
! المحطة التالية رياض األطفال   
المدارس العامة في بروكلين متحمسه جدا للترحيب بطالب رياض األطفال الجدد 

7102لعام   

نحن نعلم أن هذا هو وقت خاص جدا في حياة كل طالب، ونحن نتطلع إلى 

 االنضمام لكم في هذه الرحلة

تسجيل اللقد صمم مكتب شؤون الطالب هذا الكتيب لمساعدة األسر في عملية 

رياض األطفالل  

.هنا سوف تجد كل محطة توقف على طول الطريق لرياض األطفال  

 يرجى قراءة جميع المحطات التفصيلية ومتابعة كل خطوة من أجل

. إتمام عملية التسجيل   

 

 
 !كل شيء جاهز
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 تسجيل الدخول إلى

www.brookline.k12.ma.us/kindergarten  
للحصول على المعلومات والمتطلبات، ولينك للوصول 

إلى طلب االلتحاق   
استكمال الطلب على االنترنت وعمل موعد مع مكتب 

 شؤون الطلبة

طلب التسجيل المسبق متاح: يناير  

تقديم جميع الوثائق األصلية ونماذج الطلبات المستكملة 
  الميعاد اثناء

االجتماع مع مكتب شؤون الطالب والمدارس العامة 
ببروكلين و ممرضة المدرسة التى ستستعرض 

 التطعيمات

مواعيد التسجيل المسبق لرياض : يناير وفبراير
 األطفال

قد يتأخر ) تمر لرياض األطفال  التسجيل المسبق مس
 (تقييم

 فحص تعلم اللغة االنجليزية

اإلنجليزية  واستمرار للغه  فحص: مارس وأبريل
 التسجيل المسبق

أتم جميع الطالب التسجيل المسبق،  فحص لمتعلمي 
في أوائل شهر ابريل ويتم ( إن وجد)اللغة اإلنجليزية  

 إالخطار

اإلخطار بالجولة : األسبوع األخير من أبريل
  األولى من  الواجبات االحتياطيه

 اجتماعات تجري في المدرسة المخصصة، كما كان
 مقررا في وقت اإلحالة المدرسة

 

فحص لرياض األطفال، مواعيد : ابريل ومايو
 القبول، التحقق اإلضافي مع ممرضة المدرسة

أتم جميع الطالب التسجيل المسبق،  فحص لمتعلمي 
في أوائل شهر مايو ويتم ( إن وجد)اللغة اإلنجليزية  

 إخطار

اإلخطار بالجولة الثانية من :منتصف مايو
 الواجبات االحتياطيه

. طالب الروضة يمارسون كونهم  بالمدرسة ليوم واحد
 الجدول الزمني يختلف حسب المدرسة

نظرة خاطفة والممارسة في مدرستك: أوائل يونيو  

 التسجيل المسبق لرياض األطفال للمقيمون الجدد
 استمرار فحص تعلم اللغة االنجليزية بالصيف

بالواجبات االحتياطية على أساس متجدد إخطار  

 :أغسطس-مايو

اجتماعات تجري في المدرسة المخصصة، كما كان 
 مقررا في وقت اإلحالة المدرسة

فحص لرياض األطفال، مواعيد : اواخر أغسطس
القبول، التحقق اإلضافي مع ممرضة المدرسة 

 للتسجيل الصيف
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 لرياض األطفال؟هل يمكنني التسجيل المسبق : 1محطة 
 

 .التسجيل في المدارس العامة من بروكالين يتوقف على اإلقامة

 .يجب أن يكون الطالب مقيما في بروكالين من أجل حضور المدارس العامة في بروكالين• 

قبل أن يتم تسجيل الطالب، وقبل أن يبدأ بالمدرسة، يجب  على الوالدين أو الوصي القانوني أن يوفر إثباتات • 

 .اإلقامة لمكتب شؤون الطلبة

 اإلقامة المؤقتة في مدينة بروكلين لغرض الحضورفي المدارس العامة في بروكلين لن تحسب اقامة • 

إذا كنت تخطط لالنتقال إلى مدينة بروكلين، يمكنك . يجب أن تكون مقيما في  بروكلين وقت ما قبل التسجيل• 

 .قامة الخاص بك ببروكلينالتسجيل المسبق للطالب عندما تشغل محل اإل

 13سنوات في أو قبل ( 5)من أجل يلتحق الطالب برياض األطفال، يجب أن يكون قد بلغ من العمر خمس 

 .آب اغسطس من السنة التي سيدخل فيها رياض األطفال

يجب أن يكون الطالب  قد ولد  7132األسر الذين يرغبون في الحاق طالبهم برياض األطفال فى سبتمبر • 

 7137أغسطس  13و  7133سبتمبر  3ين ب

 

 

 

 

 

 

استكمال التسجيل المسبق عبر اإلنترنت، وعمل موعد مع مكتب شؤون : 2محطة 

 الطلبة
 

يبدأ التسجيل المسبق مع تطبيق على االنترنت، وينبغي أن تكتمل إالجرأت من خالل أالسر الذين يستوفون 

 متطلبات اإلقامة

 7132يناير  4لرياض األطفال سيكون متاح ابتداء من طلب االلتحاق على االنترنت • 

، سيجب عليك مراجعته وتحريره وإعادة     7132يناير  4إذا كنت استكملت الطلب على االنترنت قبل • 

 .ينايرليتم النظر فيها 4تقديم طلب االلتحاق بعد 

تأكد من إتمام هذه الخطوة . ةالجزء األخير من الطلب على االنترنت هو تحديد موعد مع مكتب شؤون الطلب• 

 .وحفظ تاريخ الموعد والوقت قبل إنهاء الطلب

جميع العائالت الذين سوف يكاملوا التسجيل المسبق خالل فتره . 7132تحديد المواعيد ابتداء من يناير • 

همام التحاق رياض األطفال من يناير كانون الثاني وفبراير سوف يكون لهم الوزن المتساوي لألفضليات لم

 .المدرسة

، يجب عليك استخدام اسم (واجهة التطبيق على اإلنترنت)إذا كنت قد استخدمت سابقا بوابة التسجيل • 

سيكون عليك اعادة إدخال كافة المعلومات للطالب رياض األطفال القادمين . المستخدم وكلمة المرور الحالية

 ، ولكن سيتم حفظ معلومات الوالدين عند تسجيل الدخول
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 جمع كل الوثائق الالزمة لتقديمهم إثناء موعدك: 3محطة 
 

ولي األمر يجب عليه إحضار جميع المستندات المطلوبة لكل طالب جديد سيلتحق بالمدارس العامة / الوالد 

 .في بروكلين

المذكورة إذا تم تسجيل طالب رياض األطفال الجديد مع برنامج بيب يجب إحضار جميع الوثائق المطلوبة • 

يوما من  45أي  بند من قائمة اإلشغال اوثيقة المالك او اتفاق المعيشة يجب أن يكون مؤرخ في  خالل. أدناه

 .موعد التسجيل المسبق المقرر

إذا كنت قد سجلت األشقاء األكبر سنا مع المدارس العامة في بروكلين، ال يزال يجب إحضار جميع الوثائق • 

أي  بند من قائمة اإلشغال اوثيقة المالك او اتفاق المعيشة يجب أن يكون مؤرخ في  . أدناهالمطلوبة المذكورة 

وسيقوم مكتب شؤون الطلبة التحقق من اإلقامة لجميع . يوما من موعد التسجيل المسبق المقرر 45خالل

 .الطالب في هذا الوقت

جميع . ة معك إلى موعد التسجيل المسبقيرجى تحميل وطباعة النماذج المطلوبة ؛ جلب االستمارات المستوفا

 www.brookline.k12.ma.us/kindergarten: النماذج  متاحة على موقعنا على االنترنت

يجب أن تكتمل  الترجمه من قبل مترجم . نحن نطلب أن جميع الوثائق تترجم تماما الى اللغة اإلنجليزية

 .متخصص أو من  قسم خدمات الترجمه قبل موعدك

المدرسية السابقة من مقدمي الرعاية النهارية وبرامج ما قبل المدرسة ليست مطلوبة للتسجيل  السجالت

 .المسبق لرياض األطفال للتسجيل المسبق
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 ميعاد التسجيل المسبق لرياض األطفال  :  4محطة 

 
 ميعاد التسجيل المسبق لرياض األطفال يتم مع مكتب شؤون الطلبة، والذى يقع في

24 Webster Place, Brookline, MA 02445. 

. سيقوم الموظفون بمراجعة طلبك، المستندات المطلوبة، ومناقشة الخطوات القادمة بالحاق الطالب الخاص بك

يرجى  تجميع وأحضار المستندات المطلوبة في وقت موعدك من أجل االنتقال إلى المرحلة التالية من 

 .االلتحاق بالمدارس

 .الوثائق مفقودة، سوف تحتاج إلى العودة إلى مكتب شؤون الطالب مع تلك الوثائقإذا كانت  بعض 

تتطلب إدارة ماساتشوستس للتعلىم االبتدائي و . سيقوم موظفين بمساعدتك على إكمال مسح اللغة الرئيسية

االحتياجات  الثانوي من جميع المدارس ان تحدد اللغة أو اللغات المحكية في المنزل لكل طالب من أجل تحديد

إذا كان الطالب يتحدث لغة أخرى غيراللغة اإلنجليزية في المنزل، مطلوب  من المنطقة . اللغوية الخاصة

إذا كان بحاجة لمزيد من الفحص، موظفي مكتب شؤون الطالب . التعليميه للقيام مزيد من الفحص للطالب

 وقت  التسجيل المسبقسيحددوا موعد للطالب  مع  اداره تعليم اللغة االنجليزية في 

يجب عمل . ستكون هناك ممرضة مع الموظفين خالل ساعات العمل العادية لمراجعة سجالت التحصين

بعد التقديم في مرحلة ما قبل التسجيل، قبل االلتحاق )التطعيمات المتوافقة التي كتبتها ممرضة المدرسة 

 (.بالمدارس

 :مطلوبة يمكنك العثورعليها هناللحصول على قائمة كاملة بالوثائق الصحية ال• 

http://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib8/MA01907509/Centricity/Domain/6
7/HEALTH%20REQUIREMENTS%20FOR%20NEW%20STUDENTS%201
6-17.pdf 

 يرجى العلم أنه على الرغم من تسجيل طفلك بالمدرسة، لكن ال يمكنه بدء الدراسة حتى يتم تلبية متطلبات• 

 .التحصين

 .يرجى مراجعة اللوائح المذكورة أعاله لضمان أن طفلك متوافق

لذلك الطالب الملتحقين من خارج الواليات . من المهم أن تالحظ أن البلدان المختلفة لها متطلبات مختلفة

 . المتحدة قد يكون واحدة أو أكثر من التطعيمات المطلوبة لدينا مفقودة

 .لقاحات شلل األطفال ( 4)، و(Tdap ،2MMR) وتشمل هذه القاحات  لقاح • 

 إدارة ماساتشوستس للصحة العامة  تتطلب • 

 أن يعطى تطعيما إضافيا فى حال عدم إعطاء  لقاح الحصبة، النكاف، الحصبة األلمانية أو الحماق قبل

 .عيد الميالد األول

 انت الطالب ال تلبي المتطلباتالممرضة ستساعد األسر لتحديد ما إذا ك• 
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 إالعالم بالواجبات المدرسية:5محطة 

 
 .سيقوم مكتب شؤون الطالب بالتواصل مع األسر فيما يخص الواجبات المدرسية 

لمعرفة أي منطقة  يتبعها منزلك  . يستند الحاق الطالب بالمدرسة ببروكلين في المقام األول على موقع منازلهم

عند البحث، يرجى اختيار عنوان دون /. http://gisweb.brooklinema.gov/whereamiانتقل إلى 

، "المنطقة العازلة للمدرسة"عند مراجعة المنطقة التعليمية، تأكد أن تنظر أيضا إلى . استخدام  الرمز البريدي

 المذكورة بعد المنطقة المدرسية

 .بروكلين تقع ضمن مناطق عازلةيرجى أن نضع في االعتبار أن العديد من العناوين في 

 

إذا كان منزلك في المنطقة العازلة،  سيقوم مكتب شؤون الطالب بعمل مهمة لجميع الطالب في األسرة إلى • 

 .المدرسة مع أقل أعداد الملتحقين بالمدارس 

تعيين ارتفاع سيتم . الطالب األكبر سنا الذين سبق تسجيلهم في المدرسة، وهذا هو التنازل عازلة عائلتك• 

 (.ق)الطالب رياض األطفال إلى المدرسة نفسها األخوة األكبر سنا 

سيطلب من كل عائلة في منطقة عازلة تقديم طلب للحصول على أفضلية لمهمة المدرسة في وقت موعد • 

 .وسوف نحاول أن تستوعب تفضيلتكم ولكن هذا ليس مضمونا. التسجيل المسبق

قد يستفاد من برنامج دعم اللغة (  ELL)على خدمات تعليم اللغة اإلنجليزية الطالب الذي يحق له الحصول 

 (.الكورية والعبرية والصينية واليابانية واإلسبانية والروسية)األصلية 

إذا كان برنامج دعم اللغة األصلية موجودا في مدرسة خارج المنطقة التابع لة منزلك يحق لألسرة  اختيار • 

 .تلك المدرسة

 .متعلمي اللغة اإلنجليزية يتواصل مع مكتب شؤون الطلبة لتسهيل مهمة المدرسةقسم • 

 ال يمكن تحديد المدرسة حتى يكون الطالب قد أكمل فحص متعلمي اللغة اإلنجليزية الخاص بهم• 

إذا كانت عائلتك ال تعيش في المنطقة العازلة او المشتركة، أو ليست مؤهلة للحصول على دعم الحد برامج 

لغة األصلية من مدرستنا ، سوف تتلقى  االسرة  تحديد المدرسة في وقت ما قبل التسجيل مع رسالة تأكيد ال

 بالبريد اإللكتروني

 .سيصدر تحديد المنطقة العازلة مرتين خالل فصل الربيع

في أوائل  (إن وجدت)بالنسبة ألولئك الطالب الذين أتموا التسجيل المسبق وتقييم متعلمي اللغة اإلنجليزية • 

 .أبريل، سوف يتم إالخطار خالل األسبوع األخير من شهر أبريل

في مطلع ( إن وجدت)بالنسبة ألولئك الطالب الذين أتموا التسجيل المسبق وتقييم متعلمي اللغة اإلنجليزية •  

 .مايو  سوف يتم إالخطار خالل منتصف مايو

تحديد المنطقة العازلة حتى منتصف العطلة أي طالب يسجل بعد أوائل شهر مايو قد ال يحصل على • 

لتلك األسر الجديدة إلى بروكلين خالل فصل الصيف،  تحديد المنطقة العازلة تجري على أساس . الصيفية

 .مستمر
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 .فحص رياض األطفال، مواعيد الدخول والتحقق مع ممرضة المدرسة: 6محطة 

 
ي المدرسة المنوطة به، ومع ممرضة المدرسة للتأكد من سوف يجتمع كل طالب جديد مع مستشار المدرسة ف

 .التطعيمات

بناء على إخطار بتحديد المدرسة، سيقوم مكتب شؤون الطالب بترتيب موعد للطالب للذهاب إلى المدرسة 

 .واستكمال فحص رياض األطفال

لتسجيل  المسبق في يناير أو بالنسبة لألسر التى ال تعيش فى المنطقة العازلة، سيتم تحديد الموعد  في وقت ا• 

 .فبراير

بالنسبة األسر في المنطقة العازلة سوف تتلقى تعليمات من مكتب شؤون الطلبة لتحديد موعد في المدرسة • 

 .المسندة إليهم

في بعض المدارس، . يجب على كل طالب إكمال فحص رياض األطفال وموعد الدخول مع مستشار المدرسة

 .بينما في حاالت أخرى، قد يكون هناك موعدين  اثنين منفصلينسيحدث هذ في نفس الوقت، 

 (.التواريخ تختلف من مدرسة الخرى)سيعقد مستشارين المدرسة  هذه المواعيد في شهري نيسان وأيار 

بالنسبة ألولئك الذين  يسجلوا بعد هذا الوقت، سيكون الطالب لديهم اجتماعات رتبت إما قبل نهاية العام  

 .الدراسي في يونيو حزيران أو في أواخر الصيف قبل بداية اليوم األول من المدرسة

ة في وقت موعدك مع مستشار المدرسة في مدرسة طفلك، يرجى مراجعة  مع ممرضة المدرسة لمناقش

 .إالستعداد للمدرسة

يرجى ترتيب لقاء مع ممرضة المدرسة في التخطيط ألية احتياجات للرعاية الصحية الخاصة أو العطاء أي 

 .أدوية أو اى اجراءات ضرورية توصف أثناء اليوم الدراسي

إذا كان الطالب مفتقد أي تحصينات في وقت ما قبل التسجيل، هذة  فرصة لتحديث المعلومات مع • 

 .ممرضةال

 

 نظرة خاطفة وممارسة: 7محطة 
 

في األسابيع األولى من يونيو، جميع الطالب الجدد المسجلين مسبقا لديهم الفرصة لحضورالحدث المسمى 

 .يتيح هذا الحدث لألطفال ممارسه صف الروضة لنصف يوم." نظرة خاطفة وممارسة"

الطالب في األنشطة الترفيهية في الفصول سيشارك . اهالى الطالب اوالوصي مرحب بهم لزيارة المدرسة

وأولياء األمور لديهم فرصة ( الوالدين)الدراسية لرياض األطفال في المدرسة الجديدة، في حين أن الوالد 

 .لالستماع  لفريق القيادة في المدرسة

سوف يختبر و. الطالب لديهم الفرصة للقاء بعض الطالب اآلخرين الذين سيكونون أيضا في المدرسة الجديدة

 .الطالب أيضا البيئة المدرسية الجديدة، ويمكن لألسرشعورما يمكن توقعه في سبتمبر
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نظرة خاطفة "وبالنسبة لألسرالذى يسجلوا بعد  شهريونيو لن يكون لديهم الفرصة لحضورالحدث المسمى 

ئلة في وقت ومع ذلك، سوف يكون لتلك األسر فرصة لرؤية المدرسة ويمكن لألسر طرح األس." وممارسة

 .تعيين مستشار مدرستهم

 تعيينات المعلم: 8محطة 
 

جميع الطالب الذين قاموا بالتسجيل المسبق في الربيع سيحصلوا على تعيينات المعلم من المدرسة الجديدة في 

 .أواخر يونيو أو أوائل يوليو

 

 

 

 

 

 

 

 !المحطة األخيرة، رياض األطفال: 9محطة 

 

 و مرحبا بكم في رياض األطفال،

 !مرحبا بكم في بروكلين

 

Kindergarten Booklet_Arabic



Pre-Registration Checklist PK-12_Arabic 

 المدارس العامة فى بروكلين
 قائمه ما قبل التسجيل )من الروضه حتى الصف الثانى عشر) 

| www.brookline.k12.ma.us/registration 617-264-6492 |   مكتب شؤون الطلبة  

                      ❏ استكمال طلب التسجيل على االنترنت وتحديد ميعاد www.brookline.k12.ma.us/registration ؛ االلتحاق عن تحديد ميعاد فقط

 ❏جمع الوثائق المطلوبة )المذكورة أدناه( واحضارها إلى موعد التسجيل المسبق المحدد    

ز سفر، بطاقة عسكرية، أخرى ؛ اى اثبات للهوية الرسمية صادرمن جهه حكوميه ويحتوى بطاقه الوالد / الوصى: بطاقة او رخصة  قياده صالحه من ماسشوستس/ ، جوا

 على صوره

 ❏ إفادة او شهاده اإلقامة )حمل واطبع وا كمل المستند

 ❏ نموذج السماح باالطالع على السجالت المدرسية  )حمل واطبع وا كمل المستند

الطالب لكل )الجميع ادناه مطلوب)  
يجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة  كل المستندات

 اإلنجليزية إذا  كان األصل  ليس باللغة اإلنجليزية
   ❏ شهادة الميالد األصلية )مطلوب) 

 سجالت التحصين وتقرير الفحص الجسدي األخير )مطلوب
❏ 

 ❏سجالت المدرسة السابقة  * )مطلوب، انظر أدناه 

  (على مزيد من التفاصيل)للحصول 

اللغة اإلنجليزية / سجالتمتعلمي   ESL (إن وجدت) ❏ 

 ❏ سجالت الحضانة  (إن وجد) 

 ❏ IEP  504الحاليه أوخطة   (إن وجد) 

  ❏(أوامر المحكمة )إن وجد

 اإلشغال )مطلوب اثنين من القائمة ادناه

  

المرافق التي تخدم منزلك: فاتورة مؤرخة في 

يوما أو "بيان توصيل الخدمة"   يظهر  ٤٥خالل 

 عنوان الخدمة وتاريخ توصيلها من القائمة التالية

 ❏ تلفزيون / ستاليت / فاتورة اإلنترنت

  ❏ فاتورة الكهرباء

  ❏ فاتورة الغاز

 ❏ فاتورة هاتف المنزل )الخلوي غير مقبول

   ❏ تأمين المستأجر

 محل اإلقامة )خيار واحد كامل

 

  ❏احدث  فاتوره دفع الرهن العقاري 

الضرائب العقاريهأوفاتوره    

 ❏نسخة من بيان التسوية وسجل الدفع األخير

 

نسخة من عقد اإليجار الحالي موقعه واتفاق المعيشة 

 مع المالك )تنزيل وطباعة الفورمه ويكملها المالك
❏  

 

نسخة من اتفاق الهد ؛اداره االسكان، أو غيرها من  

❏ عقد ايجاراإلسكان العام واتفاق المعيشة  مع  

 ( المالك )تنزيل وطباعة الفورمه ويكملها المالك
* Grades PK-K: not required; Grades 1-8: most recent report card/progress report; Grade 9: 7th and 8th grade transcripts; Grade 10: 8th and 9th grade transcripts; Grade 11: 9th and 10th grade 
transcripts; Grade 12: 9th, 10th, and 11th grade transcripts 

 

 ❏ (يجب ان يكون التحصين متوافق عن طريق ممرضة المدرسة )بعد تقديمه في مرحلة ما قبل التسجيل، قبل االلتحاق بالمدارس

 :(اكمال فحص تعليم اللغة االنجليزية )إن وجدت

غة اإلنجليزية في المنزل، ويطلب من المنطقة ميع المدارس تحديد اللغة )اللغات( المستخدمة في المنزل لكل طالب لتحديد االحتياجات اللغوية الخاصة.إذا كان يتحدث لغة أخرى غير اللويجب على ج

 .مواصلة تقييم كل طفل. وسيتم تحديد موعد الفحص اثناء التسجيل المسبق، عند  تقديم جميع الوثائق

 ❏حضور اجتماع في المدرسة المخصصة مع الطالب ومستشارالمدرسة

http://www.brookline.k12.ma.us/registration



