
2021-2020المعلومات الخاصة بالتسجیل للعام الدراسي 

اللیالي المفتوحة االستعراضیة الخاصة بنا لمرحلتي ما قبل المدرسة والروضة منذ عدة أشھر، كنا نتوقع فترة عندما قمنا بعقد 
قدومھم للقیام بتسجیل طفلھم.تسجیل نمطیة وكنا نتطلع للقاء العشرات من األسر الجدیدة في مركز موارد العائالت مع 

لم یكن بمقدورنا المضي قدماً في إجراء التسجیل كما كنا نفعل في الماضي. لذا، كان –ونظراً للظروف الراھنة –وبالتأكید 
میتحتم علینا إبتكار خطة جدیدة للتسجیل والتي یمكن إجرائھا بأكثر طریقة آمنة وفعالة بقدر اإلمكان. ولھذا السبب، سوف یت

Lowellإجراء التسجیل في  Public Schools .اآلن من خالل االنترنت

من خالل االنترنت 2021-2020سوف تبدأ فترة التسجیل الخاصة بمرحلتي ما قبل المدرسة والروضة للعام الدراسي القادم 
والذین یعتبرون من الطالب الجدد 12-1. كما یستطیع جمیع الطالب الذین سیدخلون الصفوف مایو26الثالثاء، في 

Lowellبالمنطقة التعلیمیة أو ممن یرغبون بالتحویل إلى  Public Schools.التسجیل خالل ھذه الفترة

موارد العائالت: سوف یتم نشر رابط یصل إلى نموذج التسجیل عبر االنترنت على الموقع االلكتروني لمركز 
www.lowell.k12.ma.us/frc. ًمایو مع إتاحة نموذج 26صباحاً في 8یبدأ عند سیكون ھذا الرابط رابطأً مباشرا

ى مساعدة للغات سبانیة. للحصول علواألالكمبودیة، البرتغالیة التسجیل باللغات التالیة باإلضافة إلى اللغة اإلنجلیزیة: العربیة،
.978-674-4321األخرى، یرجى التواصل مع مركز موارد العائالت على 

مساًء؛ ومع ذلك، یمكن إرسال نماذج 4صباحاً إلى 8من االثنین إلى الجمعة من سوف یتم معالجة وتجھیز نماذج التسجیل 
التسجیالت عبر االنترنت في أي وقت.

. بعد ھذا عند الظھیرة2020یونیو، 30الموعد المحدد النھائي لألھلیة لقرعة مرحلتي ما قبل المدرسة والروضة ھو 
الموعد النھائي، سیتم إضافة الطالب الذین یقومون بالتسجیل لمرحلتي ما قبل المدرسة والروضة إلى قائمة انتظار ولن یتم 

إدراجھم في القرعة.

لمساعدتكم في عملیة التسجیل عبر االنترنت.الھامةمات فیما یلي بعض المعلو

لمرحلتي ما قبل المدرسة والروضةالطالب المؤھلین 

مؤھلون للتسجیل في مرحلة ما قبل المدرسة. األطفال 2020سبتمبر، 1أعوام في أو قبل 4األطفال الذین سیبلغون 
أعوام.3مرحلة ما قبل المدرسة بعمر الحاصلون على خدمات التعلیم الخاص مؤھلون الرتیاد 

مؤھلون للتسجیل في مرحلة الروضة. حتى إن كان طفلك 2020سبتمبر، 1أعوام في أو قبل 5األطفال الذین سیبلغون 
Lowellمسجل حالیاً في برنامج ما قبل المدرسة تابع لـ  Public Schools فإنك التزال في حاجة إلى التسجیل لمرحلة

الروضة.



اختیار المدرسة

أوقات البدایة والنھایة الخاصة بكل مدرسة، ادرسقبل قیامك بالتسجیل، یجب علیك تحدید ثالث اختیارات لمدارس مختلفة. 
بخصوص الرعایة قبل وبعد الداوم الدراسي.باإلضافة إلى احتیاجاتك 

. یمكنك اختیار مدرسة في المنطقة التي تعیش 2ومنطقة 1منطقة –ضع في اعتبارك أن مدینة لوویل منقسمة إلى منطقتین 
أو یمكنك اختیار واحدة من المدارس على مستوى المدینة. انقر ھنا للمزید من التفاصیل وللحصول على قائمة كاملة منبھا، 

المدارس طبقاً للمنطقة:
ww.lowell.k12.ma.us/schoolselectionw

8-طبق فقط على الطالب في الصفوف من الروضةیرجى مالحظة أن المناطق تن.
 تستطیع أسر الطالب بمرحلة ما قبل المدرسة اختیار أي ثالث مدارس؛ وبالرغم من ذلك فإننا نشجع أسر طالب

مرحلة ما قبل المدرسة على اختیار مدرسة قریبة من منزلھم حیث أنھ ال تتوافر خدمات االنتقاالت بالنسبة لمرحلة 
ما قبل المدرسة. 

 12-9یرتاد الطالب في الصفوفLowell High School ال تتوافر خدمات االنتقاالت لطالب المدرسة .
الثانویة.

التسجیل

.www.lowell.k12.ma.us/frcقم بالتسجیل عبر االنترنت على 

بإرسال نموذج التسجیل، سوف تستلم رسالة برید الكتروني من موظف محدد في مركز موارد العائالت طالباً منك فور قیامك 
إرسال الوثائق المطلوبة. في حالة عدم تسلمك لرسالة البرید االلكتروني ھذه بعد إرسال نموذج التسجیل، یرجى التواصل مع 

" أو ملف العروض spamتفقد ملف الرسائل الغیر مرغوبة "(تأكد من978-674-4321مركز موارد العائالت على 
" إذا لم تتمكن من العثور على الرسالة في صندوق الوارد الخاص بك).promotionsالترویجیة "

طلب منك إرسالھا: شھادة میالد طفلك وسجل التطعیمات، مستخرج طبق األصل تتضمن الوثائق المطلوبة التي سوف یُ 
اتورة فثانویة فقط)، صورة ھویة ولي األمر/ الوصي الذي قام بتسجیل الطفل، وإثبات اإلقامة (نسخة من (لطالب المدرسة ال

مرافق حالیة، عقد إیجار، أو رھن عقاري).

إذا كنت تسكن مع مواطن من مدینة لوویل وال تمتلك إثباتاً لإلقامة یحمل اسمك، سوف یتحتم علیك إكمال إفادة خطیة من 
ى إجراء محادثة مع موظف مركز موارد العائالت في حالة عدم تمكنك من إعداد وثائق كافیة أو في حالة طرف ثالث. یرج

كون مسكنك غیر مستقر. 

فور قیامك بإرسال جمیع الوثائق الخاصة بك سوف تستلم رسالة برید الكتروني أخرى للمتابعة من الموظف المحدد لك 
مخطراً إیاك بالوضع الخاص بتسجیلك.

ما قبل المدرسة والروضةإجراء القرعة لمرحلتي 

تطلب مدرسة بعینھا أكثر من عدد المقاعد المتاحة بعدد أكبریتم إجراء القرعات بالنسبة ألي مدرسة عندما یكون لدینا عائالت 
مؤھلین لدخول یرة قبل الظھ2020یونیو، 30و2020مایو، 26لدینا. سیتم اعتبار جمیع األطفال الذین قاموا بالتسجیل بین 

القرعة. عندما تقوم بالتسجیل خالل ھذه الفترة فال یكون لذلك تأثیر على رقم القرعة الذي ستقوم بالحصول علیھ.



روابط ھامة

www.lowell.k12.ma.us/preschoolregistrationمعلومات التسجیل الخاصة بمرحلة ما قبل المدرسة: 

www.lowell.k12.ma.us/kindergartenregistrationمعلومات التسجیل الخاصة بمرحلة الروضة: 

https://www.lowell.k12.ma.us/generalregistration:12-1معلومات التسجیل الخاصة بالصفوف 

www.lowell.k12.ma.us/schoolselectionمعلومات خاصة باختیار المدرسة: 

:Vento-McKinneyیة للطرف الثالث و معلومات إضافیة حول اإلفادات الخط
www.lowell.k12.ma.us/McKinneyVento

أسئلة؟

.978-674-4321إذا كان لدیك أیة أسئلة بخصوص عملیة التسجیل، یرجى االتصال على مركز موارد العائالت على 
. وبالنسبة للغة األسبانیة، یرجى االتصال على 978-674-2073بالنسبة للغة الكمبودیة، یمكنك أیضاً االتصال على 

ویمكنھم التواصل مع مترجم شفوي لغويالوصول إلى خط . جمیع أفراد الموظفین لدیھم أیضاً إمكانیة2072-674-978
بالنسبة للغات األخرى.

سیتم إجراء معایشات خاصة باألسر الغیر قادرین على التسجیل عبر االنترنت.

إننا نتطلع قدمأً النضمام األسر الجدیدة إلى نظامنا المدرسي!


