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شهادة  ،الشخصية الصورة هوية تعريف اثبات شخصية تحوي على  إحضار الوصي/  الوالد على يجب جديد، طالب لتسجيل

  ميالد الطفل

ذلك ومع. دقيقة 30 التسجيل عملية تستغرق عموما،. اللقاحات وسجل اإلقامة، وإثبات ,  

( األطفال ورياض ةالروض قبل ما مرحلة) أبريل/  نيسان - مارس/  آذار: الذروة فترات خالل أكثر أو ساعة ذلك يستغرق قد 

 لاللتحاق يتقدم طفل لكل األخرى والمعايير المتاحة المساحة من التحقق عملية تستغرق. سبتمبر/  أيلول أوائل حتى وأغسطس

وقتا بالمدارس . 
 االسرة موارد مركز منسق يطبق استيعابه، يمكن مما أكثر معين برنامج أو لمدرسة التسجيالت من كبير عدد هناك كان إذا

المدرسية المهام لتحديد االولويات من وعةمجم . 
.أجل من العوامل، هذه إلى المهام وتستند  

 
توفر المساحة او المكان - يتم تحديد المساحة المتوفرة في مدرسة أو برنامج أو درجة معينة وفقا للسياسة المعمول بها في 

الصف حجم . 
 
 

افضلية االشقاء - يتم إعطاء األولوية لاللتحاق بهذه المدرسة لجميع الطالب الذين يقدم آباؤهم طلباتهم في الوقت المناسب إلى 
المدرسة هذه يحضرون آخرون أطفال بالفعل ولديهم معينة، مدرسة  

. 

التوازن العرقي - يجب أن يستوفي التخصيصات الجديدة والتحويالت متطلبات التوازن اإلثني. والهدف من ذلك هو تحقيق 
ككل للمنطقة اإلثنية نسبة أقل، أو فوق المائة في 10 حدود في يعكسان، ودرجة وبرنامج مدرسة لك داخل العرقي التوازن  

 

مكان اإلقامة )القرب من اإلقامة إلى المدرسة( - جميع األولويات األخرى على قدم المساواة، والطالب الذي يعيش 
المدرسة لتلك االنتداب في األولوية لديه ل،لوي مدرسة لجنة حددته الذي النحو على المدرسة حي شارع او قرب داخل .  

 قائمة االنتظار
/  للوالد يجوز األول، االختيار برنامج أو للمدرسة األسباب من سبب ألي ينتسب أن طفل ألي فيها يمكن ال التي الحاالت وفي

 الداخلين على األولوية لديهم تظاراالن قائمة على الطالب. المدرسة لتلك االنتظار قائمة في الطفل اسم إدراج يطلب أن الوصي

 تاريخ وبحلول أعاله 4#  - 1#  المعايير بتطبيق االنتظار قائمة على األسماء ترتيب تحديد يتم. المدرسي النظام إلى الجدد

 مدارس حضور الطالب یعل جبي. أكتوبر 20 حتى وتستمر الصيف عطلة خالل االنتظار قائمة من مراجعه إجراء يتم. الطلب

االنتظار قائمة یعل للبقاء العامة للوي . 
 رييتغ قبل ايحال حضرونهاي التي المدرسة في بقواي أن نةيالمد في أخرى یإل ةيجغراف منطقة من نتقلوني نيالذ للطالب حقي  

: بشرط العنوان  
سلبا يتأثر ال المدرسة في العرقي التوازن إن  · 

الموجودة المدرسية الحافالت خطوط خالل من للطفل النقل احتياجات استيعاب يمكن أو المدرسة وإلى من النقل الوالد يوفر  ·  . 
  



 لرعاية احتياجاتهم على بناء فيها يقيمون التي المنطقة خارج مدرسة اختيار يطلبوا أن القانونيين األوصياء/  للوالدين ويجوز

: أن على الطفل  
رسةالمد في والمرحلة الصف مستوى على متاحة مساحة هناك  ·  . 

سلبا يتأثر ال المدرسة في العرقي التوازن إن  · . 
 . يوفر الوالد او الوصي وسيلة نقل من والى المدرسة .

 

 لم إذا نيسان/  أبريل 1 من ابتداء عام كل تسجيلهم تجديد المستأجرة أو الضيقة أو الخاصة المدارس طالب على يجب: مالحظة

المسجلة اسيةالدر للسنة المخصص المقعد قبول في يرغبوا  

 

  
 

  . المسجلة الدراسية للسنة المخصص المقعد قبول في يرغبوا لم إذا نيسان/  أبريل 1 من ابتداء

 النقل
 إال يسمح ال. طوعيا تحويال يطلب قد التنسيب عن راض غير الوالدين أحد فإن بمدرسة، التحق قد الطالب يكون أن بمجرد

 تقويميا يوما 45 أقصاه موعد في أو أكتوبر 20 قبل األسرة موارد مركز خالل من يطلب أن ويجب السنة في فقط واحد بتحويل

المدرسة في للطالب أولي وضع بعد  
 في باإلقامة إقامتهم منطقة خارج مدرسة في ةيزياإلنجل اللغة متعلمي أو خاص ميتعل یإل بحاجة عدواي لم نيالذ للطالب سمحي

له/  له منطقته داخل مدرسة يحضر أن المتوقع ومن حديثا المسجلين من الطالب يعتبر ذلك، بعد. واحدة سنة لمدة المدرسة نفس  

  ا

 برامج ما قبل المدرسة

 
 بعمر اربعة لويل في مقيم طفل ألي مختلفة مدرسية مواقع في المتكاملة المدرسة قبل ما مرحلة برامج العامة لويل مدارس تقدم

 الثالثاء يوم المدرسة قبل ما صفوف تبدأ. الجمعة إلى االثنين من هي المدرسة قبل ما دروس. قبله أو( سبتمبر) أيلول 1 في أعوام

 قبل األربعاء يوم في المدرسة قبل دراسية فصول توجد وال يوم، نصف أو العطل أيام في دروس توجد ال. العمال عيد بعد األول

الشكر عيد  

 
بدون  أو الخاصة االحتياجات ذوي األطفال من كال الدراسية الفصول وتشمل. طالبا عشر خمسة الدراسي الفصل سعة تبلغ

 قد الثالثة، سن في. المحددة الخاصة االحتياجات ذوي للطالب مخصصة أماكن 6 هناك مكانا، 15 بين ومن. احتياجات خاصة

 قبل ما مرحلة في الدراسية ولالفص أما. بهم الخاصة التعليم خدمات لتلقي البرنامج في الفردي التعليم برنامج لديه طفل تعيين يتم

 قلة وبسبب. دقيقة وأربعين ساعتين لمدة الجمعة إلى االثنين من تعقد التي الظهر وبعد الصباح جلسات على تحتوي فهي المدرسة

 إلى الطالب تعيين يتم. اختيارية برنامج ليست المدرسة قبل ما مرحلة فإن المدرسة، قبل ما صفوف تستضيف التي المدارس عدد

المدرسة من والقرب العرقي، والتوازن ،الشواغر توافر أساس على المدرسة قبل ما الدراسية الفصول . 


