
 2020-2019يٌشجع أولياء األمورعلى التسجيل في برامج ما قبل الروضة للعام الدراسي 

(التي تقدم خدمات طالب ما قبل الروضة في فترة زمنية مشتركة لمدة إسبوع HISDتشترك جميع مدارس المنطقة التعليمية )

 .2020-2019الروضة للعام الدراسي أيار/ مايو لتسجياللعوائل في فصول ما قبل   3نيسان/أبريل إلى  29من 

على أولياء  إعطاء أسبوع مشترك للتسجيل سيتيح للمنطقة والمدارسالتواصل واإلعالن لجميع مجتمعات المدارس. ومع ذلك

 األمورعدم اإلنتظار لذلك األسبوع ألن المدارس جاهزة لتسجيل الطالب في الوقت الحالي.

مج ما قبل الروضة ليوم كامل ويتلقى جميع طالب مرحلة ما قبل الروضة اإلفطار ( تقدم براHISDأن المنطقة التعليمية )

والغداء ويوم كامل من التعليم من قبل المعلمين المعتمدين الذين يركزون على توفير التوازن الصحيح مابين التعليم واللعب 

ة والرياضيات والمهارات اإلجتماعية التي تشكل الهادف في بيئة تعليمية. يركز المعلمون على تنمية مهارات القراءة والكتاب

 األساس لنجاح طفلك في مسيرته التعليمية.

تظهر األبحاث أن مرحلة ما قبل الروضة ضرورية للنجاح األكاديمي شأنها شأن رياض األطفال أوالصف األول.  وأن األطفال  

تخرج من المدرسة الثانوية واإللتحاق بالجامعة والحصول ليس أكثر نجاًحا في المدرسة فحسب وإنما سيكونون أكثر إحتماالً لل

 على أجور أعلى أثاء العمل.

 التسجيل لمرحلة ما قبل الروضة

مجانية للطالب الذين يستوفون الشروط. يمكن للطالب الذين ال  HISD pre-Kمرحلة ما قبل الروضة في المنطقة التعليمية )

يستوفون هذه المتطلبات حضور برنامجنا القائم على الرسوم الدراسية.  لمعرفة المزيدعن تعليم ما قبل الروضة القائم الرسوم 

 . هناإضط 

هي منطقة مفتوحة للتسجيل مما يعني أنك لست مقيدًا بمدرسة منطقتك ويمكنك تسجيل طفلك في أي ( HISDالمنطقة التعليمية )

اإلبتدائية في المنطقة  مدرسة إبتدائية أو مركز للطفولة المبكرة عند توفر المكان. لتحديد موقع مركز الطفولة المبكرة أو مدرسة

وللحصول افضل النتائج في البحث يرجى الضغط   HoustonISD.org/FindASchool يرجى  بزيارة HISDالتعليمية)(

 Early )يمكنك أيًضا إرسال بريد إلكتروني إلى قسم مناهج الطفولة المبكرة و  " Advanced Search في " (PKفوق )

Childhood Curriculum Department )ي  التال على العنوانCurriculum@HoustonISD.org على جميع  ويجب

 ( HISDأن إستمارة اإلنتقال ستسمح للمنطقة العليمية) طلب نقل الطالب.  إستمارة عن التسجيل إكمال أولياء األمورالباحثين

 التعليمية .داخل المنطقة تسجيلهممن أن جميع األطفال يتم  من التأكد

    (على تسجيل الطالب على أساس األسبقيةHISDالمنطقة التعليمية) يرجى من أولياء األمور مالحظة أنه يتم تشجيع مدارس

)من يأتي أوالً يخدم أوالً(. أن المدارس التي لديها قائمة إنتظارطويلة قد تقر قبول الطالب المؤهلين عن طريق القرعة.  أن 

م طلبات مدارس عبر نظا سيكون تسجيلهم ما قبل الروضة ل( التي لديها برامج الجذب الجيّد Magnet schoolsالمدارس)

 .(magnet school application systemالجذب الجيّد)

 :إلى مدرستك مع وقدمة( هنال الطلب )اأكميرجى 

 ميالد طفلك شهادة •

 هويتك الشخصية بصورة •

 إثبات السكن )فاتورة الخدمات( •

 إثبات الدخل) قسمية الشيك( •

لألطفال بعمرأربع وفقًا لتعليميات المنطقة التعليمية من المتوقع أن تلتزم المدارس بإجراءات التسجيل القياسية التالية: يمكن 

 :الدراسية ، إذا استوفوا على األقل أحد المتطلبات التاليةمجانًا دون دفع الرسوم  (HISD pre-K)حضور سنوات
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 الطفل بدون مأوى •

 Home) الطفل غير قادر على التحدث أو فهم اللغة اإلنجليزية على النحو المحدد في إستبيان اللغة المنزلية •

Language Survey) 

 ة أو مخفضة(الطفل من ذوي الدخل المحدود "محروم اقتصاديًا ")مؤهال لوجبة غداء مجاني •

 طفل  من ذوي أفراد الجيش األمريكي في الخدمة الفعلية في أو شخص قُتل أو أُصيب أو فقد أثناء الخدمة الفعلية •

 Department of Family and Protective)أو كان في قسم رعاية األسرة وخدمات الحماية من الطفل •

Services)  من قانون األسرة 262.201قسم ستماع على النحو المنصوص عليه في الإبعد جلسة 

 (Head Start)  الطفل يستوفي أي معايير األهلية لـ •

أو  3106.002(  كموظف سالم على النحو المحدد في القسم Star of Texas Awardطفل لشخص مؤهل لجائزة ) •

المحدد في القسم أو المستجيب الطبي األول للطوارئ على النحو  3106.003رجل إطفاء على النحو المحدد في القسم 

3106.004 

آيار/  31حتى  المتطلبات المذكورة أعاله في قائمة اإلنتظارى سيتم وضع الطفل الذي عمرة أربع سنوات والذي ال يفي بأحد

مايو. إذا كان هناك مقاعد ال تزال شاغرة بعد تسجيل جميع الطالب الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات والذين يستوفون شرًطا 

على األقل ، فإن المدرسة قد تسجل األطفال الذين في قائمة اإلنتظار كطالب  على أساس دفع الرسوم الدراسية. يجب أن واحدًا 

 (HISD) يكون الطالب المسجلين على اساس الرسوم الدراسية  من  الذين يسكنوا داخل حدودالمنطقة التعليمية

أغسطس آب/ 26٪ من جميع المقاعد المتاحة للطالب الذين يستوفون المعايير حتى 5 نسبة كل مدرسةستحجز  مالحظة: 

2019. 

مرة أخرى أن طفلك بحاجة إلى إستيفاء أحد هذه المتطلبات للتأهل مجانًا لبرنامج ماقبل الروضة. إذا لم تكن مؤهالً للحصول 

ي برنامج التعليم ماقبل الروضة القائم على أساس دفع على مرحلة ما قبل الروضة مجانًا ، فال يزال بإمكانك تسجيل طفلك ف

 الرسوم.

 .نفس شروط األهلية المذكورة أعالهثالث سنوات يجب أن يستوفي األطفال في عمر 

مايو ، وبعد تسجيل آيار/ 31نتظار حتى اإلثالث سنوات في قائمة  تبلغ أعمارهمسيتم وضع جميع الطالب الذين  •

تستطيع  قد وإذا كانت هناك مقاعد متوفرة رسومالالذين يدفعون و اربع سنواتالذين اعمارهم جميع الطالب 

 .نتظارإلثالث سنوات الطالب المؤهلين من قائمة اتسجيل الطالب التي إعمارهم بعد ذلك  المدارس

قريب  االلتحاق بالمدرسةعند  ن الطالبتاريخ الميالد ، بحيث يكو على أساسنتظارإلمدارس بإنشاء قائمة اوصى تُ  •

 .من أقرانة في الصف في العمر والنمو

K-pre المنطقة التعليمية لما قبل الروضة) المقاعد متوفرة لكن محدودة. سجل اآلن للتأكد من أن طفلك هو جزء من عائلة

family)  ! 


