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الدائرة التعليمية بمقاطعة Dekalb

برنامج ما قبل رياض أطفال الممول والمقدم بالقرعة
األسئلة المتكررة
ما قبل القرعة
ما هو السن المطلوب لتسجيل الطالب في برنامج ما قبل رياض أطفال؟
يجب أن يكون تاريخ ميالد طفلك في التواريخ التالية أو فيما بينها ليكون مؤهالً للعام الدراسي 2 :2021-2020
سبتمبر 1 - 2015 ،سبتمبر .2016 ،
إذا كان طفلي يعيش خارج منطقة حضور الدائرة التعليمية بمقاطعة ) ،DeKalb (DCSDهل يكون مؤهالً للمشاركة في
برنامج ما قبل رياض أطفال؟
ً
ال .إذا كان عنوان منزلك ال يقع في نطاق الدائرة التعليمية بمقاطعة  ،DeKalbفلن تكون مؤهال للمشاركة .إذا لم
تكن متأكدا ً من وقوع عنوانك في نطاق الدائرة التعليمية بمقاطعة ) ،DeKalb (DCSDاذهب إلى
 /http://www.dekalbschoolsga.net/operations/school-locatorللتحقق.
هل مسموح لي بالتقديم على أكثر من مدرسة واحدة؟
ال .يمكنك التسجيل إما في المدرسة المتخصصة ( ،)Theme Schoolعند االقتضاء ،أو المدرسة التي أنت تابع
لها .إذا اخترت التسجيل في المدرسة المتخصصة ولم يتم اختيارك ،سيتم وضعك في قائمة االنتظار تلقائيا ً .بعد
األسبوع األول من الدراسة ،إذا كان يوجد مكان بالمدرسة التي أنت تابع لها ،يمكنك التسجيل من أجل مقعد في
المدرسة التي أنت تابع لها.
ماذا لو كان طفلي غير مؤهل لرياض أطفال؟ ولكنه لم يشارك في برنامج ما قبل رياض أطفال الممول من الوالية ،هل ال
زال بإمكانه التسجيل في برنامج ما قبل رياض أطفال؟
ليكون طفلك مؤهالً للعام الدراسي  2021-2020كطالب في برنامج ما قبل رياض أطفال يجب أنه يكون لديه خطة
التعليم الفردي ( )IEPالتي تحدد احتياجه لقضاء السنة الدراسية لرياض أطفال في الصف الدراسي للدمج (التعليم
التعاوني) لبرنامج ما قبل رياض أطفال.
هل يجب أن يكون طفلي مدربا ً على استخدام المرحاض للتسجيل في صف ما قبل رياض أطفال؟
يتوقع من طفلك القيام بمهام المساعدة الذاتية مثل ارتداء المالبس وخلعها واحتياجات دورة المياه .ينبغي أن يكون
األطفال مدربين على استخدام المرحاض قبل االلتحاق بصف ما قبل رياض أطفال .سيتم استدعاء أولياء األمور في
حالة حدوث حادث وسيطالبون بالقدوم إلى المدرسة لتغيير مالبس أطفالهم .ال يسمح للطالب بارتداء حفاضات عند
قدومهم إلى المدرسة إال في الحالة الموضحة كجزء من خطة التعليم الفردي ( )IEPأو خطة  504وكان الطفل في
صف تعاوني بحيث يمكنه تلقي مساعدة من معلم/مساعد االحتياجات الخاصة.
كأحد موظفي الدائرة التعليمية بمقاطعة  DeKalbهل أتلقى تسجيالً تلقائيا ً في قرعة برنامج ما قبل رياض أطفال؟
ال .كأحد موظفي الدائرة التعليمية بمقاطعة  DeKalbيجب أن تخوض نفس عملية القرعة مثل الجميع .على كل
حال ،توجد بعض األحكام المحددة قبل أن يتمكن الموظفين من دخول قرعة برنامج ما قبل رياض أطفال .يُرجى
التواصل مع مدير مدرستك أو مكتب الطفولة المبكرة للحصول على مذكرة مشاركة الموظف في قرعة برنامج ما
قبل رياض أطفال بقاطعة .DeKalb
طفلي لديه خطة التعليم الفردي ( )IEPوليس مسجالً حاليا ً في الدائرة التعليمية بمقاطعة ) .DeKalb (DCSDهل
سيستمر في المدرسة التي أنا تابع لها إذا تم اختياره/اختيارها في القرعة؟
إذا تم اختيار المتقدم الذي لديه خطة التعليم الفردي ( )IEPلحضور الصف الدراسي لبرنامج ما قبل رياض أطفال
بالتعليم العام لبرنامج ) ،Bright from the Start (BFTSيحتمل أن يتم نقل المتقدم إلى صف دراسي للدمج
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ببرنامج  BFTSوفقا ً الحتياجات الطالب الفردية .ملحوظة :ال توجد صفوف دراسية للدمج ببرنامج  BFTSفي
الـمدارس المتخصصة.
طفلي الذي يبلغ من العمر ثالث سنوات لديه خطة التعليم الفردي  IEPوتم تسجيله بالفعل في صف االحتياجات االستثنائية
بالدائرة التعليمية بمقاطعة  ،DeKalbهل يجب علي أن أسجل في برنامج ما قبل رياض أطفال؟
ال .إذا كان طفلك لديه خطة التعليم الفردي  IEPوتتم خدمته حاليا ً في الصف الدراسي لسن ثالث سنوات فسيتم
تسجيله في صف برنامج ما قبل رياض أطفال بنا ًء على احتياجات خطة التعليم الفردي  IEPالخاصة به.
ما هي المستندات المطلوبة لكي يتمكن الطالب من التقديم على قرعة برنامج ما قبل رياض أطفال؟
إثبات الميالد وإثبات الوصاية القانونية (إذا لم يكن اسم ولي األمر/الوصي مذكورا ً في شهادة الميالد) وإثبات هوية
ولي األمر/الوصي وإثبات اإلقامة .يمكن العثور على قائمة شاملة لجميع المستندات المطلوبة ،ومعلومات تفصيلية
التالي:
الرابط
في
الموجودة
القرعة"
"عملية
تبويب
عالمة
فوق
النقر
عبر
/https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k
ما بعد القرعة
تم اختبار طفلي في القرعة ،ما هي الخطوة التالية؟
خطوتك التالية هي قبول المقعد وأخذ خطاب القبول الذي استلمته وباقي مستندات التسجيل معك والذهاب إلى
مدرستك في التاريخ المشار إليه الستكمال تسجيلك .من المهم استكمال هذه الخطوة التالية خالل اإلطار الزمني
المحدد وإال ستكون معرضا ً لخسارة مقعدك ليأخذه الشخص الذي يليك في قائمة االنتظار.
ماذا لو لم يتم اختيار طفلي في القرعة؟
أي طالب لم يتم اختياره لمقعد بالقرعة سيتم وضعه تلقائيا ً على قائمة االنتظار .يقوم النظام بترتيب الطالب ترتيبا ً
رقميا ً على قائمة االنتظار ويتم إنشاء رسالة إلخطار ولي األمر بترتيبه على قائمة االنتظار .حين يتم رفض أو
سحب المقاعد ،يقوم النظام بإنشاء رسالة قبول للشخص التالي على قائمة االنتظار .حينها ،ستكون مطالبا ً بإكمال
الخطوات التالية للحصول على مقعد القرعة الخاص بك.
ماذا لو لم أستطع تقديم نموذج التطعيمات الصحية  3231في تاريخ التسجيل المشار إليه في رسالة القبول؟
تنص سياسة الدائرة التعليمية بمقاطعة  DeKalbعلى ضرورة وجود نموذج التطعيمات الصحية  3231في ملف
الطفل خالل  30يوم من بدء دراسة الطفل أو تاريخ انتهاء الصالحية .إذا لم يتم تقديمه ،لن يتمكن الطفل من العودة
إلى الصف بدون النموذج أو إثبات للموعد .لن يتمكن الطفل من العودة بعد الموعد بدون نموذج ٌمحدّث .إذا لم
يحضر الطفل لمدة  10أيام متتابعة بسبب عدم تقديم هذا النموذج سيتم سحب مقعد الطفل في برنامج ما قبل رياض
األطفال.
ماذا لو لم أستطع تقديم نموذج السمع والنظر واألسنان والتغذية  3300في تاريخ التسجيل المشار إليه في رسالة القبول؟
تنص سياسة الدائرة التعليمية بمقاطعة  DeKalbعلى ضرورة وجود هذا النموذج في ملف الطفل خالل  90يوم
من بدء دراسة الطفل أو تاريخ انتهاء الصالحية .إذا لم يتم تقديمه ،لن يتمكن الطفل من العودة إلى الصف مما قد
يؤدي إلى خسارة الطفل لمقعده في هذا البرنامج.
ماذا لو كان طفلي يتناول أدوية موصوفة من طبيب خالل اليوم؟
بعد تسجيل طفلك في مقعد ما قبل رياض أطفال ،تأكد من إحضار معلومات األدوية معك .ستوفر المدرسة شخصا ً
للتحدث معك بالمدرسة بخصوص النماذج الطبية وإجراءات اإلشراف على األدوية الموصوفة.
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ماذا لو لم يحضر طفلي في أول يوم دراسي؟
يتوقع م ن الطالب الذين تم اختيارهم بالقرعة الحضور في أول يوم دراسي وسيتم أخذ ذلك في االعتبار .إذا لم
يحضر طفلك قبل  10:00صباحا ً في أول يوم دراسي ،سيتم سحب المقعد وإعطائه للشخص التالي على قائمة
االنتظار.
هل توجد سياسة لحضور طالب برنامج ما قبل رياض أطفال؟
نعم ،يتوقع من الطالب حضور اليوم الدراسي كامالً طوال العام الدراسي .األطفال الذين ال يحضرون الصف أو
يتأخرون لمدة عشرة أيام متتابعة بدون عذر طبي يجب استبعادهم من الصف وفقًا لتوجيهات الوالية .باإلضافة إلى
تكرارا للتأخر المزمن أو االنصراف المبكر قد يتعرضون لسحب مقعدهم وستتم إحالتهم
ذلك ،الطالب الذي يُظهرون
ً
إلى المرشد و/أو األخصائي االجتماعي.
هل توجد أي متطلبات للمشاركة بالنسبة ألولياء أمور طالب برنامج ما قبل رياض أطفال؟
نعم ،يتوقع من أولياء األمور المشاركة في جميع اجتماعات أولياء األمور ومؤتمرات أولياء األمور المحددة زمنيًا
مرتين على األقل سنويًا وأكثر من ذلك عند الضرورة( .ستستمر هذه األنشطة لمدة ساعة واحدة تقريبًا)
ماذا لو كان لدي أسئلة لم ترد في األسئلة المتكررة؟
ال تتردد في االتصال بمكتب الطفولة المبكرة على 678.676.0147

