
   
    Dari 

Kindergarten Registration 22-23 (Dari) Updated 1.11.22 

 ناحیھ مکتب متحد دریاچھ ھای دوگانھ
 مک کلیالن، کلیفورنیا

 
  2023 – 2022ثبت نام کودکستان 

  
) دوره کودکستان و دوره انتقالی کودکستان را برای TRUSDناحیھ متحد مکتب دریاچھ ھای دوگانھ (ھا در  ، مکتب2022جنوری  3سر از دوشنبھ 

 ثبت نام خواھند کرد. 2023 – 2022سال 
 

ایجاد گردیده است، برای پذیرش  TARUSDبرای شمولیت در کودکستان، کودک باید شرایط زیر را، کھ توسط کد معارف و پالیسی ھا و قوانین مدیریتی 
 د:برآورده نماید. شرایط ثبت نام قرار ذیل ان

  ثبت نام تکمیل شده فور 
  سروی خانھ تکمیل شده زبان 
 چک حقوقی؛ ثبت بل آب و برق یا رسید تادیات؛ قرار داد ھای کرایھ یا اجاره؛ رسید مالیات ملک؛  :سکونت. اسناد قابل قبول عبارت اند از ثبوت

 سرپرست/والدین می باشند.نام رای دھی؛ مکاتبھ از یک سازمان دولتی؛ یا اظھار نامھ اقامت از طرف 
 یا گزارشات اسناد قابل قبول عبارت اند از: شھادت نامھ تولد، شھادت نامھ غسل تمعید، پاسپورت، شھادت نامھ مھاجرت، تاریخچھ 1سن. ثبوت ،

سپتامبر  1تاریخ  بھ شما باید کودک، کودکستانزمانی کھ ھیچ یک از این مدارک در دسترس نیست، سوگندنامھ والدین/سرپرست. برای ورود بھ 
د شد در کودکستان نخواھ) سالھ 5پنج ( 2023فبروری سال  2تا  2022سال سپتامبر  2 ایکھ ازکودکان . ) سالھ شود5پنج (آن  یا قبل از 2022

 )خواھند شد. انتقالی ثبت نام
 1ثبوت واکسین ھای ضروری

F 
 

 TK or Kالزامات شاگردان ثبت نام شده در 
 4روز تولد چھار سالگی بھ او داده شده باشد  (اگر یکی آن در روز تولد یا پس ازدوز   5 -، (DTaP, DTP)دیفتریا، تیتانوس و سیاه سرفھ  •

 )درست استدوز نیز 
 درست است)دوز نیز  4(اگر یکی آن در روز تولد یا پس از روز تولد چھار سالگی بھ او داده شده باشد  IPV و یا OPVدوز  4 -( فلج اطفال •
 Bدوز ھیپاتایت  - 3 •
 دوز سرخکان، اوریون و سرخجھ  2 - •

 )داده شده باشد (ھر دو در روز تولد یا پس از روز تولد یک سالگی
 دوز واکسین آبلھ مرغان (آبلھ مرغان)  - 2 •

 
 
یا دکترای امراض  (MD)معالج کتر ایک د فقط .دد شنپذیرفتھ نخواھضروری طفا توجھ داشتھ باشید کھ باورھای شخصی معافیت از واکسن ھای ل

 .را صادر کندمعافیت پزشکی  داری جواز میتواند  (DO)استخوانی

 پاکتموجود در  ی(فرم ھا را انجام بدھند ھا دندان نھیو معا یکیزیف نھیخود معا یلیسال تحص نیدر اول دیکودکان بادندان ھا.  معاینھمعاینھ صحی یا    ☐
 .دیکن نییتع معاینات وقت نیابھ زود ترین فرصت برای ثبت نام). اگر قبالً انجام نشده است، لطفاً 

 کودکرا برای  ت آمیزیتماس بگیرید. ما مشتاقانھ منتظر ھمکاری با خانواده شما ھستیم تا سال تحصیلی موفقی مکتبلطفا در صورت ھرگونھ سوال با دفتر 
 .شما تضمین کنیم

 
 

) توسط داکتران CAIR-MEصحی (صرف از طریق وبسایت ثبت واکسیناسیون معافیت در کلیفورنیا صحی  معافیت ھای 2021 جنوری 1**سر از 
-CAIRکھ با استفاده از  رندیبپذ نیرا از والد یدیجد یپزشک یھا تیمعافباید صرف و مراکز مراقبت از کودکان  مکاتبدارای مجوز صادر خواھد شد. 

ME یموفق یلیتا سال تحص میبا خانواده شما ھست ی. ما مشتاقانھ منتظر ھمکاردیریتماس بگ مکتبشوند. لطفا در صورت ھرگونھ سوال با دفتر  یصادر م 
 .میکن نیشما تضم زندفر یرا برا

                                                           
سازی و گواھی ون ئمصکمک در پرونده دریافت برای  )916 (566-1615ما بھ شماره  گردانشاتوانند با بخش خدمات ، میندارندھایی کھ اقامتگاه شبانھ ثابت، منظم و کافی خانواده 1

 ، تماس بگیرند.McKinney-Vento، 2001 یھاخانمان، طبق قانون کمک بھ بیکودک شانتولد 
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