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آموزان فراتر از ظرفیت را  چه کسی هزینه حمل و نقل دانش
کند؟ پرداخت می   

اگر فرزند من نخواهد به مدرسه محل سکونت خود برگردد چه 
شود می   

کند که فرزند من سوار اتوبوس مناسب  چه کسی بررسی می
  شده است و/یا اینکه فرزند من در مدرسه جدید حضور دارد؟

نظر خود  توانم در مورد وضعیت جایگزین خود، درخواست تجدید چگونه می
  را ارائه کنم؟

آموز فراتر از ظرفیت چگونه انجام  بعد از شروع مدارس، انتقال دانش
 شود؟ می

آموز فراتر از ظرفیت چگونه  قبل از شروع مدارس، انتقال دانش
شود؟ انجام می   

 
 

   
 
 

اطالعات مربوط به رویه انتقال 
 آموزان فراتر از ظرفیت دانش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأمین 

ها در صورت عدم  آموزان و خانواده نیازهای دانش
 وجود ظرفیت

 
 

www.twinriversusd.org 

  Twin Riversدر حال حاضر حمل و نقل توسط اتحاد ناحیه مدارس 
شود. اگر فاصله  ای برای والدین فراهم می و بدون هیچگونه هزینه

ایستگاه اتوبوس مستقر برای مدرسه و خود مدرسه بیشتر از حداقل 
آموزان واجد شرایط دریافت خدمات حمل  مسافت پیموده شده باشد، دانش

و نقل برای رفت و آمد به مدرسه هستند. مسافت پیموده شده به سطح 
 ها بستگی دارد. پایه

اگر در مدرسه محل سکونت شما جایی برای فرزندتان پیشنهاد نشود، 

تواند تا پایان سال و بدون از دست دادن وضعیت تاریخ  فرزند شما می

 نام خود در مدرسه محل سکونت، در مدرسه جایگزین باقی بماند. ثبت

مدرسه محل سکونت شما با شما تماس خواهد گرفت تا اطالعات 
مدرسه جایگزین را به شما ارائه دهد. همان موقع آنها شماره مسیر 
اتوبوس، محل ایستگاه اتوبوس و زمان سوار شدن را به شما اطالع 

آموزان کمک کنند تا به  شود که به دانش دهند. از والدین خواسته می می
اتوبوس برسند. )شماره مسیر بر روی اتوبوس، مجاور درب ورودی 

آموزان کمک خواهند  شود.( در مدرسه، ناظم یا معلم به دانش نصب می
  کرد.

دقیقه قبل از شروع روز تحصیلی و حداقل  51در داخل مدارس، کارکنان حداقل 

 دقیقه پس از پایان روز تحصیلی مسئولیت نظارت را بر عهده دارند. 51

بعد از ظهر در محوطه محل تحصیل  0022در تمام مدارس، کارکنانی تا ساعت 

سیم مجهز هستند تا امکان برقراری ارتباط در  ها به بی حضور دارند. همه اتوبوس

 ها وجود داشته باشد. آموزان و مسیرهای آن مورد دانش

نظر نیست. اگرر از گرزیرنره ارائره شرده نراراضری  نیازی به ارائه درخواست تجدید

ای درخواست دهریرد و خرودتران رفرت و   توانید برای انتقال درون ناحیه هستید، می

 آمد فرزندتان به یک مدرسه دیگر را به شرط وجود جا تامین کنید.

آمروزان را در مردرسره  قبل از باز شدن مدرسه، روش مرا ایرن اسرت کره دانرش
جرا  هرا را جرابره اصلی جای دهیم و بعد از اینکه موارد زیر را تعیین کرردیرم، آن

  کنیم:

 جرا  آمروزان جرابره در مدرسه واقعا جا نیست. )در بسیاری از موارد، دانش
 کنند.( شوند و این موضوع را به ما اعالم نمی می

 .مواقعی که مدارس دیگر ظرفیت دارند  
 

  کشد. روز پس از شروع مدرسه طول می 1تا  5این کار معموال 

آمروز بره مردرسره دیرگرر مرنرترقرل  شود که دانرش نام به والدین گفته می هنگام ثبت

ای کره  خواهند شد. مدیر دفتر درخواست انتقال را بره مرنرظرور یرافرترن مردرسره

شرود کره مرا  فرستد و سپس مشخص مری دارای ظرفیت است، به دفتر ناحیه می

آمروز پرس از  توانیم فرزند شما را به کدام یک از مدارس منتقل کنیم. دانرش می

 شود. اطالع والدین و ترتیب دادن سرویس، به مدرسه جدید فرستاده می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموز فراتر از ظرفیت چه کسی است؟ دانش   
 

 شود؟ آموز فراتر از ظرفیت محسوب می چه کسی دانش

 تا چه مدت فرزند من به مدرسه دیگر منتقل خواهد شد؟

آموزان فراتر از ظرفیت به  چه عواملی باعث انتقال دانش
 شود؟ مدارس دیگر می

آموزان فراتر از  گیرد که باید دانش چه موقع مدرسه تصمیم می
  ظرفیت را منتقل کند؟

کند؟ آیا من حق  ای تحصیل می فرزند من در چه مدرسه
  انتخاب خواهم داشت؟

است که  K-8های  آموز یکی از پایه آموز فراتر از ظرفیت، دانش دانش

نام در مدرسه محل سکونت، برای او جا نبوده است. وقتی  در زمان ثبت

ای که تحت تاثیر تأمین اعتبار  اندازه کالس بیش از حد مجاز باشد به گونه

گیرد. به  کالس یا تعهدات قراردادی قرار بگیرد، اقداماتی صورت می

نفر  0/عنوان مثال، اگر ناحیه اندازه کالس پایه ابتدایی را به میزان 

آموزان فراتر از ظرفیت  ام جزء دانش 1/آموز  برای سال تعیین کند، دانش

 شود. محسوب می

آموزان فراتر از ظرفیت به مدارس دیگر نتیجه دو عامل  انتقال دانش

است: حداکثر اندازه کالس در قرارداد مصوب هیئت مدیره و 

  های مالی ناحیه. محدودیت

 قراردادی

و انجمن معلمان آمده  Twin Riversدر قرارداد بین اتحاد ناحیه مدارس 

آموز  دانش 02برای هر معلم  K-6های  است که اندازه کالس در پایه

مندی از بودجه متناسب با اندازه کالس، این ناحیه  است. به دلیل بهره

آموز کاهش  دانش 02را به زیر  K-0های  تواند اندازه کالس در پایه می

دهد. )این امر ممکن است بسته به توافقنامه قراردادی در سال تغییر کند.( 

 شوند. روز تحصیلی متعادل می 51ها در مدت  کالس

 مالی

برای تأمین هزینه کالس و معلم جدید  Twin Riversاتحاد ناحیه مدارس 

رویم، منابع الزم  آموز به معلم فراتر می در مواقعی که ما از نسبت دانش

آموز پایه چهارم داشته باشیم،  دانش 03را در اختیار ندارد. مثال: اگر 

کودک کالس دیگری باز کنیم. در عوض، ما کالس  1توانیم برای  نمی

آموز پایه  دانش 1کنیم که در آن برای  دیگری را در ناحیه خود پیدا می

آموزان کالس چهارمی به آن  چهارم اضافی جا داشته باشد. سپس این دانش

 شوند. می «منتقل»مدرسه 

آموزان اضافی در بسیاری از  های اضافی و دانش عالوه بر این، کالس

مدارس ما بر تاسیسات ما که از قبل کامال پر هستند، فشار زیادی وارد 

 کند. می

گیرد  این مدرسه تا زمانی که همه موارد زیر را امتحان نکند، تصمیم نمی

 نام شده را به مدارس دیگر منتقل کند: آموزان تازه ثبت که دانش

 آموزان اضافی. ایجاد کالس ترکیبی برای جا دادن دانش 

 آموزان اضافی در  افزودن یک معلم دیگر در صورت وجود دانش

آموزان اضافی در دو پایه )اگر فضای کافی برای  یک پایه یا دانش

  آموزان اضافی وجود دارد(. جا دادن دانش

خواهد این  آموزان را به خارج از مدرسه بفرستد، می وقتی ناحیه باید دانش

آمروزان فرراترر از  ترین شکل مرمرکرن انرجرام دهرد. دانرش کار را به عادالنه

نام کامل در مردرسره مرحرل سرکرونرت انرترخراب  ظرفیت بر اساس تاریخ ثبت

کنند، برای اختصرا  دادن جرا  نام می آموزانی که ابتدا ثبت شوند. دانش می

 در مدرسه محله خود در اولویت قرار دارند.

خواهیم ثبات را تضمین کنیم. بنابراین، پس از اولریرن  عالوه بر این، ما می

آمروزان مرنرترقرل  نام شده جایگزین دانش آموزان تازه ثبت روز مدرسه، دانش

 شوند. شده فعلی نمی

ترریرن  ایم زیررا سراده ما به روش پذیرش به ترتیب زمان مراجعه پایبند مانده

 شود. نام منجر می روش برای تایید است و به پایدارترین روند ثبت

کنیم خواهرها و برادرها را کنار هم نگه داریرم. اگرر یرکری از  ما سعی می

فرزندان شما باید با اتوبوس رفت و آمد کرنرد، ترالش خرواهریرم کررد ترا در 

ای برای جا دادن خواهر و یا برادر او نیز پریردا  صورت درخواست مدرسه

 کنیم.

 

 

فرزند شما ممکن است به مدت چند روز، چند هفته، چند ماه یا تمام 
 سال به مدرسه دیگر منتقل شود. این مسئله به دو چیز بستگی دارد 

نام خود  آموزان براساس تاریخ ثبت فرزند شما )دانش نام تاریخ ثبت -

شوند( و میزان انتقال در مدرسه  به مدرسه محل سکونت فراخوانده می

 محل سکونت شما.

آموزان در طرول سرال ترحرصریرلری دشروار  بینی میزان انتقال دانش پیش

اسرت. دفررتررردار مرردرسرره بره صررورت سرراالنره گررزارشررات مررربرروط برره 

کرنرنرد و یرا از آن انصررا   مری نرام  آموزانی که در مردرسره ثربرت دانش

آمروزانری  تواند میانگین تعداد دانرش کند. دفتردار می دهند را ثبت می می

دهنرد را  کنند و یا انصرا  می نام می که در طول سال در یک پایه ثبت

 به شما بگوید.

هرای درس و هرر یرک از فررزنردان  برای اطمینان از ثبات در کرالس

آموز تا سال تحصیلی برعرد بره مردرسره  کنیم دانش ها، توصیه می خانواده

خواهید قبل از پایان سال تحصیلی  محل سکونت خود برنگردد. اگر می

به مدرسه محل سکرونرت خرود بررگرردیرد، لرطرفرا ایرن مروضروع را بره 

دفتردار مدرسه اطالع دهید. او در صورت وجود فضای خرالری بررای 

 فرزندتان، جهت بازگشت او با شما تماس خواهد گرفت.

آموزان فراتر از ظرفیت را بره  مدرسه محل سکونت، لزوم انتقال دانش

ای که ظرفیت دارد و ترحرت خردمرات  دهد. مدرسه دفتر ناحیه اطالع می

اداره حمل و نقل ناحیه قرار داشته باشد، مدرسه انتخاب شده برای شمرا 

 خواهد بود، مگر اینکه بخواهید خودتان حمل و نقل را تأمین کنید.

خواهید فرزندتان در مدرسه دیگری تحصیل کند، باید انتقال  اگر می

ای را انجام دهید و آن را تأیید کنید. در  ای یا بین ناحیه درون ناحیه

صورت تأیید انتقال، والدین باید حمل و نقل را تامین کنند. همچنین این 

های موجود فراهم  نام آزاد را در محل ناحیه امکان انتقال از طریق ثبت

ها از دسامبر تا فوریه برای سال تحصیلی بعدی در  کند. درخواست می

 دسترس هستند.

 


