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 Twin Riversناحیھ تحصیلی یکپارچھ 
 مک کاللن، کالیفرنیا

 
 2023-2022نام مھدکودک ثبت

  
ثبت نام مھدکودک و مھدکودک انتقالی را برای سال  Twin Rivers» (TRUSD)ناحیھ تحصیلی یکپارچھ «، مدارس 2022ژانویھ  3از دوشنبھ، 

 پذیرند.می 2023-2022تحصیلی 
 
 

داشتھ باشد تا پذیرفتھ شود.  TRUSDھا و مقررات اداری مشیبرای ورود بھ مھدکودک، کودک باید شرایط زیر را مطابق قوانین آموزش و پرورش و خط
 نام بھ شرح زیر است:شرایط ثبت

 دانش آموز نامتکمیل فرم ثبت 
 یابی زبان مادریتکمیل زمینھ 
  نام بتمدارک اقامتی. مدارک قابل قبول عبارتند از: قبوض آب و برق یا رسید پرداخت، قراردادھای اجاره، رسید مالیات بر دارایی، فیش حقوقی، ث

 ھای دولتی، یا اعالمیھ سکونت کھ توسط والدین/قیم بھ اجرا گذاشتھ شده است.رأی دادن، مکاتبات سازمان
 .مدارک قابل قبول عبارتند از: شناسنامھ، گواھی غسل تعمید، گذرنامھ، گواھی مھاجرت، سوابق کتاب مقدس خانوادگی، یا درصورت   1مدارک سنی

یا  2022سپتامبر  1باید در تاریخ ، فرزند شما مھدکودکدردسترس نبودن ھیچ یک از این مدارک، سوگندنامھ والدین/سرپرست. برای ورود بھ 
نام شوند، در مھدکودک انتقالی ثبت) سالھ می5پنج ( 2023فوریھ  2تا  2022سپتامبر  2. کودکانی کھ از ) سال داشتھ باشد5قبل از آن پنج (

 خواھند شد.
 1 ھای اجباریمدارک واکسیناسیون 

 

 ھای زیر را دریافت کنند:شده در مھدکودک انتقالی یا مھدکودک باید واکسنآموزان پذیرفتھدانش
 دوز قابل قبول است) 4(اگر یکی در روز تولد یا روز چھارم تولد زده شده باشد،  دوز DTaP، DTP)  - 5و سیاه سرفھ ( دیفتری، کزاز •
 دوز (اگر یکی در روز تولد یا روز چھارم تولد زده شده باشد، دوز قابل قبول است) IPV( - 4یا  OPVواکسن فلج اطفال ( •
 دوز B – 3ھپاتیت  •
 دوز MMR) - 2سرخک، اوریون و سرخجھ (  •

 (ھردو باید در روز تولد یا یک روز بعد زده شده باشد)
 دوز 2 -واریسال (آبلھ مرغان)  •

 
 

) یا دکترای پزشکی MDشود.   فقط یک پزشک دارای مجوز (ھای اجباری پذیرفتھ نمیبرای واکسن» معافیت اعتقادات شخصی«لطفاً توجھ داشتھ باشید کھ 
 تواند معافیت پزشکی ارائھ دھد.  ) میDOدرمان) (استئوپاتیک (استخوان

ھای مربوطھ در بستھ کودکان باید در اولین سال تحصیلی خود معاینھ فیزیکی و معاینھ دندانپزشکی داشتھ باشند (فرم  معاینھ سالمت و معاینھ دندان.   ☐
 ریزی کنید.ھا برنامھاید، لطفاً ھرچھ زودتر برای انجام آننام موجود است). اگر این معاینات را تاکنون انجام ندادهثبت

ا دفتر مدرسھ تماس بگیرید. ما مشتاقانھ آماده ھمکاری با خانواده شما ھستیم تا با اطمینان سال تحصیلی موفقی را لطفاً درصورت داشتن ھرگونھ پرسش، ب
 برای فرزندتان آغاز کنیم.

 
 

پزشکان ) و توسط CAIR-MEسایت معافیت پزشکی ثبت واکسیناسیون کالیفرنیا (توان ازطریق وبھای پزشکی را فقط می، معافیت2021ژانویھ  1**از 
صادر  CAIR-MEھای پزشکی جدیدی را کھ با استفاده از توانند معافیتدارای مجوز در کالیفرنیا صادر کرد.  مدارس و مراکز مراقبت از کودکان فقط می

با خانواده شما ھستیم تا با اطمینان شوند از والدین بپذیرند.  لطفاً درصورت داشتن ھرگونھ پرسش، با دفتر مدرسھ تماس بگیرید.  ما مشتاقانھ آماده ھمکاری می
 سال تحصیلی موفقی را برای فرزندتان آغاز کنیم.

                                                           
 )916 (566-1615ما بھ شماره » بخش خدمات دانش آموزی«توانند با ھایی کھ فاقد اقامتگاه شبانھ ثابت، منظم و مکفی ھستند، میخانواده 1

، برای یافتن سوابق واکسیناسیون و شناسنامھ 2001مصوب  McKinney-Ventoھای خانمانتماس بگیرند تا طبق قانون کمک بھ بی
 فت کنند.فرزندشان کمک دریا

 


