
 

 

 Lowell Public Schools في مرحلة ما قبل المدرسة في تسجيلال

في  (LOWELL PUBLIC SCHOOLS)سيتم فتح باب التسجيل في مرحلة ما قبل المدرسة للمدارس العامة في لويل

: من أجل إجراء التسجيل بأكبر قدر ممكن من األمان والكفاءة ، يتم التسجيل اآلن عبر اإلنترنت. يرجى  2021مارس  8

قبل المدرسة هو   للقرعة لمرحلة ماعلى عملية التسجيل. الموعد النهائي للتأهل   لالعتيادقراءة المعلومات في هذه الصفحة 

هذا التاريخ. بعد هذا الموعد  قبلالتسجيل الخاص بك  إنهاء. يرجى التأكد من مساء   11:59الساعة  عند 2021مارس  28

لمرحلة ما قبل المدرسة إلى قائمة االنتظار ولن يتم تضمينهم في   يلسجقومون بالتي، سيتم إضافة الطالب الذين يئالنها

 .قرعةال

 ما قبل المدرسة  عن مرحلة  عن بعد جلسات معلومات

باللغات  جلساترنامج ما قبل المدرسة وعملية التسجيل في إحدى ليالي المعلومات االفتراضية! تعرف على المزيد عن ب

 اإلنجليزية واإلسبانية والبرتغالية والخميرية والسواحيلية.

 Zoomمنصة مساًء عبر  6:30مارس الساعة  2الثالثاء  •

us.zoom.us/webinar/register/WN_Fr0yYihJQoWNfa5ZWVEwkA-ma-k12-https://lowell 

 

   Zoomعبر منصة  ظهراً  12مارس الساعة  4الخميس  •

gus.zoom.us/webinar/register/WN_gqvmONPMQjyZKqZ330NYh-ma-k12-https://lowell 

في برنامجنا لمرحلة ما قبل المدرسة، سيقوم طفلك بتطوير المهارات االجتماعية واللغوية ومهارات القراءة والكتابة 

والرياضيات والعلوم الالزمة للمدرسة االبتدائية وما بعدها! لمعرفة المزيد عن برامجنا لمرحلة ما قبل المدرسة يرجى زيارة  

 موقعنا على االنترنت في مرحلة الطفولة المبكرة.

 من هو المؤهل للتسجيل في مرحلة ما قبل المدرسة؟

أو قبله مؤهلون للتسجيل في مرحلة ما قبل المدرسة. ويحق لألطفال الذين   2021سبتمبر  1األطفال الذين بلغوا سن الرابعة في 

 في سن الثالثة. في مرحلة ما قبل المدرسة يتلقون خدمات التعليم الخاص االلتحاق بالتعليم 

 قبل التسجيل: 

هذا  يرجى الرجوع إلى  ث مدارس تقدم برامج ما قبل المدرسة.يمكنك اختيار أي ثال حدد ثالثة خيارات مدرسية. •

 ما قبل المدرسة. برامج لمرحلة قائمة بالمدارس المتاحة التي تقدم  للحصول على المخطط

لكل مدرسة، فضال عن احتياجاتك قبل وبعد الرعاية المدرسية. يرجى مالحظة أن  نصرافواال ءالنظر في أوقات البد •

 . فاألسر مسؤولة عن نقل األطفال.التعليمية  النقل لطالب مرحلة ما قبل المدرسة ال يتم توفيره من قبل المنطقة
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 جمع الوثائق الالزمة للتسجيل بما في ذلك:  •

 

 

o  شهادة ميالد الطفل 

o األطفال  تطعيم/سجالت تحصين 

o صورة الهوية للوالد/ الوصي الذي يقوم بتسجيل الطفل 

o  الىإثبات اإلقامة )نسخة من فاتورة المرافق الحالية أو اإليجار أو الرهن العقاري الذي يرجع تاريخه 

 الثالثين يوًما الماضية( 

 

إجراء  يرجى ، فستحتاج إلى إكمال شهادة طرف ثالث. Lowellإذا كنت تعيش مع أحد سكان  ▪

محادثة معنا إذا كنت غير قادر على تقديم وثائق كافية أو إذا كان السكن الخاص بك غير 

يرجى استخدام هذا الرابط . McKinney-Vento قانون مساعدة المشرديننحن نلتزم ب آمن.

 . فينتو وماكينيالمعلومات حول إفادات الطرف الثالث لمزيد من 

 عملية التسجيل: 

للدخول  مساًء ليكون مؤهالً  11:59قبل الساعة  2021مارس  28و 2021مارس   8سجل طفلك عبر اإلنترنت بين  •

مساًء، ومع ذلك يمكن تقديم التسجيالت   4:00صباحاً إلى  8:00ت من االثنين إلى الجمعة من . تتم التسجيالفي القرعة

 عبر اإلنترنت في أي وقت. 

 

 

ا في  •  . 2021مارس  8سيكون الرابط إلى نموذج التسجيل متاح 

 

 

 Family Resource)بمجرد إرسال نموذج التسجيل، سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني من مركز الموارد العائلية •

Center) :تطلب منك إرسال وثائق بالبريد اإللكتروني مثل 

o التطعيم/شهادة ميالد الطفل وسجالت التحصين 

o صورة الهوية للوالد/ الوصي الذي يقوم بتسجيل الطفل 

o نسخة من فاتورة المرافق الحالية (utility bill) أو اإليجار، أو الرهن العقاري ، 

إلعالمك   المكلف بمتابعة ملفكمتابعة من للبمجرد تقديم كل الوثائق الخاصة بك سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني  •

 بحالة التسجيل الخاص بك. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=3028


 مرحلة ما قبل المدرسة القرعة ل

 تاريخ االنتهاء من ذلك.ب علمكم. وسن2021مايو  31قبل المدرسة بحلول  قرعة لمرحلة ماحدث تسوف  •

 

 

 . المسبقالتسجيل الذين قاموا باألطفال  لكل رقم للقرعة سيتم تعيين •

 الدراسي المقترح. تكليفلالطالب وا قرعةتقديم رقم لستتلقى األسر المسجلة مسبقًا إشعاًرا  •

اختيار أحد الخيارات  عبر ما قبل المدرسة، يجب أن تجيب األسر لمرحلة  الجهة المكلفةعند تلقي إخطار خطي من  •

 التالية: 

o التنسيب /قبول الموضع 

o  والبقاء على قائمة االنتظار للمدرسة المفضلة  التنسيب/الموضعقبول 

o  والبقاء على قائمة االنتظار للمدرسة المفضلة  التنسيب/الموضعرفض 

o ما قبل المدرسة   برنامج بديل لبرنامج والسعي إلى التنسيب/الموضعفض ر 

 

 Early Childhood)يوًما إلى قسم الطفولة المبكرة 15التكليف المقترح في غضون إخطار يجب على األسر إعادة 

Department) .الذي يشير إلى أحد االختيارات أعاله 

 ما قبل المدرسة لمرحلة إخطار التكليف 

 استالم اختيارك الكتابي، سيصدر قسم الطفولة المبكرة خطاب تكليف رسمي.عند  •

 

 

 إذا كان لديك سؤال حول وضع طفلك، يمكنك االتصال بـ:  •

 

 

o Lisa Van Thiel  ،:البريد اإللكتروني:  978-674-2051  هاتف  lvanthiel@lowell.k12.ma.us 

 

 

o Susan LaCroix  ،:البريد اإللكتروني:  978-674-2050   هاتف  slcroix@lowell.k12.ma.us 

 

 

o Laurie Carney  ،:اإللكتروني: البريد  46919  التحويلة  978-446- 7000  هاتف   

lauriecarney@lowell.k12.ma.us 

 

 

 في شهر أغسطس سوف تتلقى إشعارا من مدرسة طفلك مع تعيين المعلمين.  •
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 المسؤولة عن متابعة التسجيل  ( FRCبالجهات في مركز موارد األسرة) معلومات االتصال

• Lynn Moran- :البريد اإللكتروني:   978-674-2074   الهاتف  lmoran@lowell.k12.ma.us 

•  Pat Noonan  - :البريد اإللكتروني:  978-674-2071   هاتف  pnoonan@lowell.k12.ma.us 

•  Vaddy Ros - : البريد اإللكتروني :  978-674-3207   الهاتف  vros@lowell.k12.ma.us  (  يتحدث

 (يةالخمير

•  Elsa Sanchez  - : البريد اإللكتروني :  978-674-2072   الهاتف  esanchez@lowell.k12.ma.us  

 (اإلسبانيةتحدث ت)
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