شجعوا األسر وادعموها لتسجيل أطفالها في روضة
ّ
األطفال ابتدا ًء من  19يناير.2016 ،

المعلومات ومجموعة األدوات
للذين يعملون مع األسر واألطفال الصغار

لماذا ُيعتبر هذا األمر هام جداً؟

ماذا يمكنكم أن تعملوا؟

1.1يُنشئ التسجيل المُبكر في روضة األطفال ارتباطا
بالمدرسة يؤكد حصول األسر على معلومات مهمة
ويساعد المدارس على االستعداد الستقبال األطفال
الداخلين في فصل الخريف الدراسي  .

تحدّ ثوا مع األسر حول روضة األطفال .إذا كان طفلهم
سيبلغ سن الخامسة ( )5في  31أغسطس أو قبل ذلك،
فأعلموهم أن المدارس تبدأ عملية التسجيل في  19يناير
وشجعوهم على تسجيل أطفالهم في أقرب وقت ممكن ،ومن
ّ
األفضل أن يكون ذلك قبل نهاية السنة المدرسية.

2.2التسجيل المُبكر يساعد األسر على التحضير للمدرسة
وحصولها على معلومات في وقت مُبكر حول التالي:
الوجبات الغذائية المجانية ومخفضة السعر وحافالت
نقل الطالب وخدمات رعاية األطفال وساعات دوام
المدرسة.

ساعدوا األسر على تحديد منطقتهم التعليمية ومدرسة
ح ّيهم باستخدام المعلومات الموجودة على الصفحة الثانية
من هذه الورقة أو عن طريق االتصال بالخط الساخن
لصحة األسرة ( )Family Health Hotlineعلى رقم
الهاتف .1-800-322-2588

3.3بدء مرحلة روضة األطفال هي تجرية مثيرة وعاطفية
لآلباء واألمهات وأطفالهم .تقدم كثير من المدارس
فعاليات وبرامج انتقالية وفرص أخرى لألطفال
ّ
وآلبائهم وأمهاتهم لالجتماع مع طاقم المدرسة وزمالء
الصف قبل بدء العام الدراسي .يحرص التسجيل المُبكر
أن ّ
يتلقى اآلباء واألمهات معلومات حول هذه الفرص
وأن تكون مرحلة االنتقال سلسة.

تقديم الدعم لألسر في ملء أوراق التسجيل .للتسجيل في
روضة األطفال ،سيتطلب من األسر تقديم على األقل إثبات
بعنوان السكن (رخصة سواقة أو عقد إيجار أو فاتورة
مرافق عامة) وشهادة ميالد طفلهم (طفلتهم) وسجل
تطعيمه(ها) .قد تتطلب المناطق التعليمية الفردية معلومات
إضافية.
فعاليات
شجعوا األسر على االستفسار عن مواعيد ّ
ّ
التسجيل في روضة األطفال وحضور المرحلة االنتقالية
التي ستنعقد في مدرسة حيّهم السكني.
هل تظن األسر التي تتعاملون معها أنها قد تنتقل إلى سكن
آخر قبل ابتداء العام الدراسي؟ شجعوهم على تسجيل
أطفالهم اآلن وتبليغ المدرسة في حال انتقالهم من سكنهم.

المزيد من
المعلومات

معلومات االتصال بالمناطق التعليمية ألجل التسجيل في روضة األطفال
هل تحتاجون إلى مساعدة في تحديد منطقتكم
التعليمية؟ اتصلوا بالخط الساخن لصحة األسرة:
()Family Health Hotline

اتصلوا بـالهاتف رقم 1-800-322-2588

www.KRegNow.org
زوروا الموقع اإلقليمي للتسجيل في روضة األطفال للحصول على مواد لألسر والشركاء في المجتمع
المحلي في  13لغة مختلفة وروابط إلى معلومات التسجيل للمناطق التعليمية ومعلومات مهمة أخرى.

المناطـق التعليميـة إلقليـم مشـروع خريطة الطريق ()Road Map Region
AUBURN SCHOOL DISTRICT
(منطقة أوبورن التعليمية)

FEDERAL WAY PUBLIC SCHOOLS
(مدارس فيدرال واي العامة)

HIGHLINE PUBLIC SCHOOLS
(مدارس هايالين العامة)

KENT SCHOOL DISTRICT
(منطقة كينت التعليمية)

RENTON SCHOOL DISTRICT
(منطقة َرنتون التعليمية)

SEATTLE PUBLIC SCHOOLS
(مدارس سياتل العامة)

300 SW 7th Street
Renton, WA 98057

2445 3rd Ave. S
Seattle, WA 98134

مكتب المنطقة التعليمية:
915 4th Street NE
Auburn, WA 98002
رقم الهاتف253-931-4900 :

مكتب المنطقة التعليمية:
15675 Ambaum Blvd. SW
Burien, WA 98166
رقم الهاتف206-631-3003 :

مكتب المنطقة التعليمية:

رقم الهاتف425-204-2300 :

مكتب المنطقة التعليمية:
)Educational Service Center (ESC
33330 8th Avenue South
Federal Way, WA, 98003
رقم الهاتف253-945-2000 :

مكتب المنطقة التعليمية:
12033 SE 256th St
Kent, WA 98030-6503
رقم الهاتف253-373-7235 :

مكتب المنطقة التعليمية:

رقم الهاتف206-525-0760 :

TUKWILA SCHOOL DISTRICT
(منطقة توكويال التعليمية)
مكتب المنطقة التعليمية:

4640 S 144th St.
Tukwila, WA 98168

رقم الهاتف206-901-8000 :
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