تعمل المنطقة التعليمية()HISDعلى توسيع برنامج ما قبل الروضة اليومي المجاني عبرالمنطقة التعليمية

تقوم المنطقة التعليمية()HISDبتوسيع برنامجها المجاني لما قبل الروضة في المدارس وعلى نطاق المنطقة التعليمية لتزويد
سا قويًا
الطالب الذين تتراوح أعمارهم ما بين  3و  4سنوات بفرص حضور برنامج عالي الجودة الذي من شأنه أن يبني أسا ً
للتعلم ولدعم إحتياجات العوائل في ساحة عمل المنطقة التعليمية.
ستقوم إثنتا عشر مدرسة إبتدائية عبر المنطقة التعليمية بتوسيع الفصول الدراسية لما قبل الروضة ليصبح المجموع  38صفا ً
دراسيا ً لطالب ماقبل الروضة .وهذه المدارس هي:
Isaacs ES, R. Martinez ES, Rucker ES, Love ES, Browning ES, Shadowbriar ES, Askew ES,
Mitchell ES, Garden Villas ES, DeAnda ES, Wesley ES and Neff ECC
وستقوم مدرستين وهما  Hillard ES -و  - Oates ESبتنفيذ برنامج ما قبل الروضة ألول مرة.
وقالت ميشيل روزاس ( )Mechiel Rozasمديرة قسم الطفولة المبكرة في المنطقة التعليمية ( )HISDأن السنوات األولى من
سا رائعًا وتمنح األطفال فرصة للتطور
التعلم هي األكثرفاعلية لتنمية الدماغ والمهارات" " .أن مرحلة ما قبل الروضة توفر أسا ً
والنمو مع تعلم المهارات الالزمة للنجاح في الحياة الحقأ".
تعمل المدارس على تنشيط إشراك مجتمعاتها المحلية والتواصل مع خيارات الطفولة المبكرة المتزايدة في المنطقة التعليمية.
يجب أن يعيش األطفال ضمن حدود المنطقة التعليمية( )HISDولكن ال يجب أن يتم أرسالهم الى مدارس معينة لحضور
برنامج ما قبل الروضة.
أن الطالب الذين سيحضرون الدراسة في مرحلة ما قبل الروضة في العام الدراسي  2020-2019ستمكنوا من المشاركة
والحصول على التعليم المناسب ألعمارهم باإلضافة إلى:
•
•
•
•

معلمين ذوي كفاءة عالية في كل فصل دراسي
خيارات الفصول الدراسية الثنائية اللغة
الرعاية بعد المدرسة(متوفرة في بعض المدارس)
وجبات فطور وغداء وعشاء مجانًا

•
•
•

أثاث ومواد تعليمية حديثة في كل فصل دراسي
دعم لتلبية إحتياجات الصحة العقلية والبدنية والغذاء والسكن وغيرهما
دروس تعليمية ألولياء األمور

التسجيل
•
•
•
•
•
•

لتأمين حجز المكان يجب عليك زيارة المدرسة المشترك فيها من اإلثنين إلى الخميس ومن الساعة الثامنة صبا ًحا
حتى الثالثة مسا ًء .وجلب الوثائق التالية .وسيتم تقديم المساعدة لملئ إستمارات التسجيل.
دليل على دخل الوالدين ( الشيك الذي يُبين الدخل أو رسالة أو إعالة الطفل أو ) SSD
إثبات عنوان السكن (فاتورة الكهرباء أو الغاز أو الماء أو التأجير)
شهادة ميالد الطفل األصلية
بطاقة الضمان اإلجتماعي للطفل
الهوية الشخصية للوالد

ويمكن ألولياء األمور كذلك زيارة موقع  www.houstonisd.org/prekوالتسجيل
من يستطيع التسجيل
أن برنامج ما قبل الروضة المجاني يقدم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3و  4سنوات وإستنادًا إلى أي من المعايير التالية:
•
•
•
•
•

للذين اليتكلمون واليفهمون اللغة اإلنجليزية
المحرومين إقتصادياً(المؤهلين للمشاركة في برنامج الغداء المدرسي الوطني)
أطفال أفراد القوات المسلحة األمريكية
من كان مشموالً برعاية الحضانة.
المشردين /بال مأوى (ال توجد مستندات مطلوبة للتسجيل)

مؤخرا أن برنامج المنطقة التعليمية ( )HISDلما قبل الروضة
لقد توصلت دراسة أجرتها جامعة رايس()Rice University
ً
يزيد بشكل كبير من إستعداد طالب رياض األطفال في التعلم بعد أقل من عام واحد مقارنة بالطالب الذين ال يحضرون مرحلة
ما قبل الروضة .وتظهر الدراسات أيضًا أن الطالب الذين يدرسون في مرحلة ما قبل الروضة سيكون أدائهم أفضل في التعليم
من الروضة حتى الصف الثاني عشر ويكونوا األكثر حضا ً ألنهاء الدراسة والتخرج ويحصلون على أجورأعلى في العمل.
لمزيد من المعلومات بشأن برنامج ما قبل الروضة إتصل بالرقم  713-556-6835أو قم بزيارة
HoustonISD.org/PreK

