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 المنطقة التعلیمیة الموحدة في توین ریفرز
 ماكلیالن، كالیفورنیا

 
 2023-2022التسجیل في ریاض األطفال 

 
  

) التسجیل في ریاض األطفال وریاض TRUSDتقبل المنطقة التعلیمیة الموحدة في توین ریفرز ( 2022ابتداء من یوم االثنین، الثالث من كانون الثاني/ ینایر 
 .2023-2022 الدراسياألطفال االنتقالیة للعام 

 
 

لتعلیمیة الموحدة في لدخول ریاض األطفال، یجب أن یستوفي الطفل الشروط التالیة للقبول كما وردت في قانون التعلیم والسیاسات واألنظمة اإلداریة للمنطقة ا
 ت التسجیل:وفیما یلي متطلبا TRUSDتوین ریفرز 

  ملء نموذج تسجیل الطالب 
  ملء استبیان لغة المنزل  
 .أو مراسالتأو إیصاالت ضریبة الملكیة أو قسائم الدفع  اإلیجار دأو عقوالمستندات المقبولة ھي فواتیر الخدمات أو إیصاالت الدفع  إثبات اإلقامة 

 تسجیل الناخبین من وكالة حكومیة أو إعالن اإلقامة الذي ینفذه الوالد/الوصي.
 .سجل العائلة، وفي حال عدم توفر أي من ھذه  شھادة ھجرة أو جواز سفر أو شھادة تعمید أو المستندات المقبولة ھي شھادة میالد أو  1إثبات العمر

سبتمبر  1عاما) بتاریخ  5سن الخامسة (، یجب أن یبلغ الطفل روضة األطفاللدخول  الوالد/الوصي.المستندات یتم الحصول على شھادة خطیة من 
، فسیتم تسجیلھم 2023فبرایر/شباط  2وحتى  2022سبتمبر/أیلول  2عاما) من العمر في الفترة  5أما األطفال الذین یبلغون الخامسة ( .أو قبلھ 2022

 في روضة األطفال االنتقالیة).
 1التطعیمات المطلوبة إثبات 

 

 یحتاج الطالب المقبولون في روضة األطفال أو روضة األطفال االنتقالیة لـ:
 (الرابعحال أُخذت واحدة في أو بعد عید المیالد  جرعات في 4(یمكن قبول  جرعات  (DTP, DTP)- 5الدفتریا والكزاز والسعال الدیكي  •
 المیالد الرابع) بعد عید(تُقبل الجرعات في حال أُخذت في أو  جرعات أربع IPV–أو  OPVشلل األطفال ( •
  ثالث جرعات - Bالتھاب الكبد  •
 جرعتان -الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة  •

 األول)(كالھما أُخذ في أو بعد عید المیالد 
 الحماق (جدري الماء) جرعتان •

 
 

) DO) أو طبیب الباطنیة (MDیجوز فقط للطبیب المرخص (   الشخصیة.یرجى مالحظة أنھ لن یتم قبول اإلعفاء من التطعیمات المطلوبة بناًء على المعتقدات 
 تقدیم إعفاء طبي.  

 (االستمارات موجودة في حزمة التسجیل)..  یجب أن یجري الطفل فحصاً بدنیاً وفحص أسنان السنة األولى من المدرسة فحص الصحة وفحص األسنان    ☐
 یرجى ترتیب ھذه المواعید في أقرب وقت ممكن في حال لم یكن ذلك قد تم بعد.

 نتطلع للعمل مع عائلتك لضمان نجاح السنة الدراسیة لطفلك. یرجى االتصال بمكتب المدرسة إن كان لدیك أي سؤال.
 

 
) من قبل األطباء CAIR-MEإصدار اإلعفاءات الطبیة فقط من خالل موقع اإلعفاء الطبي في كالیفورنیا (یمكن  2021كانون الثاني/ ینایر  1**ابتداء من 

).  یرجى CAIR-MEباستخدام (المرخص لھم في كالیفورنیا.  تقبل المدارس ومرافق رعایة األطفال من الوالدین اإلعفاءات الطبیة الجدیدة الصادرة حصراً 
 كان لدیك أي سؤال.  نتطلع للعمل مع عائلتك لضمان نجاح السنة الدراسیة لطفلك.االتصال بمكتب المدرسة إن 

                                                           
للمساعدة في تحدید موقع لسجل التطعیم وشھادة المیالد  1615-566) 916لیلیة ثابتة ومنتظمة والئقة االتصال بقسم خدمات الطالب على الرقم (یمكن للعائالت التي تفتقر إلى إقامة  1

 .2001فینو لمساعدة المشردین للعام -لطفلھم، وفقا لقانون ماكیني
 


