
 

 

 

 

 أسئلة مكررة

 الحضانة/حول التسجيل في مرحلة ما قبل المدرسة

 ؟ القرعة في اسمه بإمكاني تسجيل طفلي خالل تلك الفترة ليتم إدراج سيبقىهل من العمر بعد فترة التسجيل.  الرابعة طفلي سيكملس: 

لعام الدراسي ل الحضانة/، فسيكون طفلك مؤهاًل لمرحلة ما قبل المدرسة ذلك أو قبل 2021سبتمبر  1سنوات في  4ج: نعم ، إذا بلغ طفلك 

2021-2022. 

 

 ؟ لمدرسةل الخيار أولويةتعطى  س: إذا قمت بتسجيل طفلي في اليوم األول من فترة التسجيل ، هل سأحصل على خياري األول أم

على  2021مارس  28و  2021مارس  8ويقدمون الوثائق بين ج: ليس بالضرورة. يحصل جميع الطالب الذين يكملون استمارة التسجيل 

 رقم العشوائيال تخصيصفي اليوم األول أو األخير من فترة التسجيل على  أكان سواء . ال يؤثر تسجيل طفلكللمشاركة بالقرعة رقم عشوائي

بناًء على اختيارك  االلتحاقزاد احتمال حصولك على عرض  كلما لك ، منحهالذي تم  للقرعة المعطى رقمال. كلما انخفض المعطى للقرعة

 .لقرعةبا الخاص رقمتأثير للولكن عندما تقوم بالتسجيل خالل فترة التسجيل ال األول ، 

 

 س: ماذا لو لم أقدم جميع المستندات المطلوبة قبل إغالق فترة التسجيل؟

. سيتم  لقرعةالخاص با رقمالعلى  هي المخولة للحصولجميع المستندات المطلوبة للتسجيل المتضمنة ج: التسجيالت الكاملة فقط بما في ذلك 

 وضع التسجيالت غير المكتملة في قائمة االنتظار بناًء على تاريخ اكتمال التسجيل والتوثيق.

 

 مارس(؟ 28-8)الحضانة  /س: هل يمكنني التسجيل بعد فترة التسجيل لمرحلة ما قبل المدرسة

مارس سيتم وضعه في قائمة االنتظار  28المستندات المطلوبة بعد مع ج: نعم ، ولكن يرجى مالحظة أن أي شخص يقدم تسجياًل مكتماًل 

 ة.ثوسيتم وضعه بعد إصدار خطابات التكليف الرسمية بناًء على توفر المقعد وتاريخ التسجيل. يحتفظ قسم الطفولة المبكرة بقائمة انتظار محد

 

 Lowell Public) العامة لويل إذا كان مسجالً حاليًا في مدارسالحضانة  / حتاج إلى تسجيل طفلي في مرحلة ما قبل المدرسةس: هل أ

Schools )التعليم الفري مع برنامج IEP))  ؟2022-2021في العام الدراسي الحضانة  / مرحلة ما قبل المدرسةللعودة إلى 

ال يحتاجون إلى إعادة  الحضانة / الذين يعودون للسنة الثانية من مرحلة ما قبل المدرسة الحضانة / مرحلة ما قبل المدرسةج: ال ، أطفال 

   العامة لويل لمدارس  الحضانة/تسجيل طفلهم. ومع ذلك ، يرجى مالحظة أن جميع الطالب المسجلين حاليًا في برنامج ما قبل المدرسة

(Lowell Public Schools)   2022-2021األطفال يجب عليهم التسجيل مرة أخرى للعام الدراسي المسجلين في رياض. 

 

 س: ماذا يحدث إذا لم أحصل على المدرسة التي أردتها؟

لهم إشعار عرض التنسيب عبر البريد اإللكتروني مع توجيهات واضحة بشأن  قرعةج: سيتلقى جميع المسجلين الذين تم تخصيص رقم 

 آلباء / األوصياء الرد على اإلشعار وتحديد أحد الخيارات التالية:الخطوات التالية. يجب على جميع ا

 االلتحاق. قبول 1

 مدرستك المفضلة.التابعة لطفلك على قائمة االنتظار  وضعولكن االلتحاق قبول . 2

 مدرستك المفضلة ؛ أوالتابعة لووضعها في قائمة االنتظار االلتحاق . رفض 3

 مكاًنا بدياًل لمرحلة ما قبل المدرسة. و اختيارااللتحاق رفض . 4

 

 للجلسة ، لكن مدرستي المفضلة لديها جلسة صباًحا أو مساًء فقط؟ اختياري كامال عندس: ماذا يحدث إذا اخترت اليوم 

 .لديك المدرسة وال تستند إلى الجلسات المفضلة و اولويات القرعةج: يتم تقديم عروض التنسيب بناًء على أرقام 

 

 مهمة في نفس المدرسة؟ الحضانة/وضع األخ األكبر يضمن لطفلي في مرحلة ما قبل المدرسةس: هل 

. االلتحاق القرعة. تعتمد مهام ما قبل المدرسة على أرقام الحضانة/ج: ال. لسوء الحظ ، ال ينطبق تفضيل األخوة على مرحلة ما قبل المدرسة

 لمدة عام واحد فقط. هي مرحلة ما قبل المدرسةب



 

 ؟الحضانة / من ركوب الحافلة من وإلى برنامج ما قبل المدرسة الحضانة  /هل سيتمكن طفلي في مرحلة ما قبل المدرسةس: 

ضمن الذين لديهم خطة  الحضانة/. فقط طالب مرحلة ما قبل المدرسةالحضانة/ج: ال ، المواصالت غير متوفرة لمرحلة ما قبل المدرسة

 الحافلة. لركوب( تتضمن النقل مؤهلون IEP) برنامج التعليم الفردي

 

 س: هل تقدم جميع المدارس حضانة ليوم كامل؟

 Greenhalge) جرينهالج االبتدائية مدرسةوللتعليم المبكر  Cardinal O’Connellج: ال. تتوفر خيارات اليوم الكامل في مركز 

Elementary School) . فيجب عليك اختيار واحدة من هاتين ليوم كامل  برنامج القرعة إلختيارإذا كنت ترغب في االنضمام إلى ،

 المدرستين.

 

 س: ماذا يحدث إذا لم أتلق إخطاًرا بإيداع محتمل لمرحلة ما قبل المدرسة؟

/ غير  ةج: سيتم إرسال جميع اإلشعارات إلى عنوان البريد اإللكتروني المستخدم لتسجيل طفلك. يرجى التحقق من أي مجلدات بريد عشوائي

. احتفظ بنسخة من البريد اإللكتروني لتأكيد التسجيل حيث ستشير إلى رقم العالقات العامة الخاص بطفلك وتاريخ تقديم المستند. إذا لم ةهام

 .2050-674-978تتلق تأكيدًا أو أي معلومات ، فيرجى االتصال بقسم الطفولة المبكرة على 

 

مدارس  بحضانة؟ هل سيظل طفلي قادًرا على االلتحاق الحضانة/لمرحلة ما قبل المدرسة اقاإللتحس: ماذا يحدث إذا لم أستجب لعرض 

 في سبتمبر؟ ((LPS لويل العامة

طالب في قائمة االنتظار. يمكن إضافة أي عائالت الموضع  عرضج: ربما. إذا لم ترد على اإلشعار خالل اإلطار الزمني المحدد ، فقد يتم 

 قائمة االنتظار.ال تستجيب لإلشعار إلى 

 

 الحضانة؟ /مرحلة ما قبل الدراسة س: هل سيذهب طفلي تلقائيًا إلى روضة األطفال في المدرسة التي يذهبون إليها في

 لهلمدة عام واحد فقط ، وليس  الحضانة هو/مرحلة ما قبل المدرسةب اإللتحاق ج: ال. يجب على جميع الطالب التسجيل في رياض األطفال.

في رياض األطفال. سيتم اإلعالن عن مواعيد التسجيل في رياض األطفال في وقت الحق. سيتم نشر مزيد من  اإللتحاقأي تأثير على 

 .Lowell Public Schools)) لويل العامة المعلومات حول التسجيل في رياض األطفال على موقع مدارس


