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التسجيل يف رياض األطفال يف مدارس بوسطن العامة يف العام 2020-21

قم  DiscoverBPS.orgقم بزيارة املوقع االلكرتوين قم بزيارة الموقع االلكتروني .
بادخال عنوانك وصف طفلك واحصل عىل قامئة املدارس للحصول على countdowntokindergarten.org
هذا  School Preview Times.نسخة من جدول
.املهيئة واملتاحة لك لتختار منها
الجدول يوضح التواريخ واألوقات التي يمكنك فيها
زيارة المدارس الموجودة في قائمتك لتكون مستعدًا
.التخاذ خيارات مستنيرة

ميكنكم حضور الجلسة تنويرية حول التسجيل .
ميكنكم حضور معرض مدارس بوسطن العامة
حول
تطرحها
والحصول عىل إجابات لجميع األسئلة التي
والذي سيقام يف  14ديسمرب يف أكادميية BPS
التسجيل .الجدول متاح عىل مواقع العد التنازيل أو
بوسطن الالتينية .هذه فرصة للتحقق من
 BPS.مواقع مدارس بوسطن العامة
تحت  BPSجميع مدارس بوسطن العامة
.سقف واحد

يدا وقت التسجيل املبكر يف النصف االخريمن ديسمرب من
وتحديد موعد  www.sis.mybps.orgخالل املوقع االلكرتوين
للمقابلة .تذكر أنه يجب عليك زيارة الجدد إلكامل عملية
.التسجيل

احرض جميع الوثائق املدرجة خلف هذا النموذج.
مبجرد حصولك عىل جميع مستنداتك ،قم بتحديد موعد
وزيارة مركز مركز االستقبال والرتحيب للطالب الجدد
.إلكامل عملية التسجيل

 0و Kترسل املهام بالربيد يف نهاية شهر مارس للصفوف
 1 K2.ونهاية شهر مايو للصفK

www.countdowntokindergarten.org

ا لعد ا لتنا ز يل لقا مئة تد قيق تسجيل ر يا ض ا ألطفا ل

تسجيل رياض األطفال
www.bostonpublicschools.org

موسم اختيار املدارس

ميكن للعائالت التي تسجل أطفالً يف رياض األطفال للعام الدرايس  2020/2021الحصول عىل
: www.DiscoverBPS.orgنسخهم من قامئة املدارس املبنية عىل أساس املنازل من خالل

جمع املعلومات  /زيارة املدارس
قم بجولة يف املدارس ،والتقِ مبديري املدارس ،والحصول عىل إجابات ألسئلتك .الجدول
 www.countdowntokindergarten.orgالزمني ملعاينة املدارس متاح عىل
.أحرض جلسة إعالمية حول التسجيل يف أحد األحياء القريبة منك .الجدول الزمني متاح يف موقعنا
سيعقد معرض للمدارس يف  14كانون األول (ديسمرب)  2019من الساعة  9صبا ًحا حتى  1ظه ًرا يف

بوسطن، Townsend St، 02121 ،أكادميية بوسطن الالتينية 205
ديسمرب  /يناير التسجيل

س ّجل مسبقًا عرب اإلنرتنت يف أواخر ديسمرب https://sis.mybps.org
اجمع كل املستندات املطلوبة وقم بزيارة أحد مراكز االستقبال خالل جولة األولوية
.الخاصة بك
من  6إىل  31يناير  K1 2020و  K0تبدأ جولة األولوية للصفوف
.يف  10فرباير  3 -أبريل  K2 2020تبدأ جولة األولوية للصف .
أين تس ّجل/املواقع
Dorchester - 1216 Dorchester Ave, 617-635-8015
East Boston - 312 Border St, 617-635-9597
Roslindale - 515 Hyde Park Ave, 617-635-8040
Roxbury - 2300 Washington Street, 617-635-9010
إذا مل تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتك األوىل ،فإنك ستحتاج إىل حضور لتقييم اللغة .الجداول
الزمنية لهذه التقييامت مبينة يف مركز االستقبال بعد أن تقوم بالتسجيل .ال يحتاج إىل إكامل
والصفوف األعىل يف مركز تقييم القادمني الجدد  K2هذه العملية إال طالب
قامئة تدقيقق املستندات
أحرض هذه املستندات إىل مركز االستقبال للتسجيل
بطاقة هوية الوالدين التي تحمل صورة
) I-94شهادة ميالد الطفل األصلية (أو ،إذا لزم األمر ،جواز سفر أو منوذج
سجل تطعيم مح ّد ث للطفل
إثباتان لإلقامة يف بوسطن
:إثبات إقامة :اثنان من هذه مطبوع عليهام اسم والد  /ويل أمر الطالب وعنوانه الحايل
فاتورة خدمات (ال يجوز أن تكون فاتورة مياه أو هاتف خلوي) تكون صادرة خالل الـ  60يو ًما األخرية o
صادرة  BPS،أو شهادة إقامة صادرة عن مدارس بوسطن العامة ، Section 8،عقد إيجار ساري املفعول ،اتفاقية القسم o 8
خالل سنة
سند ملكية أو وثيقة رهن أو فاتورة رضيبة عقارية صادرة خالل السنة األخرية o
صادر خالل السنة ،أو قسيمة راتب صادرة يف اﻟ  60يو ًما األخرية  W2منوذج o
كتاب من وكالة حكومية معتمدة ،صادر يف اﻟ  60يو ًما األخرية o
كشف حساب بنيك أو كشف حساب بطاقة ائتامن صادر يف اﻟ  60يو ًما األخرية o

ماعلا نطسوب سرادم كرايتخال اركش

