19 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂਲ ਕਿੱ ਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਮਹਤੱ ਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

1. ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਇੱ ਕ
ਸੰ ਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱ ਤਝੜ ਰੁੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
2. ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਮੁੱ ਲ ਦੇ
ਭੋਜਨ, ਬੱ ਸ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ
ਘੰ ਟੇ।
3. ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ
ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਸ
ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਬਾਦਲਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ
ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਣਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸੁਖਾਵਾਂ
ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱ ਚਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਸਕੂਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਸਕੂਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।
ਇਸ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ
ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ (Family Health) ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-3222588 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ
ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਦਾਖ਼ਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਇੱ ਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ, ਜਾਂ
ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱ ਲ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ
ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ
ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।ਕੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਪਰਕ

www.KRegNow.org
13 ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ,
ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕਜ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਖੇਤਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ
ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ:

ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-322-2588

Road Map Region School Districts
AUBURN SCHOOL DISTRICT

FEDERAL WAY PUBLIC SCHOOLS

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ਿਸ:
915 4th Street NE
Auburn, WA 98002
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 253-931-4900

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ਿਸ:
Educational Service Center (ESC)
33330 8th Avenue South
Federal Way, WA, 98003
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 253-945-2000

HIGHLINE PUBLIC SCHOOLS

KENT SCHOOL DISTRICT

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ਿਸ:
15675 Ambaum Blvd. SW
Burien, WA 98166
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 206-631-3003

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ਿਸ:
12033 SE 256th St
Kent, WA 98030-6503
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 253-373-7235

RENTON SCHOOL DISTRICT

SEATTLE PUBLIC SCHOOLS

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ਿਸ:
300 SW 7th Street
Renton, WA 98057
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 425-204-2300

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ਿਸ:
2445 3rd Ave. S
Seattle, WA 98134
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 206-525-0760

TUKWILA SCHOOL DISTRICT
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ਿਸ:
4640 S 144th St.
Tukwila, WA 98168
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 206-901-8000
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