
 الروضة قبل ماسجيل لطالب تإفتتاح ال

 

  

 الكاملة قدراتهم إلى وصوللل الصغار المتعلمين لمساعدة الجودة عاليتعليماً ( HISDالمنطقة التعليمية ) متقد

 .اآلن الروضة قبل ما مرحلة فيه تسجيل طريق عن السبق طفلك أعط

 سلي .األول الصف أو األطفال رياضل األكاديمي النجاح لتحقيق ضرورية الروضة قبل ما مرحلة إنتظهر البحوث 

 لكليةادخول و الثانوية المدرسة من للتخرجالً حتماإ أكثر سيكون بل فحسب المدرسة في نجاًحا أكثر طفلك يكونس

  .اً بالغ اً شخص أعلى عندما يكون مرتباً  على والحصول

 الدخل وذوي المحرومين الطالب فإن ، الروضة قبل ما مرحلة من األطفال جميعالوقت الذي سيستفيد فية  في

 ةاإلنجليزي اللغة تامهار يطورونس لغة ثانية يتكلمون الذين األطفال. المكاسب أكبر يحققونسما غالباً المحدود 

 نهمأقرا فضل منأ واكوني الروضة قبل ما مرحلة في تحقوايل الذين األطفال أنالبحوث  تظهرو. خرىأ قيّمة مهاراتو

 .الدراسي الفصل في

 المدارس من العديد فيو الي وباإلجور لطالب ماقبل الروضةالمج التعليم من كالً ( HISD) المنطقة التعليمية  تقدم

 خالل الغداءو اإلفطار يتلقون عليميةالت المنطقة في الروضة قبل ما طالب جميع. المبكرة الطفولة مراكز باإلضافة الى

  .يناليوم الدراسي الكامل من قبل معلمين مرخصّ 

  Woodson PK-5في  مجانا   كامل يوم لمدة الروضة قبل ما برنامج بتوسيع (HISDم المنطقة التعليمية)تقو

أو  يف سنوات أربع طفلكعمر يكون أن يجب ،( بدون أجور -الروضة قبل ما تعليم) اً انمج لاللتحاق مؤهالً  تكون لكي

 على الحصول يمكن( وHISDوالسكن داخل حدود المنطقة التعليمية ) 8102 (سبتمبر أيلول ) مناألول قبل 

 .سنوات الثالث سن في األطفال بشأن المنطقة التعليمية  سياسة إلى باإلضافة ، هنا اإلضافية المتطلبات

 مقاعد ناكه كانت إذا مافي التسجيل فيها لمعرفة في ترغب التي بالمدرسة تصلإف يستوفي الشروط  طفلك كان إذا

 من بالقرب األخرى (HISDس المنطقة التعليمية )بمدار فإتصل مقاعد تتوفر لم إذا. الروضة  قبل شاغرة لطالب ما

 يعني مما مفتوحة تسجيل منطقة هي (HISDالمنطقة التعليمية). قائمة بالمدارس المتوفرة هنا.  عملك مكان أو منزلك

عند توفر  المبكرة للطفولة مركز أو بتدائيةإ مدرسة أي في طفلك تسجيل يمكنك ولكن مدرستك في محصوراً  لست أنك

 Woodson PK-5)في الروضة قبل لماكامل اليوم ل برنامجها بتوسيع( HISD)المنطقة التعليمية  تقوم. المكان
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Leadership Academy) مجتمع في الطالب لتزويد المزيد من (Sunnyside )عالي برنامج حضور فرصة 

 .هناإقرأ كامل الخبر. الجودة

 (قائمة الكهرباء أو الماء) اإلقامة وإثبات ويتكهو طفلك ميالد شهادة مع المدرسة إلى قدمةو( هنامتوفر) الطلب أكمل

   دراسيةال الرسوم على المعتمد الروضة قبل ماتعليم  إلى بالنسبة(. الراتب الحالية لشيكات) صورة  الدخل وإثبات

 على تعرف(. سنويًا دوالر 0،120) شهرياً   دوالًرا 012.01وبمعدل  أشهر 01 مدتها لتسديد اإلجور خطةهناك 

 . .هنا الروضة قبل ما التعليم حول المزيد

 للسنة لالتسجي في للمساعدة أو المعلومات من لمزيد. الروضة قبل ما تعليم فوائد وجني طفلك تسجيل على نشجعك

 الطفولة موقع زيارة أو المنطقة التي تسكن فيها  بمدرسة تصالإلا يرجى ، القادمة الدراسية

 www.houstonisd.org/PreK.المبكرة
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