیش از  22,000وعده غذا سرو میکنیم .برنامه تابستانی ما در طول
تابستان بیش از  10,000وعده غذایی سرو میکند .واحد ما دو متخصص
تغذیه دارد که منوهای غذایی ما را آماده میکنند.

از جمله فعالیتهای عادالنه  San Juanمیتوان به این مسئله اشاره کرد
که تمام دانشآموزان به آنچه برای موفقیت نیاز هست ،دستر�سی دارند.
دانشآموزانی که گرسنه هستند ،نمیتوانند درکالس تمرکزداشته باشند.

هرتابستان ،خدمات تغذیه برنامه  Summer Fun Cafeما را ازطریق برنامه
گزینۀ تغذیه تابستانی بدون وقفه (Seamless Summer Feeding Option
یا  )SSFOمدیریت میشود ،که یک برنامه فدرالی بوده و ناحیه های آموز�شی
مکاتب را قادر میسازد به مناطق کم-عاید غذا بصورت مجانی در جریان
تابستان فراهم کند .ثبت نام ،ارائۀ فورمه ها کاغذات و نیازمندی برای
عاید بخاطراخذ غذا برای کودکان  18سال و کوچکترضرورت نیست .برای
اشتراک در این برنامه الزم نیست تا کودکان در ناحیه آموز�شی San Juan
 Unifi ed Schoolثبت نام داشته باشند.

 San Juan Unifiedفقط خدمات حمل و نقل که بر اساس قانون ایالتی
و فدرال اجباری هستند ،ارائه میکند .خدمات حمل و نقل فقط به
دانشآموزانی ارائه میشود که نیازهای آموز�شی ویژه دارند.
ً
اگر دانشآموز ویژه شما به تازگی وارد ناحیه ما شده است ،لطفا برای
کسب اطالعات بیشتر از طریق شماره  (916) 971-7525با دفتر شعبه
 Special Educationتماس بگیرید.

تمام مدارس ابتدایی و راهنمایی یک بخش ساالد دارند که در آن میوهها
و سبزیجات تازه به صورت روزانه در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
ما یک برنامه آموزش تغذیه در مدارس ایجاد کردیم تا کار آموزش سبک
زندگی سالم ،راحتتر انجام شود .در این همکاری ،در مقاطع مختلف
طرحهای منابع/در�سی درباره تغذیه مناسب ،آزمایش مزه و ترکیب
مواد غذایی در اختیار همه معلمان قرار میگیرد تا بتوان سایر مفاهیم
در�سی مثل ریاضیات ،نگارش و مهارتهای علوم را با تغذیه ترکیب
کرد .برای اطالع بیشتر از طریق شماره  (916) 979¬8966یا آدرس
 SJUSDNutritionServices@sanjunan.eduبا بخش خدمات تغذیه
تماس بگیرید.

برنامه وعده غذایی:وعدههای رایگان و کمهزینه
برای بهبود دستر�سی دانشآموز به وعدههای غذایی سالم در مدرسه،
وعدههای رایگان و کمهزینه در اختیار دانشآموزان واجد شرایط قرار
میگیرد .دانشآموزان ممکن است پس از تکمیل یک فرم تقاضا برای
( Application for Free and Reduced-Priced Mealsوعده های غذایی
رایگان یا کم هزینه) ،صالحیت استفاده ازوعدههای غذایی رایگان یا کمهزینه
را پیدا کنند .این درخواستهای محرمانه با شروع  1ژوئیه هر سال ،ارائه
میشوند .به خانوادهها توصیه میشود به صورت آنالین از طریق آدرس
 https://mealapps.sanjuan.eduدرخواست کنند .عالوه بر این فرمهای
درخواست کاغذی هم در دفتر تمام مدارس ،کافه تریای مدرسه ،واحد
خدمات تغذیه ( ،)Nutrition Servicesیا بخش پذیرش و مرکز خانواده
 San Juan Centralهم موجود هستند .درخواستها در تمام طول سال
پذیرفته میشوند ،به صورت سالیانه قابل تمدید هستند و برای تمام
دانشآموزان یک خانواده ،فقط به یک درخواست نیاز است .فرزند شما
شناسایی نخواهد شود و صالحیت استفاده از غذای رایگان ،محرمانه باقی
خواهد ماند)EC § 49510; BP 3553( .
برای اطالع بیشتر از  ( Earned Income Tax Creditاعتبار مالیاتی درآمد
کسب شده) و ( Reduced-Priced Mealsوعده های غذایی کم هزینه) به
صفحات  68و  69مراجعه کنید.
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ناحیه آموز�شی  San Juan Unifiedبه تمام دانشآموزان مقاطع  TK-12یک
وعده غذایی کامل ارائه میکند ،حتی اگر امکان پرداخت هزینه آن وعده
غذایی را نداشته باشند یا موجودی حساب تغذیه آنها منفی شده باشد.
دانشآموزانی که والدین یا سرپرست شان پول کافی برای پرداخت هزینه
غذا را ندارند یا هزینه وعدههای غذایی را پرداخت نکرده است ،نباید ازاین
مسئله خجالت بکشد ،رفتار متفاوتی با او شود ،یا غذایی دریافت کند که
با سایر دانشآموزان تفاوت دارد .این خطم�شی در مورد وعدههای غذایی
با بازپرداخت هم اعمال میشود .برای وعدههای غذایی یا اقالم مربوط
به مخلفات غذایی اعمال نمیشود .مصرف شیر و خوراک مختصر را در بر
میگیرد.
ولی یا افراد قیم در قبال تمام هزینههای غذایی حساب دانشآموز مسئول
است .برای پرداخت آنالین هزینه حساب غذایی دانشآموز به آدرس آنالین
 nutrition.sanjuan.eduیا محل کافهتریای مدرسه مراجعه کنید.

قیمت وعدههای غذایی
برای اطالع از قیمت فعلی وعدههای غذایی ،به وبسایت ما به آدرس
 www.sanjuan.edu/nutritionservicesمراجعه کنید یا با شماره
 (916) 979-8966تماس بگیرید.

منوهای ایمیلی
میتوانید با ثبتنام برای دریافت ایمیل منوی غذای دانشآموز خود
به صورت ماهانه به همراه خبرنامه تغذیه ماهانه ،میزان کاغذ موجود
در منزل خود را کاهش دهید .گزینه “ ”Going Green! Menusرا در
 www.sanjuan.edu/nutritionservicesانتخاب کنید .منوها در نیمه
شب اولین روز هر ماه ارسال میشود .برای اطالع از بخش خدمات تغذیه
به وبسایت  www.sanjuan.edu/nutritionservicesمراجعه کنید یا از
طریق شماره  (916) 979-8966با دفترما تماس بگیرید.

خطمشیهای رفاه و تغذیه
کمیته های Whole School، Whole Community، Whole Child
( ،)WSCCتوسعه ی  Coordinated School Health Councilاست که
در ابتدای سال San Juan Unified School District Wellness 2017
( Policyخط م�شی سالمتی ناحیه آموز�شی) را مورد تجدید نظر قرار داد.
این بازبینیها تحت نظارت قانون Healthy Hunger-Free Kids Act
(کودکان سالم و بدون گرسنگی) مصوب  2010در U.S. Department of
( Agricultureوزارت کشاورزی ایاالت متحده یا  )USDAشرایط جدیدی را
شامل میشود .این بازبینی دستورالعمل ( USDA Smart Snacksخوراک
مختصر هوشمند  )USDAجدید را هم در بر میگیرد که فروش غذاها و
نوشیدنیهای غیرمتغذی را در محیط آموز�شی ممنوع میکند .برای اطالع
بیشتر از کمیته Whole Child ،Whole Community ،Whole School
) (WSCCبه عنوان بخ�شی از شورای هماهنگشده سالمت مدارس،
به سایت زیر مراجعه کنیدEC § 38085,( .www.sanjuan.edu/cshc:
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 درآدرس
 3050 Orange Grove Avenueدر  North Highlandsواقع شده است.
شماره تلفن آن  (916) 971-7076میباشد .ساعات اداری ازروزدوشنبه تا
جمعه ساعت  7:30صبح تا  4بعدازظهراست.

برای اطمینان ازحمل و نقل ایمن کودکی که نیازهای ویژه دارد ،فرآیند زیر
براساس شروط موجود ،به کارگرفته میشود.
 .1فرزند خود را آماده کنید وپنج دقیقه پیش اززمان حرکت تعیین شده در
محل ایستگاه اتوبوس حاضرشوید.
اگر فرزندتان آماده نباشد ،راننده به مسیر خود ادامه خواهد داد .چک
کردن حرکت اتوبوس جزوظایف شما است.
ً
 .2اگرفرزند شما غیبت دارد وسواراتوبوس نمیشود ،لطفا ازطریق شماره
 (916) 971-7743با دفترسرویس حمل و نقل تماس بگیرید .خدمات حمل
و نقل برای دانشآموزانی که سه روز متوالی از اتوبوس استفاده نکنند،
متوقف میشود.
ً
 .3اگر فرزند شما نمیتواند در بعدازظهر تنها بماند ،لطفا برای تحویل
گرفتن فرزند خود ،پس از اتمام مدرسه در منزل حاضر باشید .به دلیل
ً
غیبت بع�ضی افراد ،زمان بازگشت اتوبوس گاها تغییرمیکند .اگرهیچکس
در منزل نباشد ،دانشآموز به مدرسه بازگردانده میشود و وظیفه بردن
دوباره دانشآموز به منزل ،به عهده شما خواهد بود.
 .4اگر نقل مکان کردید یا تغییری در مراقبت روزانه ایجاد شده است،
ً
لطفا درکوتاهترین زمان ممکن ازطریق
شماره  (916) 971-7525پیش از تغییر درخواست ،به دفتر آموزش ویژه
اطالع بدهید .اعمال این تغییرات ممکن است تا  10روززمان ببرد.
 .5دو یا سه روز پیش از شروع مدرسه ،راننده(های) اتوبوس مدرسه
فرزندتان با شما تماس میگیرد و زمان آمدن و بازگشت را مشخص میکند.
ً
اگر ک�سی با شما تماس نگرفت ،لطفا برای اطالع از طریق شماره )(916
 971-7743با واحد حمل و نقل تماس بگیرید.

میتوان ازطریق  (916) 971-7743به حمل و نقل دستر�سی داشت.
ساعات کاری دفتر حمل و نقل از  5صبح تا  5بعدازظهر روز دوشنبه،
سهشنبه ،چهارشنبه و جمعه و ساعت  5صبح تا  4بعدازظهر روز پنجشنبه
و  5:30صبح تا  3بعدازظهر برای برنامههای سال تحصیلی استمرار یافته،
میباشد.
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خدمات پشتیبانی عملیاتی
 .6راننده اتوبوس ( Student Information Sheetبرگه اطالعات
دانشآموزی) (یعنی گواهی “ ”leave alone authorizationیا “تنها گذاشتن”)
را در اختیار شما قرار خواهد داد .این فرم به شما اجازه میدهد نگرانیها
و شروط خود درباره فرزندتان را به اطالع واحد حمل و نقل برسانید .به
عالوه ،به واحد اطالع میدهد که آیا میتوان فرزند شما را در ایستگاه
اتوبوس و بدون نظارت یک بزرگسال در بعدازظهر تنها گذاشت یا خیر.
بچههایی که در یک اتوبوس همراه هم هستند ،احتمال ندارد که در یک
ایستگاه اتوبوس تنها بمانند .یکی از والدین یا بزرگسال دیگری در خانواده
منتظر رسیدن اتوبوس خواهد بود .اگر میخواهید فرزندتان بدون نظارت
یک فرد بزرگسال تنها باشدً ،باید پیش از شروع مدرسه این فرم را به دفتر
حمل ونقل تحویل بدهید .لطفا فرم را به این آدرس تحویل یا پست کنید،
3050 Orange Grove Ave., North Highlands, CA 95660
 .7به اتوبوسها اجازه داده نمیشود وارد امالک خصو�صی ،از جمله مسیر
پارکینگ ،محوطههای پارکینگ وسایرامالک خصو�صی شوند .ایستگاههای
اتوبوس در امنترین موقعیتهای موجود برای توقف اتوبوس ،با توجه به
تشخیص اداره حمل و نقل  ،تعیین میشوند.
ً
برای کسب اطالعات بیشترلطفا به نسخه Parent & Driver Information
( Guideراهنمای اطالعات راننده و والدین) مراجعه کنید.

ایمنی
ناحیه ما متعهد است برای تمام دانشآموزان یک محیط یادگیری ایمن
تأمین کند .در  San Juan Unifiedما به سختی تالش میکنیم تا مطمئن
شویم دانشآموزان بدون هیچ مشکل ایمنی یا انضباطی در مدرسه حاضر
میشوند.

مشارکت مدارس مصئون با اداره پولیس
 San Juan Unifiedیک مشارکت مدارس مصئون با اداره پولیس شهرستان
ساکرامنتو دارد .نیروهای خارج ازوظیفه (افسران مدارس امن) به صورت
روزانه در فضای آموز�شی مدرسه حضور دارند تا به جلوگیری و اعمال
قانون کمک کنند City of Citrus Heights .حفاظت پلی�سی و پاسخگویی
را به مدار�سی ارائه میدهد که در محدوده شهری مشخص شده برای
افسران منابع تحصیلی (یعنی  school resource officerیا )SROدرمدارس
 San Juanو  Mesa Verde highحضور دارند .این دو ( )SROهمچنین
به وقایع در مدارس متوسطه و ابتدایی در شهر  Citrus Heightsپاسخ می
دهند.

متخصصین ایمنی جامعه
 San Juan Unifiedدارای Community Safety Specialists
(متخصصان ایمنی جامعه) میباشد که به مناطق مختلف در
سراسر ناحیه آموز�شی اختصاص داده شدهاند .هر ناحیه آموز�شی
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خدمات پشتیبانی عملیاتی
شامل یک دبیرستان ،مدارس متوسط وابتدایی می باشد.هدف متخصصین
ایمنی ،تبدیل شدن به یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ مدرسه ،برای
تعامل و ایجاد روابط با دانش آموزان ،والدین ،کارکنان ،بازدید کنندگان
و همسایگان میباشد .متخصص ایمنی شما را در حوادث بحرانی که در
محوطه مدرسه رخ می دهد کمک خواهد کرد و در صورت لزوم با اجرای
قانون با شما ارتباط برقرارمی کند.

طرحها و تیمهای ایمنی
به عالوه ،هر مدرسه یک تیم ایمنی مدرسه مشخص دارد که از کارکنان
و خانوادهها تشکیل میشود .طرحهای مدرسه ایمن به صورت ساالنه
بهروزرسانی میشوند تا ازایجاد مشکالت جلوگیری کنند و اطمینان بدهند
که در صورت بروز حالت اضطراری ،کارکنان به شکلی پاسخ میدهند.
کارکنان برنامه ( Safe Schoolsمدارس ایمن) ناحیه ما با نمایندگان هر
مدرسه و کارکنان ناحیه همکاری میکنند تا ارزیابیهای مربوط به ارتقاء
تدابیرایمنی را انجام داده و توصیههای خود را ارائه کنند.

تدابیر ایمنی
از جمله سایر تدابیر ایمنی در مدرسه میتوان به این موارد اشاره کرد:
استانداردهای رفتاری قوی و اعمال آنها ،فضای آموز�شی بسته ،نظارت
روی فضای آموز�شی ،برنامههای حل اختالف ،مشاوره ،سازمانهای
خانوادگی فعال ،برنامههای پیشگیری دانشآموزی و تأکید روی آموزش
و پرورش شخصیت قوی .ناحیه ما به سختی با تمام نمونههای تهیه مواد
ممنوعه ،حمل اسلحه ،زورگویی و ایجاد آسیب جسمی به دیگران ،برخورد
میکند.
از کارکنان ناحیه و افراد داوطلبی که به صورت مرتب با دانشآموزان کار
میکنند ،انگشتنگاری و سوابقشان تأیید شده است .تمام محوطه های
مدارس بسته است .دانشآموزان برای ترک محوطه های آموز�شی مدرسه
به اجازه نیاز دارد و تمام بازدیدکنندگان برای دریافت اجازه از مدیر جهت
حضور درمحوطه آموز�شی ،باید ابتدا به دفترمراجعه کنند.

ایمنی محوطه آموزشی پس از مدرسه
خانوادهها تشویق میشوند در برنامههای ایمنی در مدارس دانشآموزان
خود مشارکت داشته باشند تا درباره ایمنی فردی با دانشآموزان صحبت
ً
کنند ،مخصوصا درباره ایمنی پس ازتعطیلی مدرسه .دانشآموزان در طول
زمان حضور در مدرسه و مشارکت در برنامههایی که پس از مدرسه و با
حمایت ناحیه انجام میشوند ،تحت نظرهستند .با این وجود ،پس ازپایان
کارمدرسه ،درب مدارس  San Juan Unifiedبرای استفاده عموم و

گروههای اجتماعی ،به روی همه بازاست.
اگر فرزند شما پس از ساعت کار مدرسه در محوطه مدرسه باقی میماند،
ً
لطفا با او درباره به کارگیری تمام تدابیرو مراقبتهای ایمنی ،درست مشابه
آنچه در سایر مکان های عمومی مثل بازار یا پارک اتفاق می افتد ،صحبت
کنید .همچنین خانواده ها تشویق میشوند تا خودشان را با روش ها و
طرحهای اضطراری در مدرسه دانشآموز خود آشنا کنند و برای منزلشان
هم روشها و طرحهای اضطراری داشته باشند.

نگرانیهای ایمنی
اگر متوجه وضعیتی شدید که میتواند به شکل بالقوه باعث ناامنی
ً
ً
شود ،لطفا فورا به مدیر مدرسه اطالع بدهید یا از طریق شماره
 (916) 971-7000واحد عملیات نگهداری/امنیت ناحیه آموز�شی
را در جریان قرار دهید .همچنین میتوانید به صورت  24ساعته با
خط ایمنی  (916) 979-8477تماس بگیرید یا یک پیامک به شماره
 (916) 243-5552ارسال کنید تا درباره هرمسئلهای که برای دانشآموزان،
کارکنان یا مدرسه مشکلی ایجاد کرده یا میتوانند مشکلساز شود ،پیام
بگذارید .عالوه بر این میتوان از طریق وبسایت هم گزارش تهیه کرد .به
 www.sanjuan.edu/tellsomeoneمراجعه کنید.

زورگویی
اگرگمان میکنید به فرزند شما زورگویی میشود ،مسئله را جدی بگیرید و
به آن گوش کنید .با فرزند خود رابطهای بازداشته باشید .تاریخها ،زمان و
جزئیات حادثه را یادداشت کنید .با معلم فرزند خود یا مدیرمدرسه درباره
حل مشکل صحبت کنید .با مدرسه و کارکنان ناحیه رابطهای باز داشته
باشید و درباره اقدامات انجام شده صحبت کنید .قانون به مدرسه اجازه
نمیدهد درباره مسائل انضباطی سایردانشآموزان با شما صحبت کنند.
ممکن است بع�ضی از نگرانیهای شما در تعریف قانونی زورگویی قرار
نگیرد .کارکنان ناحیه و مدرسه برای حل مشکالت با شما همکاری میکنند.
به فرزند خود کمک کنید مهارتهایی را بیاموزد تا بتواند زمانی که مورد
زورگویی قرارگرفت قاطعانه ،ولی به دور ازخشونت ،عمل کند .انتقامجویی
فیزیکی را تشویق نکنید.
با رفتار خود نشان دهید چطور به شکل محترمانه با سایر افراد در منزل
و جامعه رفتار کند .برای اطالع بیشتر درباره پیشگیری از زورگویی ،به
وبسایت  www.sanjuan.edu/bullyingمراجعه کنید یا با شماره
 (916) 979-8623تماس بگیرید .برای کسب اطالعات بیشتر
درباره نحوه حل مشکل ،با بخش Family and Community
 Engagementیا ( FACEمشارکت اجتماعی و خانواده) به شماره
 (916) 971-7929تماس بگیرید.

Megan’s Law
 Megan’s Lawاطالعات مربوط به محل حضور متهمین جرائم جن�سی
را ارائه میکند تا اعضای جامعه بتوانند از خود و فرزندانشان مراقبت
کنند .وبسایت دادگستری کالیفرنیا ()www.meganslaw.ca.gov
امکان دستر�سی به این اطالعات را فراهم میکند .بعالوه ،اداره پولیس
شهرستان ساکرامنتو از  ،®OffenderWatchبه عنوان ابزاری برای
اعالم حضور یک متهم به جرائم جن�سی ،استفاده میکند .افراد
جامعه میتوانند از طریق وبسایت اداره پولیس شهرستان ساکرامنتو
( )www.sacsheriff.comبه  ®OffenderWatchدستر�سی پیدا کنند.
افرادی که مرتک جرائم جن�سی شدهاند ،اجازه ندارند به عنوان داوطلب
درفعالیتهای مدرسه شرکت کنند.

ارتباط اضطراری
ناحیه ما برای اطمینان از اینکه خانوادهها بتوانند در جریان رویدادهای
اضطراری مدرسه قرار بگیرند ،گامهایی را برداشته است .ما برای اطالع
والدین و افراد قیم از وضعیت هر مدرسه به خصوص ،از یک سیستم
پیامرسان اضطراری استفاده میکنیم .در زمان وقوع یک وضعیت
ً
اضطراری ،این احتماال اولین روش ارتباط با والدین خواهد بود .داشتن
اطالعات تماس درست برای اطمینان از اینکه خانوادهها اطالعات
اضطراری و مهم را به موقع دریافت میکنند ،بسیارحیاتی است.
در صورت وقوع حالت اضطراری ،خانوادهها و اعضای جامعه باید
به وبسایت ما به آدرس  www.sanjuan.eduدستر�سی پیدا کنند.
بهروزرسانیهای مربوط به وضعیتهای بحرانی برروی صفحه اصلی قرار
خواهد گرفت .ناحیه ما همچنین به اعضای رسانه به عنوان همکاران
با ارز�شی مینگرد که کار انتقال اطالعات اضطراری به خانوادهها را به
ً
عهده میگیرند .روزنامهها ،وبسایتها و رادیوی ،تلویزیون محلی معموال
آخرین اخبارمربوط به یک وضعیت بحرانی را منتقل میکنند .ازخانوادهها
خواسته میشود در زمان ارتباط مستقیم با دانشآموزان از طریق تلفن
همراه یا پیامک در طول یک وضعیت بحرانی ،احتیاط کنند .ممکن
است هنگامی که حواس دانشآموزان به تلفن همراه پرت شده است،
دستورالعملهای بحرانی ارائه شده توسط کارکنان مدرسه ،به خوبی
درک نشود .در زمان بروز وضعیتهای بحرانی ،کنترل شایعاتی که بین
دانشآموزان پخش میشود ،بسیار دشوار است .برای دریافت دقیقترین
اطالعات ،خانوادهها باید فقط به اطالعات رسمی تکیه کنند که از طریق
تماس تلفنی سیستم اعالن ناحیه بیان میشود یا اظهارات ناحیهای که از
طریق رسانههای محلی پخش میشوند.
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خدمات پشتیبانی عملیاتی
برنامه قابلیت پیادهروی و قابلیت
دوچرخهسواری
ناحیه ما یک برر�سی قابلیت پیادهروی/قابلیت دوچرخهسواری را
در دبستان K-8 ،و مدرسه متوسطه اجرا مینماید که از پیادهروی و
دوچرخهسواری ایمن درمسیرمدرسه حمایت کرده و یک سبکزندگی سالم
ترویج میکند.
از جمله موارد بازر�سی میتوان به تعداد دانشآموزان و نظرسنجی مسیر
مدرسه از خانواده اشاره کرد که مسیرهای حرکت پیاده/دوچرخه
موجود را ارزیابی کرده و موانع موجود برای پیادهروی یا دوچرخه سواری
را شناسایی میکنند .بازرسان یک گزارش فردی برای هر مدرسه تهیه
میکنند که در آن توصیههایی درباره پروژههای بهبود زیرساخت ،اقدامات
تقویتی و فعالیتهای تشویقی و آموز�شی وجود دارد .از جمله فعالیتها
میتوان به این موارد اشاره کرد :روز جهانی پیادهروی تا مدرسه ،آموزش
دوچرخهسواری ،فعالیت کال�سی  ،Fire up Your Feetاتوبوس پیاده
مدرسه Bicycle Rodeos ،و مشوقهای دیگر مدرسه که باعث تشویق
دانشآموزان با داشتن یک سبک زندگی سالم میشوند .بازرسان دراختیار
تمام مدارس عالقمند قرارمیگیرند تا جایی که بودجه اجازه بدهد فعالیت
خواهند کرد.

تعطیلیهای مدرسه
در شرایط غیرعادی ،مثل هوای بد ،ممکن است الزم باشد برای حفظ
ایمنی دانشآموزان و کارکنان ،مدارس تعطیل شوند .هرزمان که امکان
داشته باشد ،تصمیم بستن مدرسه پیش از شروع کالسها اتخاذ خواهد
شد .خانوادهها از طریق سیستم تماس تلفنی خودکار ناحیه ،از مسئله
مطلع خواهند شد .اطالعات بیشتر را میتوان از وبسایت ناحیه و از طریق
رسانههای خبری محلی ،دریافت کرد .درصورت نیازبه تعطیلی مدرسه پس
از شروع به کار ،با خانوادهها تماس گرفته و به آنها اطالع داده میشود
چه موقع و کجا میتوانند به دنبال دانشآموز خود بیایند.

خدمات سالمت
اطالعات بهداشتی دانشآموز

شرایط ایمین سازی

شعبه ( Health Servicesخدمات بهداشتی) ما معتقد است دانشآموزان
سالم بهتر یاد میگیرند .ما با کمک به خانوادهها و جامعه در مدیریت و به
حداقل رساندن نگرانیهای بهداشتی ،ازکودکان حمایت میکنیم و درنتیجه
به دانشآموزان اجازه میدهیم به اهداف آموز�شی خود دست پیدا کنند.
به عنوان یک عضو از تیم چندرشتهای ،با رسیدگی به مشکالت بهداشتی
که مانع حضور و شرکت دانشآموز در مدرسه میشوند ،آموزش و دانش
را ارتقاء میدهیم.

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

کارکنان خدمات بهداشتی (پرستارانLVN ،ها یا دستیاران بهداشت) به
صورت مداوم در محل مدرسه حاضر نیستند .پرستاران به صورت موقت
برای ارزیابی نیازهای بهداشتی و نظارت روی مراقبت بهداشتی و نیازهای
ویژه دانشآموزان و انجام آزمایشات بهداشتی (آزمون بینایی و شنوایی) در
مدرسه حضور پیدا میکنند.
تکمیل کارت اضطراری ( )emergency cardتوسط والدین یا افراد قیم
بسیارضروری است تا کارکنان اداری و آموزگارکه با دانشآموز کارمیکنند
به طور کامل ازمشکالت مهم بهداشتی و سالمت او اطالع داشته باشند اگر
دانشآموز شما در طول زمان حضور در مدرسه به مراقبت بهداشتی ویژه
نیاز دارد ،برنامهریزی الزم انجام میشود تا شما با یکی از مسئوالن مدرسه،
کارکنان خدمات بهداشتی و سایر کارکنان بخش خدمات ،مالقات داشته
باشید و یک طرح فردی آماده کنید .ایجاد یک «سیستم همیار» برای
دانشآموز شما و اطالع به یک همکال�سی درباره وضعیت او و نحوه واکنش
درشرایط اضطراری ،میتواند برای شما بسیارمفید باشد.

شرایط معاینه سالمت
بر اساس قانون ایالتی ،والدین یا افراد قیم کالس اول ،در هنگام ثبتنام،
باید گواهی معاینه سالمت را ارائه یا رضایتنامه معاینه سالمت را امضاء
کنند .معاینه سالمت را میتوان تا  18ماه قبل یا ظرف مدت  90روز پس از
ورود به کالس اول ،انجام داد .به خانوادهها توصیه میشود معاینه سالمت
را همزمان با واکسیناسیون انجام بدهند)HSC § 124105( .

معافیت از معاینه جسمی
برای حفظ سالمت تمام دانشآموزان ،ناحیه ما به شکل فعال تمام تدابیر
الزم را برای پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل انتقال ،به کار میگیرد .با
این وجود ،معاینه جسمی برای دانشآموزانی که والدین یا سرپرست آنها
به شکل کتبی درخواست داده باشند ،انجام نخواهد شد EC § 49403( .و
)4945049451
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پذیرش K-12
واکسیناسیون

دوز

1,2,3

Polio

4

DTap 5

5

HepB 6

3

MMR 7

2

( Varicellaابله مرغان)

2

4

7-12
واکسیناسیون

دوز

1,2,3,8

1

Tdap

صنف  7پیشرفته
واکسیناسیون

دوز

1,2,3,9,10

Tdap 8
( Varicellaابله مرغان)

1
10

2

 .1شرایط برای پذیرش  K-12برای انتقال دانش آموزان نیزاعمال می شود.
 .2واکسنهای ترکیبی (به عنوان مثال )MMRV ،الزامات هریک ازواکسنهای تشکیلدهنده را
برآورده میکند .دوزهای  DTPبخ�شی ازالزامات  DTaPبه شمارمیرود.
 .3هرواکسن که قبل ازچهارروزیا کمترازحداقل سن مورد نیازتجویزمی شود معتبراست.
 .4سه بار واکسن فلج اطفال اگر نیاز به یک دوز در روز یا روز چهارم تولد داشته باشید ،برآورده
می شود.
 .5چهار دوز  DTaPاگر حداقل یک دوز در روز یا روز چهار تولد داده شود ،برآورده می شود .سه
دوز مورد نیاز اگر حداقل یک دوز واکسن  ،Tdapیا  DTaPیا  DTPدر روز  7یا بیشتر از  7روز
باشد ،برآورده می شود .یک یا دو دوز از واکسن  Tdکه در روزهای هفتم و یا بعد از تولد داده
می شود ،مورد نیازاست
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خدمات سالمت
 .6برای پذیرش در سطح هفتم ،به بخش بهداشت و ایمنی بخش  ،120335بخش ( )cمراجعه
کنید.
 .7دو دوز از واکسن سرخک ،دو دوز از واکسن اوریون و یک دوز از واکسن سرخجه ،به طور
جداگانه یا ترکیبی الزامات مورد نیاز را برآورده می کنند .تنها دوزهایی که در اولین روز تولد یا
بعد ازآن تجویزمی شوند الزامات را برآورده میکنند.
 .8برای کالس هفتم تا دوازدهم  ،حداقل یک دوز واکسن حاوی سیاه سرفه که درروزهفتم تولد
یا بعد ازآن الزم است.
 .9برای کودکان درمدرسه های غيررسمی ،دانش آموزان  ١2ساله و باالترباید الزامات پیشرفت
کالس هفتم را برآورده کنند.
 .10الزامات آبله مرغان برای پیشرفت کالس هفتم بعد از  30ژوئن  2025منق�ضی می شود.

سوابق واکسیناسیون ممکن است در قسمت California Immunization
( Registryثبت واکسیناسیون کالیفرنیا یا  )CAIRوارد شود
تمام دانشآموزان دیگری که وارد مدرسه میشوند و با توجه به خطم�شی
ما و برنامه زمانبندی ارائه شده ازسوی سازمان خدمات مراقبت بهداشتی
ایالت به طور کامل واکسینه نشدهاند ممکن است تنها به شرطی پذیرش
شود که ظرف یک دوره زمانی مشخص واکسن(های) اضافه شده را
تزریق کنند .ممکن است بع�ضی دانشآموزان به دالیل پزشکی از تزریق
واکسن معاف شده باشند .یک پزشک باید وجود دالیل پزشکی را گواهی
کند .میتوان از حضور دانشآموزانی که از الزامات مشخص شده تبعیت
نمیکنند ،جلوگیری کرد .درصورت بروزیک بیماری همه گیرکه دانشآموز
واکسن آن را دریافت نکرده است ،میتوان در طول دورهای که امکان
انتقال بیماری وجود دارد ،از حضور دانشآموز در مدرسه جلوگیری کرد.
اگر درباره سوابق واکسیناسیون دانشآموز خود و/یا وضعیت پذیرش در
ً
مدرسه سؤالی دارید ،لطفا با مدرسه دانشآموز یا بخش خدمات سالمت
به شماره  (916) 971-7643تماس بگیرید EC § 49403( .و ;48216
)BP 5141.3

کلینیک واکسیناسیون
San Juan Central
 ,San Juan Centralمرکز اصلی ثبتنام ناحیه ما به خانوادههایی که بیمه
سالمت ندارند ،خدمات واکسیناسیون ارائه میکند .این کلینیک درآدرس
 3700 Garfield Ave., Carmichael, CA 95608در اتاق  4واقع شده
است .هزینه هر مالقات  $10برای هر دانشآموز است .از مراجعینی
ً
که وقت قبلی ندارند ،استقبال میشود .لطفا برای مشاهده تاریخها به
 www.sanjuan.edu/sjcentralمراجعه کنید.

بیماری واگیر یا عفونی
اگرگمان برود یک دانشآموز به یک بیماری واگیرداریا عفونی شناختهشده
مبتال شده است ،میتوان او را به خانه برگرداند .بدون رضایت مسئوالن
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خدمات سالمت
مدرسه و اطمینان از اینکه وضعیت او دیگر واگیردار یا عفونی نیست ،این
دانشآموز نمیتواند به مدرسه برگردد)EC § 49451; BP 5112/2( .

استفاده از دارو
در طول زمان حضور در مدرسه و فقط با دریافت درخواست کتبی از سوی پزشک و
والدین یا سرپرست که درآن نام دانشآموز ،نام دارو ،روش استفاده ،میزان دارو و زمان
استفاده از آن مشخص شده است ،میتوان یکی از کارکنان مدرسه را مسئول نظارت بر
مصرف دارو (تجویزشده یا بدون نسخه) نمود)EC § 49423-49425; BP 5141.21( .

دارو تنها برای دانشآموزانی استفاده میشود که والدین یا سرپرستشان
و پزشک مصرف آن را به دلیل مشکالت پزشکی خطرناک ،الزم دانستهاند
و یا افرادی هستند که برای رفتارمناسب درمدرسه نیازبه استفاده ازدارو
دارند .فرمهای اجازه در دفتر تمام مدارس و روی وبسایت ناحیه ما قرار
دارند .فرمهای اجازه باید به صورت ساالنه تمدید شوند و از  1اوت تا 31
ژوئیه سال بعد معتبرهستند.
داروها باید در محفظه اصلی با برچسبی که نام دانشآموز روی آن نوشته
شده است ،به مدرسه آورده شود .به والدین و افراد قیم توصیه میشود
از پزشک دانشآموز بخواهند در صورت امکان دارویی تجویز کنند که اثر
طوالنی مدت دارد ،در این صورت نیازی نیست در مدرسه دارو مصرف
شود.

ادامه درمان دارویی
براساس قوانین ایالتی ،زمانی که دانشآموز برای بیماریهای غیراپیزودیک
(مثل اسم ،بیشفعالی ،دیابت یا اپیلپ�سی یا بیماری صرع) دارو مصرف
میکند ،والدین یا افراد قیم باید به مدرسه اطالع بدهند)EC § 49480( .

آزمایش بینایی
برای اطمینان از توانایی دانشآموزان در یادگیری و رسیدگی هرچه زودتر به
مشکالت بینایی San Juan Unified ،بینایی هردانشآموز بطور مثال شدت
بینایی و مشاهده رنگها ،را همزمان با اولین ثبتنام و ازآن بعد حداقل هر
سه سال یک بار برای دانشآموزان مقطع TK/Kو  ،5 ،2و  8مورد 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 دانشآموز در آزمایش بینای ی قبول نشود ،به والدین و افراد قیم اطالع
داده خواهد شد)EC § 49450-49457( .

آزمایش شنوایی
برای اطمینان از توانایی دانشآموز در یادگیری و برطرف کردن مشکالت شنوایی
در کوتاهترین زمان ممکن San Juan Unified ،میزان شنوایی هر دانشآموز را

در مقاطع  8 ،5 ،2 ،1و  10توسط یک فرد یا سازمان مجاز ،ارزیابی
میکند .بنا بر درخواست ولی ،ممکن است از این ارزیابی صرفنظر
شود .اگر دانشآموز در آزمون آزمایش شنوایی قبول نشود ،به
والدین و افراد قیم اطالع داده خواهد شد EC § 49452( .و )49454

بهداشت دندان
ً
برای اطمینان ازاینکه دانشآموز شما کامال آماده حضور درمدرسه است،
با توجه به قانون کالیفرنیا باید یک ارزیابی بهداشت دهان تا  31مه درمقطع
کودکستان ( )kindergartenیا کالس اول ،هر کدام که اولین سال حضور
دریک مدرسه دولتی است ،انجام شود .این مسئله شامل ارزیابیهای انجام
شده ظرف مدت  12ماه قبل ازورود دانشآموز شما به مدرسه هم میشود.
در قانون تصریح شده است که ارزیابی باید توسط یک دندانپزشک رسمی
یا یک فرد حرفه ای یا و متخصص دیگردرزمینه دهان و دندان انجام شود.
دانشآموزان در بع�ضی از مدارس میتوانند معاینه تکمیلی دندان را همراه
با برنامه آموز دندان دریافت کنند .معاینه دندان برای دانشآموزانی که
والدین یا سرپرست آنها به شکل کتبی درخواست داده باشند ،انجام
نخواهد شد .دربع�ضی مدارس ممکن است یک برنامه جداگانه برای درمان
و ارجاع وجود داشته باشند که فقط درصورت کسب اجازه والدین امکان
فعالیت دارند)EC § 49452.8( .

حساسیت های تهدید کننده زندگی
ناحیه آموزش  San Juan Unifiedاز این مسئله آگاه است که واکنشهای
آنافیالک�سی ،که بیشتر اوقات به دلیل قرارگرفتن در معرض خوراکی
یزا برای دانشآموز رخ میدهند ،ممکن مرگبار باشند .منبع این مواد
آلرژ 
ً
تزا معموال غذا ،دارو ،حشرات و شیره گیاهی است .خطر قرار
حساسی 
گرفتن در معرض این مواد حساسیتزا را میتوان در محیط مدرسه و با
همکاری کارکنان مدرسه ،دانشآموزان ،خانوادهها و پزشکان به حداقل
رساند تا محیط برای حضور دانشآموزان باشد.
زمانی که یک دانشآموز با حساسیت تهدید کننده زندگی مبتال
شده است ،والدین یا فرد قیم او وظیفه دارند به کارکنان مدرسه
درباره وضعیت حساسیت آن دانشآموز توضیح بدهند .پزشک
دانشآموز بع�ضی از فرآیندهای درمان ویژه را تعیین کرده و در
دسترس مدرسه قرار میدهند .به کارکنان مدرسه درباره این رویهها

و آگاهی از موقعیت داروهای الزم و نحوه استفاده از آنها اطالع داده
خواهد شد .کارکنان مدرسه باید برای شناسایی واکنشها ،دنبال کردن
فرآیندهای نوشتهشده و اطالع از دستورالعملهای ناحیه ما درباره
حساسیتهایی که با خطرمرگ همراه هستند ،آموزش ببینند.
کارکنان ما با خانوادهها به صورت فردی همکاری میکنند تا نیازهای
دانشآموزانی که به حساسیت مبتال هستند/احتمال واکنش آنافیالک�سی
دارند را برآورده کرده وخطرقرارگرفتن تصادفی درمعرض مواد حساسیتزا
ً
را از بین ببرند .نمیتوان تضمین کرد محیط کامال بدون خطر خواهد بود.
( EC § 49403, 49414, 49423, 49423.5و BP 5141.21;CCR ;4923.6
)Title 8: 5193

آنافیالکسی تشخیص داده نشده
آنافیالک�سی ( )Anaphylaxisیک واکنش آلرژیک بسیار شدید است که
ممکن است پس از قرار گرفتن در معرض مواد حساسیتزا ،نیش حشره
یا حتی در مواد بسیار نادر در اثر ورزش ،ایجاد شود .بدون استفاده سریع
از اپینفرین و مراقبت پزشکی فوری ،ممکن است منجر به مرگ شود.
افرادی که ممکن است آنافیالک�سی را تجربه کنند ،هیچ سابقه مشخ�صی
درگذشته دررابطه با بروزحساسیت ندارد و بنابراین ،ممکن است داروی
مناسب همراه نداشته باشند.
قانون به یک پرستار مدرسه یا فرد داوطلب و آموزشدیده اجازه میدهد
برای فردی که نشانهای عالئم مرگبار آنافیالک�سی را پس از جذب ماده
تزا نشان میدهد ،یک تزریق خودکار اپینفرین انجام بدهد.
حساسی 
آموزشهای مربوط به عالئم و نشانههای آنافیالک�سی ،نحوه استفاده از
تزریق خودکاراپینفرین ،تماس با فوریتهای پزشکی ( )911و تمام مدارک
پیگیری یا فعالیتهای مورد نیاز ،در اختیار افراد داوطلب قرار خواهد
گرفت)EC § 49414; SB 1266( .

مدیریت مرض شکر
ناحیه ما از این موضوع اطالع دارد که هر دو مرض شکر نوع  1و نوع 2
در میان دانشآموزان در حال افزایش هستند .دیابت نوع  2بسیار شایعتر
شده است ،به خصوص درنوجوانانی که مبتال به اضافه وزن هستند .در
حقیقت ،از هر سه کودک آمریکایی که پس از سال  2000متولد شدهاند،
یک نفر در طول زندگی خود به دیابت نوع  2دچار شده است .این بیماری
به آرامی رشد میکند و ممکن است در ابتدا هیچ نشانهای نداشته باشد،
اما قابل درمان است و میتوان ازبروزآن جلوگیری کرد .مدیریت مناسب و
امن دیابت دانشآموز
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خدمات سالمت
دانشآموزان متأهل ،باردار و/یا دارای فرزند

مدیریت حشرات مضر

دسترسی به طرحهای مدیریت پشم شیشه

دانشآموزان متأهل ،باردار و/یا دارای فرزند حق دارند در تمام برنامههای
ً
جامع آموز�شی یا مدرسه شرکت داشته باشند .محیط کالس درس معموال
مناسبترین محل برای آموزش است ،مگر آنکه نیاز باشد برای برطرف
کردن نیازهای دانشآموزان و/یا کودک ،از محیطهای دیگر استفاده کرد.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره دانشآموزان متأهل ،باردار و/یا دارای
فرزند میتوانید به بخش  BP 5146روی وبسایت ناحیه ما به آدرس
 www.sanjuan.eduمراجعه کنید یا با یک مشاور در مدرسه دانشآموز
خود ،دفتر  Family and Community Engagement Offi ceبه شماره
 (916) 971-7929یا) و یا دفتر ثبتنام مرکزی  (916) 726-5826تماس
بگیرید)BP 5146( .

قانون ( Healthy Schools Actبهداشت مدارس) مصوب  2000نواحی
مدارس را ملزم میکند درطول سال به خانوادهها درباره حشرهکشهایی که
قراراست استفاده شود ،اطالع بدهد San Juan Unified .و پیمانکاران برای
حل مشکل حشرات مضر در محیط مدرسه از مدیریت یکپارچه حشرات
مضر ( )IPMاستفاده میکنند IPM .روی پیشگیری طوالنی مدت یا از بین
بردن مشکالت مربوط به حشرات تمرکز دارد .اگر به مدیریت حشرات نیاز
باشد ،ممکن است ازحشرهکشهای مکانیکی ،تربیتی یا بیولوژیکی استفاده
کرد که تا کمترین حد ممکن سمی هستند.

 San Juan Unifiedیک طرح مدیریت ارزیابی مصالح ساختمانی حاوی
پشم شیشه ( )ACBMدرسراسرناحیه اجرا میکند .این طرح مدیریت پشم
شیشه با قوانین و مقررات آژانس ادارۀ United States Environmental
( Protection Agencyحفاظت ازمحیطزیست ایاالت متحده یا  )EPAو به
شکل خاص قانون ( Asbestos Hazard Emergency Response Actپاسخ
به خطر اضطراری پشمشیشه یا  )AHERAکه از اکتبر  1987اجرایی شده
است ،همسو میباشد.

والدین یا فرد قیم او وظیفه دارند به کارکنان مدرسه درباره وضعیت دیابت
آن دانشآموز توضیح بدهند .پزشک دانشآموز بع�ضی ازفرآیندهای درمان
ویژه را تعیین کرده و در دسترس مدرسه قرار میدهند .کارکنان مدرسه در
جریان این روندها قرار خواهد گرفت و اطالع کافی درباره داروهای الزم و
نحوه استفاده از آنها را کسب خواهند کرد .کارکنان مدرسه باید برای
شناسایی وضعیتهای اضطراری احتمالی ،درک نظارت روی قند خون،
دنبال کردن فرآیندهای نوشتهشده و اطالع از دستورالعملهای ناحیه
ما درباره مدیریت دیابت در مدرسه ،آموزش ببینند .کارکنان ما به صورت
فردی با خانوادهها همکاری خواهند کرد تا این نیازهای دانشآموزان مبتال
به دیابت را برطرف کنند.
ً
اگرسؤالی دارید ،لطفا با پرستارمدرسه یا دفتربرنامههای سالمت San Juan
 Unifiedبه شماره  (916) 971-7643تماس بگیرید .این اطالعات بر روی
وبسایت سازمان آموزش وپرورش به بیش از  25زبان دردسترس قراردارد:
)www.cde.ca.gov/ ls/he/hn/type2diabetes.asp. (EC § 49452.7

خدمات پزشکی محرمانه

Student Health Insurance
(بیمه سالمت دانشآموز)

براساس قانون ،یک دانشآموز میتواند بدون نیازبه رضایت والدین یا قیم
خود برای دریافت خدمات پزشکی محرمانه اقدام کند ،به جزدرمواردی که
درقانون تصریح شده است)EC § 46010.1( .

ناحیه آموز�شی  San Juan Unifiedبرای پوشش آسیبهای احتمالی
دانشآموزان درمدرسه یا درهنگام شرکت دررویدادهای ورز�شی ،هیچگونه
بیمهای ارائه نمیکند .ناحیه ما به خانوادهها توصیه میکند به خرید این
نوع پوشش بیمه برای فرزندان خود فکر کنند .بر اساس قانون ایالت ،هر
دانشآموزی که در یک فعالیت ورز�شی بین مدرسهای شرکت دارد ،باید از
بیمه پزشکی کافی برخوردارباشد.
اگر میخواهید یک بیمه تصادف/ورز�شی برای دانشآموز خریداری کنید،
ً
لطفا با بیمه دانشآموزی ایاالت متحده تماس بگیرید .میتوانید به صورت
آنالین و از طریق آدرس  www.studentinsurance.comبه درخواست،
توضیح مزایا وادعا دستر�سی پیدا کنید .ازفهرست روی Student Insurance
(بیمه دانشآموز) کلیک کنید و سپس برای دستر�سی به اطالعات مزایا و
درخواست  ،K-12گزینه « »K-12را انتخاب نمایید .از طریق دفاتر مدرسه
ً
میتوانید به بستهها دستر�سی پیدا کنید .برای پرسیدن سؤاالت خود لطفا
از طریق شماره  1-800-367-5830با بیمه دانشآموزی تماس بگیرید.
شرکت ثبتنام در برنامه  Student Insuranceبه صورت داوطلبانه انجام
میشود)EC § 49470-49472; BP 5143( .
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جبران هزینه خدمات بهداشتی
 San Juan Unifiedبا همکاری سازمان خدمات مراقبت بهداشتی کالیفرنیا
و سازمان آموزش کالیفرنیا ،برنامهای دارد که به ناحیه ما اجازه میدهد
هزینه خدمات بهداشتی انتخابی (مثل درمان بهداشتی و ارزیابی بهداشتی)
که برای دانشآموز واجد شرایط در مدرسه ارائه میشود ،با پول فدرال
 Medicaidجبران کند .طبق قوانین و دستورالعملهای سازمان آموزش
محلی ،ما به شما اطالع میدهیم که سوابق دانشآموز واجد شرایط ممکن
است برای سازمان صادرکننده صورتحساب درناحیه ما به شکلی محرمانه
ارسال شود (Federal Health Insurance Portability & Accountability
 )Act Compliantخدمات بهداشتی مدرسه که در حال حاضر برای تمام
دانشآموزان فراهم میشود ،با این برنامه تغییرنخواهد کرد .دانشآموزان
از خدماتی که برای حضور در مدرسه نیاز دارند محروم نخواهند شد و
والدین و افراد قیم هرگزبرای خدماتی که ازسوی ناحیه آموز�شی San Juan
 Unified tارائه میشود ،صورتحساب پرداخت نخواهند کرد.

به دلیل میزان پایین سم در این حشرهکشها ،نیازی به گزارش بسیاری از
آنها نیست .استفاده از حشرهکش با پایینترین میزان سم موجود برای
جلوگیری یا از بین بردن مشکالت کنترل حشرات مضر ،یکی از روشهای
بسیار قدیمی ما محسوب میشود .اگر جمعیت حشرات مضر با این آفت
کشهای استثنا به شکل مناسب کنترل نشود ،ممکن است ازآفتکشهای
غیراستثنا استفاده شود .مواد شیمیایی درآخرین آی پی ام اخذ شده ممکن
است مورد استفاده قرارگیرند .برای کسانی که تمایل دارند قبل ازاستفاده
ازمواد آی پی ام اعالن دریافت کنند .یک ورودی درسایت ایجاد خواهد شد.
ً
برای دریافت اعالمیه مربوط به استفاده در سایت خود ،لطفا در
طول ساعات کاری (ساعت مدرسه) با Maintenance & Operations
( Departmentشعبه نگهداری و عملیات) به شماره (916) 971-5740
تماس بگیرید و به ما اطالع بدهید که باید اعالمیه سمپا�شی حشرات
دریافت کنید.

طرح مدیریت از بازر�سی فیزیکی و تحقیقات انجامشده روی تمام مدارس/
مراکز  San Juan Unifiedازسال  1988تا به امروزتوسعه پیدا کرده است.
روی تمام  ACBMبرچسبهای هشدار قرار گرفته است تا به افراد ساکن
ساختمان وپرسنل تعمیرونگهداری ،که ممکن است درهنگام کاربا ACBM
روبرو شوند ،اخطاربدهد .بازر�سی و دادههای نمونه درطرح مدیریت برای
موقعیت هر مدرسه/مرکز آموز�شی جمعآوری شدند .هر طرح مدیریت
برای برر�سی در تمام دفاتر مدارس یا در محل عملیات تعمیر و نگهداری
 San Juan Unifiedبه آدرس 6135 Sutter Avenue, Carmichael, CA
 95608موجود است.
هر شخ�صی که درباره طرح مدیریت  AHERAیا اسناد مربوط یک پروژه
کاهش سؤال یا نگرانی دارد ،میتواند با بخش عملیات و تعمیر و نگهداری
به شماره  (916) 971-5740تماس بگیرد.

به جز در شرایط اضطراری ،هر کس که در این فهرست قرار دارد ،حداقل
 72ساعت پیش ازبکارگیری آفتکش درمدرسه یک اعالمیه دریافت خواهد
کرد .میتوانید اطالعات بیشتردررابطه با این آفت کشها و کاهش استفاده
ازآفتکش روی وبسایت ( Department of Pesticide Regulationشعبۀ
مقررات آفتکشها) به آدرس  http://www.cdpr.ca.govمراجعه کنید
اگرسؤالی دارید با  ،Chris Ralstonهماهنگکننده  IPMناحیه ما به شماره
 (916) 971-5740تماس بگیرید.
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شکایتهای یکپارچه
 San Juan Unifiedمسئولیت اصلی را در قبال تبعیت از قوانین و مقررات
فدرال و ایالتی به عهده دارد .فرآیندهای شکایت یکپارچه ( )UCPناحیه
برای رسیدگی به اتهامات درزمینه تبعیض ،آزار ،تهدید و زورگویی غیرقانونی
و شکایتهای مربوط به اتهام نقض قوانین ایالتی یا فدرال در زمینه
برنامههای آموز�شی ،اعمال هزینههای غیرقانونی ثبتنام و عدم پیروی از
برنامه کنترول و حسابدهی محلی ( )LCAPمیباشد.
ناحیه تمام اتهامات مربوط به تبعیض ،آزار ،تهدید یا زورگویی به صورت
غیرقانونی علیه گروههای تحت حمایت که در Education Code §§ 200
و  220و  Government Code §11135مشخص شدهاند ،مورد برر�سی
قرار خواهد داد ،از جمله هرگونه ویژگی واقعی یا درکی که توسط قانون
کیفری §  422.55یا براساس یا نقش یک فرد با یک شخص یا گروه تعیین
شده باشد با یک یا چند مورد از این ویژگیها به شکل حقیقی یا ادراکی در
هر برنامه یا فعالیت انجام گرفته توسط سازمان ،که هزینه آن به صورت
مستقیم از سوی ایالت پرداخت میشود یا از کمک مالی ایالتی سود میبرد
و یا آن را دریافت میکند.
 UCPباید همچنین در هنگام رسیدگی به شکایتهای مربوط به ناتوانی در
تبعیت ازقوانین ایالتی و/یا فدرال درموارد زیرمورد استفاده قراربگیرد:
آموزش بزرگساالن
آموزش پس ازمدرسه و آموزش ایمنی
حرفه کشاورزی
مراکزآموزش سرخپوستان و آموزش ابتدای کودکی
ارزیابیهای برنامه آموزش دوزبانه
کمک همکالسان کالیفرنیا و برنامههای برر�سی برای دبیران
آموزش فنی حرفهای و فنی
فنی حرفهای و دوره فنی
آموزش فنی و حرفهای
مراقبت و رشد کودک
تغذیه کودک
آموزش جبرانی
کمک دستهبندی تثبیتشده
دورههای آموز�شی بدون محتوای آموز�شی
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کمک تأثیراقتصادی
آموزش دانشآموزان در پرورشگاه ودانشآموزان بیخانمانJuvenile ،
( Courts Pupilsدانش آموزان سابق دادگاه) نوجوانان در حال حاضر
در مدرسهی ناحیه آموز�شی ثبت نام کرده اندMilitary Families ،
(کودکان خانواده های نظامی)( Migrant Students ،دانشآموزان
مهاجر) و Immigrant Students Participating in a Newcomer
( Programدانشآموزان پناهندە که در برنامهی تازهواردان شرکت
میکنند)
Every Student Succeeds Act / No Child Left Behind Local
( Control Accountability Plansازجمله مدارس خصو�صی که در EC
 §§ 47606.5 and 47607.3توضیح داده شده است)
آموزش مهاجر
دانشآموزان باردارو دانشآموزان دارای فرزند
هزینه دانشآموزان
محل اقامت قابل قبول برای دانشآموزانی که کودکان شیرخواردارند
برنامهها و مراکزشغلی منطقه
طرحهای ایمنی مدرسه پیشدبستانی ایالتی برای آموزش ویژه
برنامه مدرسه برای موفقیت دانش آموزان /شورای مدرسه
آموزش جلوگیری ازمصرف دخانیات
هزینه دانشآموز شامل ،اما نه محدود به ،تمام موارد زیرمیشود:
 .1هزینه پرداختی توسط دانشآموز به عنوان شرط ثبتنام برای مدرسه
یا کالسها ،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 اعتباراست.
 .2یک سپرده امنیتی یا پرداخت دیگر ،که دانشآموز باید برای دریافت
قفل ،قفسه ،کتاب ،وسایل آموز�شی ،آالت موسیقی ،لباس یا سایر
لوازم و تجهیزات ،پرداخت کند.
 .3یک خرید که دانشآموز باید برای دریافت لوازم ،وسایل ،تجهیزات یا
لباسهای مربوط به یک فعالیت آموز�شی ،انجام بدهد.
اگرفرد شاکی مدارک یا اطالعاتی ارائه دهد که ازشکایت او پشتیبانی کند،
یک هزینه شکایت  LCAPهم میتواند به صورت بینام اعمال شود.
دانشآموزی که دریک مدرسه عمومی ثبتنام کرده است نباید برای شرکت
دریک فعالیت آموز�شی ،هزینه دانشآموزی پرداخت کند.
هزینه شکایت دانشآموزی نباید در فاصله بیش از یک سال پس از تاریخ
وقوع اتهام ،پرداخت شود.
بر اساس  ،Education Code §§ 48853, 48853.5این ناحیه باید یک
اطالعیه استانداردشده از حقوق آموز�شی و نوجوانان بیخانمان و تحت
پرورش منتشرکند.

 51225.1 ,49069.5 ,48853.5و  .51225.2این اطالعیه در صورت لزوم،
اطالعات برر�سی شکایت را هم دربرمیگیرد.

میتوان از طریق قوانین فدرال و ایالتی در رابطه با تبعیض ،آزار ،تهدید یا
زورگویی به کارگرفت ،استفاده کند.

شکایتها ،به جز موارد مربوط به هزینههای دانشآموز ،باید به صورت
کتبی و نزد مأمور تبعیت ازقانون  Title IXدرناحیه تنظیم شود.

یک کپی از فرآیندها و خطم�شیهای  UCPدر رابطه با شکایت به صورت
رایگان دردسترس شما قراردارد.

Linda C.T. Simlick, General Counsel
Legal Services Department
P.O. Box 477, Carmichael, CA 95609-0477
(916) 971-7110
هزینه شکایت دانشآموزی با موارد فوق و/یا مدیر مدرسه مشخص
میشود.
شکایتهای مربوط به تبعیض ،آزار ،تهدید یا زورگویی باید در فاصله شش
( )6ماه پس ازتاریخ وقوع تبعیض ،آزار ،تهدید یا زورگویی یا تاریخ اطالع فرد
شاکی ازوقوع 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 دیگرتمدید شده است.
شکایت ظرف مدت چهل ( )40روز از تاریخ دریافت ،مورد برر�سی قرار
میگیرد و تصمیم یا گزارش به صورت کتبی برای فرد شاکی ارسال میشود.
این دوره زمانی را میتوان با یک توافقنامه کتبی ازفرد شاکی تمدید کرد .فرد
مسئول تحقیق درباره شکایت باید تحقیقات خود را مطابق با فرآیندهای
محلی و با توجه به بخش  4621از  CCR 5انجام داده و تکمیل نماید .اگر
شاکی با تصمیم ناحیه درباره شکایتهای مربوط به یک برنامه خاص،
هزینههای دانشآموزی و  LCAPمخالف است ،مدت پنج ( )5روز فرصت
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  15روز پس از دریافت تصمیم ،نسبت به تصمیم ناحیه
نزد واحد آموزش کالیفرنیا ( )CDEدرخواست تجدیدنظر داشته باشد .این
درخواست تجدیدنظر باید همراه با یک کپی از شکایت اولیه و یک کپی از
تصمیم باشد.

مشارکت والدین و خانواده
نسخه های قابل چاپ و ترجمه شده سطح  LEAخط م�شی های مشارکتی
خانواده و والدین بنا به درخواست دردسترس هستند.

هزینههای دانشآموزی
 San Juan Unifiedباید در هنگام رسیدگی به شکایتهای مربوط به عدم
تبعیت از قوانین یا مقررات فدرال و ایالتی ،از جمله این اتهام که یک
دانشآموز برای شرکت در یک فعالیت آموز�شی مجبور بوده هزینهای
پرداخت کند ،از رویههای یکپارچه رسیدگی به شکایت استفاده نماید ،به
ً
جزدرصورتی که دریافت این هزینهها ،سپردهها یا سایرمبالغ کامال قانونی
بوده است.
Williams Settlement
 Williams Settlementعبارت است ازتوافق درباره یک پرونده حقوقی که
علیه ایالت کالیفرنیا تنظیم شده است و ادعا میکند که این ایالت درارائه
فرصتهای برابر برای دانشآموزان فقیر و کم درآمد موفق نبوده است.
 Williams Settlementبرای تمام مدارس کالیفرنیا اعمال میشود و روی
کافی بودن کتابهای در�سی و مطالب آموز�شی ،شرایط محل آموزش ،نبود
معلم یا داشتن معلم غیرتخص�صی تمرکزدارد.
در هر کالس ناحیه یک نسخه از  Williams Settlementنصب شده است
و حداقل استانداردهای آموز�شی از جمله کافی بودن کتابهای در�سی،
مطالب آموز�شی ،نبود معلم ،مدیرت نادرست کارکنان ،محل آموزش و
فرآیندهای شکایت را مشخص کرده است EC § 35186( .و )60119

به شاکی توصیه میشود در صورت امکان از روشهای مورد استفاده
در قانون مدنی ،برای مثال از محدودیتهای رفت آمد و دستورات منع
جابجایی ،یا سایرراهحلهایی که
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شکایتهای Williams

استانداردهای حرفهای

شکایتی که در آن هر کدام از شرایط مشخص شده در Williams
 Settlementعنوان شده است باید نزد مدیر مدرسه یا فرد تعیینشده،
تنظیم شود .مدیر یا فرد تعیینشده ،تا جایی که قدرت دارد ،تمام تالش
خود را برای تحقیق درباره موضوع به کار میگیرد .مدیر باید در یک دوره
زمانی قابل قبول که از  30روز کاری پس از تاریخ دریافت شکایت ،بیشتر
نیست ،به یک شکایت معتبررسیدگی کند.

()BP4119.21

 .8استعمال دخانیات ،الکل یا یک ماده ممنوعه یا غیرقانونی دیگر ،یا حمل
و یا توزیع هرگونه ماده ممنوعه ،درزمان حضور درمحل کاریا درهرفعالیت
دیگری که ازسوی مدرسه حمایت میشود.

هیئت اداری از کارکنان ناحیه انتظار دارد باالترین استانداردهای اخالقی
را حفظ کنند ،رفتار حرفهای داشته باشند ،به خطم�شیها و قوانین
ناحیه عمل کنند ،از قوانین فدرال و ایالتی تبعیت کنند و در زمان تعامل
با دانشآموزان ،کارکنان و سایر اعضای مدرسه ،قضاوت مناسبی داشته
باشند .رفتار کارکنان باید اعتبار ناحیه را افزایش دهد ،اهداف برنامههای
آموز�شی ناحیه را به پیش ببرد و باعث ایجاد جوی مثبت در مدرسه گردد.
هیئت به کارکنان ناحیه توصیه میکند استانداردهای حرفهای و اصول
اخالقی به کار گرفته شده توسط سازمانهای حرفهای یا عمومی که به
آنها تعلق دارند ،بعنوان اصول راهنمای خود بپذیرند .هر یک از کارکنان
باید نسبت به کسب دانش و مهارت الزم برای انجام مسئولیتهایش متعهد
باشد و روی نقش خود در یادگیری و موفقیت دانشآموزان ناحیه تمرکز
کند.

 .9دروغ گفتن به دانشآموزان ،والدین/افراد قیم ،کارکنان یا عموم مردم،
از جمله اما نه محدود به ،تحریف اطالعات موجود در سوابق استخدام یا
سایرسوابق موجود درمدرسه.

شکایتها را میتوان بدون نام تنظیم کرد .اگر فرد شاکی در فرم مشخص
کرده باشد که میخواهد برای شکایت خود پاسخ دریافت کند ،مدیریا فرد
تعیینشده باید نتیجه رسیدگی به شکایت را ظرف مدت  45روزکاری پس از
اولین تاریخ تنظیم شکایت ،به فرد شاکی اعالم نماید .به صورت همزمان،
مدیر یا فرد مشخصشده باید همان اطالعات را برای سرپرست ناحیه یا
مافوق خودش ،گزارش کند.
اگر نتیجه رسیدگی به یک شکایت رضایتبخش نبود ،فرد میتواند در یک
جلسه عمومی هیئت که به صورت منظم برگزار میشود ،شکایت خود را
برای هیئت اجرایی مطرح کند.
برای شکایتهای مربوط به وضعیت ساختمان که باعث میشود سالمت
و ایمنی دانشآموزان بر اساس آنچه گفته شد ،به شکل جدی به خطر
بیافتد ،یک شاکی که از نتیجه اعالم شده از سوی مدیر ناحیه یا فرد
تعیینشده ،درباره شکایت را�ضی نیست ،میتواند نزد Superintendent of
( Public Instructionسرپرست آموزش عمومی) یک شکایت دیگر تنظیم
کند .شکایتها و پاسخهای نوشته شده ،باید جزو سوابق عمومی باشند.
میتوان از دفتر مدرسه ،دفتر ناحیه یک فرم شکایت دریافت کرد
یا آن را از وبسایت  San Juan Unified School Districtبه آدرس
 http://www. sanjuan.eduدانلود نمود .شما میتوانید یک نسخه از
فرم شکایت واحد آموزش کالیفرنیا را از طریق وبسایت زیر دانلود کنید:
)http://www.cde.ca.gov/ re/cp/uc/index.asp (AR 1312.4

رفتارهای نامناسب کارکنان ،بدون محدودیت ،شامل موارد زیرمیشوند:
 .1مشارکت درهررفتاری که دانشآموزان ،کارکنان یا سایرافراد را به خطر
میاندازد ،ازجمله اما نه محدود به ،خشونت فیزیکی ،تهدید به خشونت یا
حمل سالح گرم یا سایرانواع اسلحه.
 .2مشارکت در آزار یا رفتار تبعیض آمیز نسبت به دانشآموزان ،والدین/
افراد قیم کارکنان یا اعضای جامعه و یا مشاهده ناتوانی یا امتناع از
دخالت در زمان وقوع یک عمل تبعیضآمیز ،آزار ،تهدید یا زورگویی علیه
یک دانشآموز یا کارمند.
 .3سوءاستفاده فیزیکی ،سوءاستفاده جن�سی ،نادیده گرفتن یا به صورت
عمد آسیب زدن یا جراحت وارد کردن به یک کودک.
 .4شرکت دردوستی نامناسب یا رفاقت صمیمی با یک دانشآموز یا گرفتن،
تشویق و یا حفظ یک نوشته ،حرف یا رابطه فیزیکی نامناسب با یکی از
دانشآموزان.
 .5همراه داشتن یا مشاهده هرگونه مطلب پورنوگرافی درمحیط مدرسه ،یا
همراه داشتن یا مشاهده پورنوگرافی کودکان یا دیگرتصاویری که کودکان را
به شکلی جن�سی به تصویرمیکشد ،درهرزمان.
 .6بکارگیری زبان تحقیرآمیز ،زننده ،توهینآمیز علیه دانشآموزان ،والدین/
افراد قیم ،کارکنان یا اعضای جامعه.
 .7اختالل عمدی درعملیات کاری مدرسه با ایجاد صدای بلند یا غیرمنطقی
یا هرفعالیت دیگر.
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این ناحیه انتقامجویی علیه هر ک�سی که از یک کارمند شکایت کرده یا
رفتار نادرست یک کارمند را گزارش نموده است ،ممنوع میداند .کارمندی
که علیه شاکی ،فرد گزارش کننده یا ک�سی که در فرآیند برر�سی شکایت از
سوی ناحیه نقش داشته است ،اقدام به انتقامجویی کند باید تنبیهات
انضباطی را تجربه نماید.

 .10افشای اطالعات محرمانه مربوط به دانشآموزان ،کارکنان ناحیه یا
عملیات ناحیه به افرادی که اجازه دریافت آن اطالعات را ندارند.
 .11استفاده از تجهیزات ناحیه یا سایر منابع ناحیه برای اهداف اقتصادی
شخ�صی یا برای انجام فعالیتهای سیا�سی.
 .12استفاده از تجهیزات ناحیه یا وسایل ارتباطی برای اهداف شخ�صی
در زمان خدمت ،به جز در وضعیتهای اضطراری یا زمان استراحت کاری
طبق برنامه .کارکنان باید اطالع داشته باشند که فایلهای رایانه و تمام
مکاتبات الکترونیک ،از جمله اما نه محدود به ،ایمیل و پست صوتی،
خصو�صی نیستند .جهت کسب اطمینان از استفاده مناسب ،رئیس
عمومی ناحیه آموز�شی یا فرد تعیینشده میتواند استفاده کارمند از
منابع فنآوری ناحیه را در هر زمان و بدون رضایت کارمند ،برر�سی کند.
 .13ایجاد آسیب یا مشارکت در سرقت دارایی دانشآموزان ،کارکنان یا
ناحیه.
 .14پوشیدن لباس نامناسب.
کارمندی که رفتار نامناسب یک کارمند دیگر را مشاهده کرده است یا
ً
مدرکی در اختیار دارد باید فورا رفتار نادرست را به مدیر یا سرپرست یا فرد
تعیینشده گزارش کند .کارمندی که درباره بیتوجهی یا سوءاستفاده از یک
کودک اطالعاتی دارد یا به این مسئله مشکوک شده است ،باید با توجه
به رویه گزارش سوءاستفاده از کودکان در ناحیه و جزئیات - AR 5141.4
پیشگیری ازسوءاستفاده ازکودکان و گزارش آن ،موضوع را گزارش کند.
هرگونه گزار�شی درباره سوءرفتار کارکنان باید به سرعت مورد برر�سی قرار
بگیرد .کارمندی که دررفتارهای نامناسب مشارکت داشته وخطم�شی هیئت
یا قانون را نقض کرده است باید تنبیهات انضباطی را پشت سر بگذارد و
در صورت وجود داشتن گواهی ،مراتب برای Commission on Teacher
( Credentialingکمیسیون صدور گواهی برای دبیران) گزارش شود.
سرپرست یا فرد تعیینشده باید درصورت نیازبه پلیس محلی اطالع بدهد.
ممکن است تنبیهات انضباطی درباره کارمندی اعمال شود که از رفتار
نادرست دیگرکارکنان اطالع داشته اما آن را گزارش نکرده است.
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اعالمیههای اضافه

اعالمیههای اضافه
اظهارنامه عدم تبعیض از سوی خدمات تغذیه

قانون اطالعات اعتبار مالیات بر درآمد

پرسشهای متداول درباره برنامه وعده غذایی

بر اساس قانون حقوق مدنی فدرال و خطم�شی و مقررات قوانین مدنی
( U.S. Department of Agricultureبخش کشاورزی ایاالت متحده یا
 ،)USDAخود  ،USDAسازمانهای وابسته ،دفاتر و کارکنان و مؤسساتی
که در اجرای برنامههای  USDAنقش ایفا میکنند نباید بر اساس نژاد،
رنگ پوست ،ملیت ،جنسیت ،معلولیت ،سن یا برای انتقام و تالفی کردن
فعالیتها یا برنامههای قبلی در زمینه حقوق مدنی که از سوی USDA
سازماندهی یا برگزارشده است ،تبعیض قائل شوند.

درقسمت زیرگفتههای خا�صی که سازمانهای آموزش محلی باید درهنگام
اطالع به خانوادهها درباره  EITCاستفاده کنند ،مشخص شده است .این
متن در قانون ( California Revenue and Taxation Codeکود عایداتی و
مالیاتی کالیفرنیا) دربخش  19854چنین تشریح شده:
با توجه به درآمد ساالنه شما ،ممکن است بتوانید از دولت فدرال اعتبار
مالیات بردرآمد ( EITCفدرال) دریافت کنید EITC .فدرال یک اعتبارمالیات
بر درآمد قابل بازگشت است و به افراد و خانوادههای کارگر با درآمد پایین،
تعلق میگیرد و  EITCروی بع�ضی از مزایای رفاهی خاص ،هیچ تأثیری ندارد.
دربیشترموارد ،ازپرداختهای  EITCفدرال برای مشخص کردن صالحیت
استفاده از ( Medicaid، Supplemental Security Incomeدرآمد امنیت
تکمیلی) ،کوپنهای غذایی ،مسکن افراد کم درآمد یا پرداخت Temporary
( Assistances for Needy Familiesکمکهای موقت برای هزینه
خانوادههای نیازمند) ،استفاده نخواهد شد .حتی در صورتی که مالیات
بازگشت مالیات فدرال تکمیل کنید تا
فدرال بدهکار باشید ،باید یک ً
بتوانید  EITCرا دریافت نمایید .حتما فرم  EITCفدرال در Federal Income
( Tax Return Bookletکتابچه بازگشت مالیات بر درآمد فدرال) را تکمیل
کنید .برای اطالع بیشتر درباره صالحیت شما در دریافت  EITCفدرال ،از
جمله اطالعات مربوط به نحوه Internal Revenue Service (IRS) Notice
 797یا هر فرم و دستورالعمل ضروری دیگر ،از طریق شماره 1-800-829-
 3676یا ازطریق وبسایت  www.irs.govبا  IRSتماس بگیرید.

چه کسانی میتوانند وعدههای رایگان یا کمهزینه دریافت کنند؟

افراد معلول که برای ارتباط با اطالعات برنامه به روشهای جایگزین (مثل
خط بریل ،چاپ درشت ،نوار صوتی ،زبان اشاره آمریکا و غیره) نیاز دارند،
باید با سازمان (ایالتی یا محلی) که برای دریافت مزایای درخواست آنها
را دریافت کرده است ،تماس بگیرند .افراد ناشنوا ،کمشنوا یا کسانی که
مشکالت گفتاری دارند میتوانند ازطریق خدمات Federal Relay Service
(باز پخش فدرال) به شماره  (800) 877-8339با  USDAتماس بگیرند.
بعالوه ،اطالعات برنامه را میتوان به زبانهای غیر از انگلی�سی هم دریافت
کرد.
برای تنظیم شکایت به دلیل اعمال تبعیض ،فرم شکایت تبعیض دربرنامه
( USDA Program Discrimination Complaintفرم  )AD-3027که در
https://www.ascr.usda.gov/filing- program-discrimination complaint-usda-customerو هر دفتر  USDAموجود است را تکمیل
کنید یا یک نامه به آدرس  USDAارسال کنید و در آن تمام اطالعات مورد
درخواست درفرم را ارائه نمایید .برای درخواست یک نسخه ازفرم شکایت،
با شماره  (866) 632-9992تماس بگیرید .فرم یا نامه تکمیلشده خود را به
شکل زیربرای  USDAارسال کنید:
 .1پستU.S. Department of Agriculture :
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave., SW Washington, D.C. 2025-9410
 .2دورنگار  (202) 690-7442یا
 .3ایمیلprogram.intake@usda.gov :
این سازمان برای همه فرصتهای برابرایجاد میکند.
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همچنین ممکن است از آغاز سال مالیاتی  ،2015صالحیت دریافت اعتبار
( California Earned Income Tax Creditیا  )California EITCرا داشته
باشید.
 California EITCدرست مانند  EITCفدرال است و از آن فقط برای تعیین
صالحیت برای دریافت مزایای رفاهی با توجه به قانون کالیفرنیا ،استفاده
میشود .برای درخواست  California EITCحتی در صورتی که هیچ مالیاتی
بدهکار نباشید ،باید یک بازگشت مالیات درآمد کالیفرنیا را آماده و فرم
 California EITCپیوست شده را تکمیل نمایید ( .)FTB 3514برای اطالع
درباره دستر�سی به الزامات صالحیت دریافت اعتبارو نحوه دریافت فرمهای
الزم درکالیفرنیا و کمک گرفتن برای تکمیل آنها ،با Franchise Tax Board
با شماره  1-800-852-5711یا از طریق وبسایت به آدرس www.ftb.
 ca.govبا  Franchise Tax Boardتماس بگیرید.
برای اطالع خانوادهها از  EITCگزینههای زیادی وجود دارد که میتواند از
طریق مالقات حضوری ،الکترونیک ،برگه پستی یا تلفن باشد.
ً
اگر درباره این موضوع سؤالی دارید ،لطفا از طریق تلفن به شماره|
 800-829-3676یا به وسیله وبسایت  www.irs.govبا  IRSتماس بگیرید.
عالوه بر این میتوانید به صورت تلفنی و از طریق شماره 800-852-5711
یا به وسیله وبسایت  www.ftb.ca.govبا  Franchise Tax Boardتماس
بگیرید.

•تمام کودکان خانواده که مزایای  CalFresh, FDPIRیا CalWORKS
دریافت میکنند .بع�ضی ازکودکانی که  Medi-Calدریافت میکنند.
•کودکان بی سرپرست که مسئولیتشان به عهده سازمان مراقبت بی
سرپرست یا دادگاه است.
•کودکانی که دربرنامه  Head Startمدرسه خود شرکت دارند.
ً
•کودکانی که درتعریف بیخانمان ،فراری یا مهاجرمیگنجند .لطفا از
طریق شماره  (916) 971-7035با واحد خدمات تغذیه تماس بگیرید.
•کودکانی که خانواده آنها در یا زیر Federal Income Eligibility Guidelines
(محدودهدستورالعملهایصالحیتدرآمدفدرال)قراردارد.

هزینه وعدههای غذایی کم هزینه چقدراست؟ قیمت کمهزینه
وعده غذایی برای صبحانه  0.30دالرو برای ناهار  0.40دالراست.
آیا برای هرکودک باید یک فرم درخواست تکمیل کنم؟ خیر.
آیا اگرامسال یک نامه دریافت کردم که درآن مشخص شده باشد
ً
دانشآموز من قبال صالحیت استفاده از وعده غذایی کمهزینه یا
رایگان را به دست آورده ،بازهم 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  30روز
ابتدایی سال تحصیلی پس ازآن اعتباردارد .چهارعدد آخرشماره
( Social Security Numberتأمین اجتماعی) خود را روی درخواست قرار
دهید.

من  WICدریافت میکنم .آیا فرزند من میتواند وعده غذایی
رایگان دریافت کند؟

کودکانی که در خانوادههای عضو  WICحضور دارند هم ممکن است
صالحیت دریافت وعدههای غذایی رایگان یا کمهزینه را داشته باشند.

آیا اطالعاتی که میدهم برر�سی میشود؟ بله.
ً
اگرحاال صالحیتم تأیید نشود ،آیا بعدا میتوانم درخواست بدهم؟

اگریکی ازاعضای خانواده ما شهروند ایاالت متحده نباشد،
میتوانم درخواست کنم؟ بله .تمام کودکان سن مدرسه که به خاطر
درآمد پایین خانواده صالحیت پیدا میکنند ،میتوانند مزایای وعده
غذایی مدرسه را بدون توجه به وضعیت مهاجرت اعضای خانواده
دریافت کنند و ازاطالعات برای اهداف مربوط به مهاجرت استفاده
نخواهد شد.

اگربا تصمیم ناحیه درباره درخواستم مو افق نبودم ،چه میشود؟

تماس بگیرید یا نامه بنویسید:

San Juan Unified School District,
Attn: Nutrition Services, 3738 Walnut Avenue,
Carmichael, CA 95608; (916) 971-7026

اگرسؤاالت بیشتری داشتم با چه ک�سی تماس بگیرم؟
به شکل زیربا بخش خدمات تغذیه تماس بگیرید:
3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608; (916) 971-7035.

مقیاس پذیرفته شده کاهش قیمت

از  1ژوئیه  2019تا  30ژوئن  2020قابل اجرا میباشد
دهزینه صالحیت بر اساس تعداد اعضای خانواده و میزان درآمد باید به اندازه یا کمتر از مقدار
.مشخص شده باشد
خانواده
اندازه

ساالنه

ماهانه

دو بار
در
ماه

هر
دو
هفته

هفتگی

1

$23,107

$1,926

$963

$889

$445

2

$31,284

$2,607

$1,304

$1,204

$602

3

$39,461

$3,289

$1,645

$1,518

$759

4

$47,638

$3,970

$1,985

$1,833

$917

5

$55,815

$4,652

$2,326

$2,147

$1,074

6

$63,992

$5,333

$2,667

$2,462

$1,231

7

$72,169

$6,015

$3,008

$2,776

$1,388

8

$80,346

$6,969

$3,348

$3,091

$1,546

$8,177

$682

$341

$315

$158

برای هر عضو اضافه
خانواده ،این میزان
:افزوده میشود

بله ،اگر درآمد شما به سطحی پایینتر از محدوده درآمدی رسید ،دوباره
درخواست کنید.
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تقویم

فهرست راهنمای مدرسه

2019 – 2020
STUDENT CALENDAR

AUGUST

SEPTEMBER

M

T

W

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

T
1
8
15
22
29

F
2
9
16
23
30

NOVEMBER
M

T

W

T

5
12
19

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

F
1
88
15
22

26

25

26

27

28

29

FEBRUARY
T
4
11
18
25

T
3

W
4

T
5

F
6

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

DECEMBER

S

M
3
10
17
24

OCTOBER

M
2

T
6
13
20
27

F
7
14
21
28

M
2
9
16

T
3
10
17

W
4
11
18

T
5
12
19

F
6
13
20

23
30

24
31

25

26

27

MAY

M
2
9
16
23
30

T

W

T

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

F
1
8
15
22

25

26

27

28

29

M
1
8
15
22
29

70

F
4
11
18
25

T
3
10
17
24
31

W
4
11
18
25

T
5
12
19
26

F
6
13
20
27

		
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(

T

W
1

T
2

F
3

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

M

T

6
13
20
27

7
14
21
28

W
1
8
15
22
29

T
2
9
16
23
30

F
3
10
17
24

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
T
2
9
16
23
30

W
3
10
17
24

T
4
11
18
25

F
5
12
19
26

First/Last Day of School
Federal or State Holiday
(No School)
School Recess or
Local Holidays
(No School)
Summer Break

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

T
3
10
17
24
31

M

HOLIDAYS
Sept. 2 – Labor Day
Nov. 11 – Veterans’ Day
Nov. 28 – Thanksgiving Day
Dec. 25 – Christmas day
Jan. 1 – New Year’s Day

W
2
9
16
23
30

APRIL

JUNE

M

7
14
21
28

T
1
8
15
22
29

JANUARY

MARCH
W
5
12
19
26

M

(916) 971-5664

Jan. 6 – Teacher Work Day
Feb. 17 – 21 – Presidents’ Week Break
March 16 – No School
April 6 – 10 – Spring Break

(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

(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

 پیشدبستانی/ آموزش ابتدای کودکی
(916) 971-7375
		
Marvin Marshall
5309 Kenneth Ave., C 95608
(916) 575-2430
General Davie, Jr.
1500 Dom Way, S 95864

دبستانها
)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
مدارس راهنمایی
(916)867-2020 Dewey Fundamental K-6
)Middle Schools(
7025 Falcon Rd., FO 95628
(916)566-2150
		
Dyer-Kelly K-5
(916) 971-7300
Arcade Fundamental
2236 Edison Ave., S 95821
3500 Edison Ave., S 95821
(916)979-8960
		
Edison K-8
(916)971-7306
		
Arden
2950 Hurley Wy., S 95864
1640 Watt Ave., S 95864
Gold River Discovery Ctr. K-8 (916) 867-2109
(916)971-7842
		
Barrett
2200 Roaring Camp Dr., GR 95670
4243 Barrett Rd., C 95608
(916)971-5208
Grand Oaks K-5
(916)971-7853
			
Carnegie
7901 Rosswood Dr., CH 95621
5820 Illinois Ave., O 95662
(916)986-2209
Green Oaks Fund.K-5
(916)971-7324
		
Churchill
7145 Filbert Ave., O 95662
4900 Whitney Ave., C 95608
(916)566-2157
		
Greer K-5
(916) 971-7891
Pasteur Fundamental
2301 Hurley Wy., S 95825
8935 Elm Ave., O 95662
(916)566-2165
		
Howe K-5
(916) 971-7873
		
Sylvan
2404 Howe Ave., S 95825
7085 Auburn Blvd., CH 95621
(916)867-2046
		
Kingswood K-8
(916) 971-7889
		
Will Rogers
5700 Primrose Dr., CH 95610
4924 Dewey Dr., FO 95628
(916)867-2054
		
LeGette K-6
4623 Kenneth Ave., FO 95628
(916)971-5237
		
Lichen K-8
دبیرستانها
8319 Lichen Dr., CH 95621
)High Schools(
(916)575-2360
		
Mariemont K-5
1401
Corta
Wy., S 95864
(916) 971-5052
		
Bella Vista
(916)971-5212
		
Mariposa K-5
8301 Madison Ave., FO 95628 Casa Roble
7940 Mariposa Ave., CH 95610
Fundamental (916) 971-5452 9151 Oak
(916)575-2362
Mission K-6 Open
Ave., O 95662
2925 Mission Ave., C 95608
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