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 !2018 - 2017مرحباً بكم في روضة األطفال للعام الدراسي 

 
 أو قبله للتسجيل بالروضة.  2017أغسطس/آب  31سنوات بتاريخ  5يجب أن يكون طفلكم قد بلغ عمر الـ 

 .2017مارس/آذار  31المخصصة لكم بدءاً من ويجب أن تقوم بتسجيل طفلك في المدرسة 
 

لعام القادم. هنا ما ُيعتبر بدء روضة األطفال خطورة كبيرة. ويسعدنا مساعدتكم في جعلها تجربة إيجابية لكم ولطفلكم وللمعلمين الذين سيكونون شركائكم في ا
 طفلكم.عليكم معرفته والقيام به وما عليكم إحضاره إلى المدرسة التي سيذهب إليها 

 
 

 ماذا عليكم معرفته والقيام به؟ 

 تحديد روضة األطفال التي سيذهب إليها طفلكم.

  القيام باستخدام األداة على االنترنت في الموقع التاليwww.gcsnc.com " والنقر علىSchool Assignment Locator تحت عالمة "
 ". اتباع اإلرشادات على االنترنت. Quick Links" أو من خالل  قسم "Schoolsالتبويب "

  في حال لم تتوفر لديكم خدمة االنترنت  (336) 370-8303يرجى االتصال على هاتف 

 تحضير المستندات الخاصة بكم للتسجيل.

  .استكمال نموذج التسجيل الُمرفق 

 .استكمال ورقة بيانات الطالب الُمرفقة 

  سنوات والطلب من طبيبكم  5بوالية كارولينا الشمالية إلى مكتب طبيب طفلك خالل زيارة الرعاية لعمر إحضار نموذج إحالة التقييم الصحي الخاص
 مزود الرعاية الصحية الخاص بكم استكمال هذا النموذج. )الرجاء التأكد من خضوع طفلكم لفحص النظر والسمع أيضاً(. /

  لقائمة التطعيمات المطلوبة(. 2الخاص بطفلكم. )راجع الصفحة الحصول على سجل التطعيم الُمحّدث من طبيب / مزود الرعاية 

 .راجع أدناه لمعرفة أي وثائق أخرى يجب إحضارها إلى المدرسة عند التسجيل 

  
 

 ما عليك إحضاره إلى المدرسة االبتدائية المخصصة لطفلك.

الوثائق الخاصة بالطلب و 
 شهادة الميالد

 إثبات اإلقامة
 أوجمع وإحضار الوثيقة / الوثائق الُمدرجة في البند "أ" أو "ب" أو "ج" أو "د" أو "هـ" 

 "و" أدناه.  
 يجب أن يكون اسم أحد والدي الطفل أو الوصي القانوني على الوثيقة الخاصة بك.

 تقرير التقييم الصحي *

 طلب التسجيل الُمستكمل
 

 و
 

ورقة بيانات الطالب 
 الُمستكملة

 
 و

 
 شهادة ميالد الطفل الُمصّدقة

A.  الماضية يوماً  30فاتورة مرافق مؤرخة خالل الـ 

 )فاتورة الغاز الطبيعي أو الماء أو الكهرباء )لن يتم قبول فواتير الهاتف والكابل 
 أو

B. اتفاقية اإليجار أو عقد اإليجار 
 أو

C.  )رخصة القيادة / بطاقة الهوية الخاصة بالوالية )من دائرة تسجيل وترخيص المركبات
 بطاقة تسجيل الناخب و

 أو
D. و تسجيل السيارة رخصة القيادة / بطاقة الهوية الخاصة بالوالية 

 أو
E.  رسالة من صاحب العمل تؤكد  ورخصة القيادة / بطاقة الهوية الخاصة بالوالية

 الرسالة على ورق الشركة(العنوان )يجب أن تكون 
 أو

F.  بطاقة  وبطاقة تسجيل الناخب  أورخصة القيادة / بطاقة الهوية الخاصة بالوالية
 المساعدة الطبية ميديكيد 

نموذج إحالة التقييم الصحي 
الخاصة بوالية شمال 

 كارولينا الُمستكمل 
 

 و
 

سجل التطعيم الصحي من 
طبيب / مزود الرعاية 

 الصحية الخاص بطفلكم.
 

* يجب تقديم هذه الوثائق 
يوماً من بدء  30خالل 

 المدرسة.
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 إجابات على بعض األسئلة المتكررة 

 

 كيف يمكنني الحصول على نسخة مصدقة من شهادة ميالد طفلي؟

  إذا كان طفلكم  (336) 641-7556عليكم االتصال بسجل السندات في المقاطعة أو الوالية التي ُولِد فيها طفلكم. ويمكنكم االتصال على هاتف
 قد ُولِد في مقاطعة جيلفورد.

 

 أين يمكنني الحصول على سجل التطعيمات الخاص بطفلي؟

 يمكنكم الحصول على نسخة منه من مزود الرعاية الصحية الخاص بطفلكم. التطعيمات المطلوبة بموجب قانون الوالية تشمل:

 4  جرعات من المطعوم الثالثي  5أوDTP /  DTaP   أو بعده(  )يجب أن تكون آخر جرعة عند بلوغ الطفل عمر أربع سنوات 

 3 أو بعده(  جرعات من مطعوم الشلل  )يجب أن تكون آخر جرعة  عند بلوغ الطفل عمر أربع سنوات   4و أ 

 شهراً من العمر أو بعده(  12إعطاء أول جرعة عند بلوغ الطفل  جرعتين من مطعوم الحصبة * )يجب 

 شهراً من العمر أو بعده( 12إعطاء أول جرعة عند بلوغ الطفل  مطعوم النكاف * )يجب جرعتين من 

  شهراً من العمر أو بعده(  12جرعة واحدة من مطعوم الحصبة األلمانية * )يجب إعطائها عند بلوغ الطفل 

 3  ر( أشهر من العم 5جرعات من مطعوم التهاب الكبد ب * )يجب إعطاء آخر جرعة بعد بلوغ الطفل 

  شهراً من العمر أو بعده( 12جرعتين من مطعوم جدري الماء * )يجب إعطاء أول جرعة عند بلوغ الطفل 

 

 ماذا لو كانت عائلتي بمرحلة انتقالية؟

  مدرسة أو لدى يتمتع طفلكم ببعض الحقوق التعليمية بموجب القانون الفيدرالي إذا لم يكن لدى عائلتكم مسكن دائم. تتوفر النماذج والمعلومات بكل
 (.Franklin Blvd., Greensboro, NC 120مكتب تعيين الطالب )

 عن كل طفل. يرجى االتصال بمكتب خدمات المرحلة االنتقالية و المشردين.إفادة الطالب في مرحلة انتقالية  استكماليجب 

 

 أين يمكنني الحصول على معلومات إضافية؟

  يمكنكم زيارةwww.gcsnc.com " انقر(Enroll a Child in School" تحت عالمة تبويب "Quick Links.)" 

  تطبيق كما يمكنكم تحميلGuilford County Schools .لمعرفة المزيد عن المقاطعة والمدرسة التي سيلتحق بها طفلكم 

  (336) 370-8303على هاتف رقم  بمكتب تعيين الطالب لدى مدارس مقاطعة جيلفوردويمكنكم االتصال. 
 

 ماذا علي عمله أيضاً؟

 .ستقوم مدرسة طفلكم بتزويدكم بنماذج أخرى عند تقديمكم للوثائق الخاصة بكم إلى  استكمال النماذج اإلضافية التي زودتكم بها مدرسة طفلكم
الخاصة بتلك  مكتب المدرسة وهي تخص النقل بالحافالت والرعاية ما بعد المدرسة )إن توفرت في ذلك الموقع( و غيرها من المعلومات

 المدرسة.

 ( "حضور أي من مناسبات "مرحباً بكم في روضة األطفالWelcome to Kindergarten ).التي سيتم عقدها في مدرسة طفلكم 

  التي يمكنكم من خاللها مساعدة طفلكم على االستعداد للروضة.الرجاء مراجعة الصفحات الُمرفقة لمعرفة الطرق 
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 يمكنكم من خاللها مساعدة طفلكم على االستعداد للروضةالطرق التي 

رفة لقد تغيرت الروضة على مر السنين حيث هناك خمسة مجاالت رئيسية يتم التركيز عليها بخصوص االستعداد )كما هو موضح أدناه(. هل ترغب بمع

للحصول على معلومات دقيقة في الوقت المناسب والتي  " على فيسبوكFabulous Fives - Guilford Countyالمزيد؟ يرجى االنضمام إلى صفحة "

 من شأنها المساعدة خالل مرحلة االنتقال إلى الروضة.

 النهج المتبع في اللعب والتعلُّم

 االنترنت . القيام بمساعدة طفلكم على إيجاد إجابات األسئلة في الكتب أو الصحف أو العمل على تشجيع طفلكم على المشاهدة والتساؤل وطرح األسئلة
 أو المكتبة أو من خالل محاولة تجربة ذلك. 

  ث عنه أو المشاركة به—القيام بإبداء االهتمام بلعب طفلكم . باإلضافة إلى طرح األسئلة وتقديم بعض األفكار الجديدة. استخدام صناديق أطعمة التحدُّ
لطعام على الصندوق. ويمكن قص األوراق الستخدامها كنقود و "شراء" أشياء قديمة على سبيل المثال إذا كان الطفل يلعب متجر البقالة وكتابة "سعر" ا

 من المتجر.
 

 التطوير العاطفي واالجتماعي

 .ًتعليم طفلكم كيفية التعايش مع اآلخرين: "فلنعمل على تحضير طاولة الطعام معاً. سأقوم بإحضار  القيام بالتكلم عن الصداقات وكيف يكون صديقاً جيدا
 الصحون. هل يمكنك إحضار الُشَوك من فضلك؟"

 .ث عن المشاعر مع طفلكم ث عن بعض المشاعر التي يحس بها بعض الناس عند حصول أشياء: "يشعر جدك بالسعادة عندما  التحدُّ تقوم القيام بالتحدُّ
 برسم صورة من أجله" أو "يشعر أخيك بالغضب عندما تأخذ لعبته".

 
 التطوير الصحي والجسدي

 وتعليمه كيفية تنظيف االنسكابات الصغيرة. كما يمكنكم إشراك طفلكم في المساعدة  مع  القيام بتقديم مجموعة متنوعة من األطعمة الصحية لطفلك
 ه بنفسه.روتينات وقت الطعام. تعليم طفلكم كيفية خلع وارتداء مالبسه واستخدام األزرار والسحابات. محاولة ترك وقت كافي لطفلكم الرتداء مالبس

 المشاركة بألعاب حركة لها قوانين مثل كرة القدم أو لعبة سلق أو ركل و التقاط و رمي الكرات. تشجيع طفلكم على تجربة تحديات جديدة مثل الت
في  المطاردة )اللقطة(. التحدث عن الصحة والسالمة والعرض لطفلك كيف تقوم باستخدام السلوك الصحي واآلمن  مثل غسل اليدين و إمساك اليدين

 األماكن المزدحمة وغيرها.

 ساعة(. 12 - 10ُينصح بـ ) لى الحصول على الكثير من النوم كل ليلةمساعدة طفلكم ع 
 

 تطوير اللغة و التواصل

 القيام باالستماع وطرح واإلجابة على األسئلة. العمل على تعليمه كلمات جديدة.التحّدث مع طفلكم في كل وقت . 

 .تكلم عن الصور واطرح أسئلة عن القصة. إعادة قراءة القصص المفضلة اقرأ الكلمات أو قم بتأليف بعض الكلمات.  حاول قراءة كتب مصورة كل يوم
 وأنواع مختلفة من الكتب أيضاً.

  .الثناء على جهود الطفل حتى لو كانت بعض كتاباته ال تبدو كاألحرف التي  تشجيع طفلكم على الكتابة باستخدام الورق و أقالم الرصاص أو الشمع
 يحاول كتابتها.

 إن تعلّم لغتين جيد لتطوير دماغ الطفل! م اللغة األم في المنزل وفي المجتمع مهما كانت هذه اللغة.االستمرار باستخدا 
 

 تطوير اإلدراك

  .القيام بإحضار كتب من المكتبة عن أشياء يهتم بها طفلكم مثل الرياضة أوالحشرات أو األبطال الخارقين أو الزهور.  تشجيع اهتمامات و فضول طفلكم
 امات طفلكم والتحدث عن أشياء تجدونها مثيرة لالهتمام. إخبار طفلكم بأنكم تعتقدون بأن التعلُّم ممتع أيضاً!مشاركة اهتم

 .اذهب إلى المكتبة أو المتحف أو الكنسية أو المدرسة أو المنتزه أو حتى األنشطة التجارية المحلية للتمتع مع عائلتكم  االستفادة من التجارب المجانية
 النضمام إلى الموسيقى والفن والدراما والرقص بشكل مجاني.بالمشاهدة وا

 .القيام بطرح أسئلة تعمل على تشجيع طفلكم على العد و المقارنة والتنبؤ. )مثال: "لنعمل على عد  القيام بعد وقياس األشياء في روتينك اليومي
 نا؟ ماذا سيحصل إذا ما جاءت سيارة كبيرة جداً؟"السيارات المتوقفة في هذا الشارع." "كم سيارة أخرى يمكن أن تتسع في شارع

 
 المصدر: أسس شمال كارولينا للتعليم والتطوير المبكرين

 

 (Striving.Excelling.Achievingالسعي. التفوق. التحقيق )
بإدارة جميع البرامج التعليمية و نشاطات التوظيف و القبول في المدارس دون تمييز بسبب العرق  -لالمتثال بالقوانين الفيدرالية  -تقوم مدارس مقاطعة جيلفورد 

لتي يكون االستنثاء فيها مناسبًا ومسموح به أو الدين أو األصل القومي أو العرقي أو اللون أو العمر أو الخدمة العسكرية أو العجز أو الجنس باستثناء الحاالت ا
يجب توجيه االستفسارات أو الشكاوي إلى موظف االمتثال   ACمن قِبل القانون.  الرجاء الرجوع إلى سياسات مجلس التعليم بخصوص بيئة خالية من التمييز 

 .360-370-2323 أو هاتف رقم  Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401 120الخاص بمدارس مقاطعة جيلفورد على العنوان التالي 
 ُتعتبر جميع مرافق مدارس مقاطعة جيلفورد التعليمية والرياضية بيئة تعليمية خالية من التدخين.

 


