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 Dekalbالدائرة التعليمية بمقاطعة 
 التسجيل عبر اإلنترنت بمرحلة ما قبل الروضة 

 األسئلة المتكررة 

 
 2021-2020المشاركون في قرعة اإلنترنت لمرحلة ما قبل الروضة لعام 

والذين تم إشعارهم باستالم    2021-2020يوفر هذا القسم معلومات ألولياء األمور/األوصياء الذين شاركوا في عملية قرعة اإلنترنت لعام  
 مقعد أو ُوضع على قائمة االنتظار. احرص على قراءة القسم السابق بعنوان، معلومات هامة للجميع.

 مقعد لطفلي في القرعة؟  ما الخطوات التالية التي سأتخذها إذا تم منح
إذا تم منح مقعد لطفلي في القرعة، فسوف تتصل مدرستك بك قريبًا. قد تطلب المدرسة إعادة إرسال مستند ما إذا كان غير مقروء أو انتهت  

وعالوة على ما سبق، ستطلب المدرسة إرسال المستندات المتبقية إلكترونيًا عبر البريد اإللكتروني. تم إرسال قائمة المستندات صالحيته.  
ولكن يمكن الوصول إليها بسهولة على    2020يونيو    30المتبقية لجميع أولياء األمور/األوصياء بعد القرعة وتم إرسالها مرة أخرى بتاريخ  

 للرجوع إليها. k-www.dekalbschoolsga.org/pre  رة لمرحلة ما قبل الروضة على:موقع ويب الدائ

 ما الخطوات التالية التي سأتخذها إذا تم وضع طفلي على قائمة االنتظار أثناء عملية القرعة؟
قائمة االنتظار رقميًا. تم إرسال    يتم وضع أي طالب لم اختياره ألحد مقاعد القرعة تلقائيًا على قائمة االنتظار. يرتب النظام الطالب على

رسالة عبر البريد اإللكتروني إلخطار ولي األمر/الوصي بوضع الطفل على قائمة االنتظار. ومع رفض المقاعد أو خسارتها، ستخطر 
مقعد طفلك. ستحدد   المدرسة األسرة التالية الموجودة على قائمة االنتظار. وفي هذا التوقيت، سيطلب منك إكمال الخطوات التالية لتأمين

البريد   عبر  إلكترونيًا  إرسالها  يجب  التي  المستندات  حول  باإلرشادات  األمر/الوصي  ولي  وستبلغ  بالتسجيل  المكلف  الشخص  المدرسة 
 اإللكتروني. 

 
 2021-2020المتقدمون الجدد الذين لم يشاركوا في قرعة اإلنترنت لمرحلة ما قبل الروضة لعام 

و/أو الذين    2021-2020ألولياء األمور/األوصياء الذين لم يتمكنوا من المشاركة في عملية قرعة اإلنترنت لعام    يوفر هذا القسم معلومات
 أرسلوا طلب قائمة االنتظار إلى المدرسة المحلية. احرص على قراءة القسم السابق بعنوان، معلومات تهم الجميع. 

 كيف أقدم طلب لمقعد بمرحلة ما قبل الروضة لطفلي إذا لم تشارك أسرتي في القرعة؟ 
ديهم ابدأ بالتواصل مع المدرسة لمعرفة إذا كان يوجد مقعد متاح. إذا كان هناك مقعد متاح، يرجى االنتقال إلى السؤال التالي. إذا لم يكن ل

رسالها إلكترونيًا عبر البريد اإللكتروني إلى المكلف بالتسجيل بالمدرسة. إذا لم تكن  أي مقاعد متاحة، فيمكنك تعبئة طلب قائمة االنتظار وإ
متأكًدا من شخص المكلف بالتسجيل بالمدرسة، فيرجى االتصال بالمدرسة. يمكن العثور على طلب قائمة  االنتظار أسفل الصفحة، في  

 " التبويب  مApply Nowعالمة  ويب  موقع  على  اآلن(  الطلب  )قّدم  بالدائرة. "  الروضة  قبل  ما  رحلة 

k-www.dekalbschoolsga.org/pre . 

 ما الخطوات التالية للتسجيل في مرحلة ما قبل الروضة إذا لم يكن لدى المدرسة مقعد متاح؟
  افتراضيًا بالنقر فوق الرابط التالي  2021-2020أكمل طلب تسجيل طالب جديد لعام 

students-registration/new-ehttps://www.dekalbschoolsga.org/onlin/ . 
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 ؟ 2021-2020ماذا يحدث بعد أن أكمل طلب تسجيل طالب جديد لعام 
 ستتصل بك مدرستك المحلية لمشاركة المعلومات المتعلقة بالمستندات المطلوبة إلكمال عملية التسجيل.

 ما المستندات المطلوبة لتسجيل طالب بمرحلة ما قبل الروضة؟

 " تبويب  بالنقر فوق عالمة  المطلوبة  المستندات  قائمة شاملة لجميع  العثور على  القرعة( على  Lottery Processيمكن  " )عملية 

 . /k-https://www.dekalbschoolsga.org/pre الرابط التالي 

 
  معلومات تهم الجميع

 قبل بداية العام الدراسي؟  3231ماذا لو لم أتمكن من تقديم نموذج التطعيمات الصحية 

يوم    30في ملف الطفل خالل  3231على ضرورة وجود نموذج التطعيمات الصحية   DeKalbتنص سياسة الدائرة التعليمية بمقاطعة  

يرجى مراسلة مدرستك عبر البريد اإللكتروني إذا واجهتك أي ، 19من بدء دراسة الطفل أو تاريخ انتهاء الصالحية. وسبب جائحة كوفيد 
وستتخذ قرارات مستقبلية بناًء   19صعوبة في الحصول على هذا المستند وإرساله إلكترونيًا. وستواصل الدائرة مراقبة وضع جائحة كوفيد  

عليها وإدارة الصحة العامة. إذا لم يتم توفير   على التوجيه الصادر من مجلس الصحة بمقاطعة ديكالب ومراكز مكافحة األمراض والسيطرة
يوًما من إعادة افتتاح المدرسة، فلن يتمكن الطفل من العودة إلى الصف بدون النموذج أو إثبات موعد. لن يتمكن الطفل   30النموذج خالل 

م تقديم هذا النموذج سيتم سحب مقعد الطفل  أيام متتابعة بسبب عد 10من العودة بعد الموعد بدون نموذج ُمحّدث. إذا لم يحضر الطفل لمدة 
 في برنامج ما قبل الروضة. 

 قبل بداية العام الدراسي؟  3300ماذا لو لم أتمكن من تقديم نموذج السمع والرؤية واألسنان والتغذية 

بدء دراسة الطفل   يوم من 90على ضرورة وجود هذا النموذج في ملف الطفل خالل  DeKalbتنص سياسة الدائرة التعليمية بمقاطعة  

، يرجى مراسلة مدرستك عبر البريد اإللكتروني إذا واجهتك أي صعوبة في الحصول  19أو تاريخ انتهاء الصالحية. وسبب جائحة كوفيد 
صادر  وستتخذ قرارات مستقبلية بناًء على التوجيه ال  19على هذا المستند وإرساله إلكترونيًا. وستواصل الدائرة مراقبة وضع جائحة كوفيد  

  30من مجلس الصحة بمقاطعة ديكالب ومراكز مكافحة األمراض والسيطرة عليها وإدارة الصحة العامة. إذا لم يتم توفير النموذج خالل  
 يوًما من إعادة افتتاح المدرسة، فلن يتمكن الطفل من العودة إلى الصف مما قد يؤدي إلى سحب الطفل من البرنامج. 

 هل توجد سياسة لحضور طالب برنامج ما قبل الروضة؟
. يُتوقع من الطالب 19نعم، توجد سياسة لحضور طالب برنامج ما قبل الروضة. تم إجراء تعديالت على سياسة الحضور بسبب كوفيد  

قت في إكمال أنشطة يومية بالمنزل المشاركة أثناء يوم مرحلة ما قبل الروضة الذي يتكون من تدريس افتراضي لمدة ساعة واحدة ثم بقية الو
تقدمة معلمة مرحلة ما قبل الروضة. وفي اليوم الذي تفوت على الطالب بعض الدروس، بسبب مواعيد أو أحداث أخرى غير متوقعة، يمكن 

م الدراسي الكامل  مشاهدة الدرس االفتراضي المسجل في وقت الحق. وما أن يُعاد افتتاح المدرسة، يُتوقع من الطالب الحضور خالل اليو
  طوال العام الدراسي. إذا تغيب الطفل أو تأخر لمدة عشرة أيام متتالية بدون عذر طبي، سيُسحب الطفل من الصف وفقًا للتوجيهات الموضوعة 

  . وعالوة على ما سبق، سيتصل المرشد و/أو األخصائي االجتماعي بأولياء األمور/األوصياء إذا Bright from the Startمن قبل  

 لوحظ نمط متكرر لتأخر الطالب أو مغادرته مبكًرا من المدرسة بشكل مزمن.
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 هل توجد أي متطلبات للمشاركة بالنسبة ألولياء أمور/أوصياء طالب برنامج ما قبل الروضة؟
زمنيًا مرتين على األقل سنويًا وأكثر  نعم، يُتوقع من أولياء األمور/األوصياء المشاركة في جميع لقاءات واجتماعات أولياء األمور المحددة

، ستتم االجتماعات بشكل افتراضي. سوف تخطرك المدرسة و/أو معلمة مرحلة ما قبل  19من ذلك عند الضرورة. نظًرا لجائحة كوفيد  
رس، ستستمر هذه األنشطة الروضة بوقت اللقاء/االجتماع وستوفر روابط لالنضمام إلى اللقاء/االجتماع االفتراضي. )بعد إعادة افتتاح المدا

 ساعة واحدة تقريبًا(.

 وضح تجربة التعلم االفتراضية عن بعد لطالب مرحلة ما قبل الروضة مع بدء العام الدراسي. 
ر ستوفر الدائرة ورقة أنشطة منزلية تمتد ألربعة أسابيع لجميع طالب مرحلة ما قبل الروضة يمكن إكمالها بدون استخدام التكنولوجيا. وتصد

ماعي نشطة المنزلية كل أربعة أسابيع أثناء التعلم االفتراضي وتتناول مفاهيم اإللمام بالقراءة والكتابة العلوم/الرياضيات والتعلم االجتاأل
العاطفي وتعلم الحركة/المهارات الحركية بهدف االستكشاف والتعلم. ستوفر معلم مرحلة ما قبل الروضة رابط تعلم يمكن الوصول إليه من  

 جهاز إلكتروني.أي 

 ماذا لو كان لدي أسئلة لم ترد في األسئلة المتكررة؟

 PreKRecords@dekalbschoolsga.org على ال تتردد في االتصال بمكتب الطفولة المبكرة 

mailto:at_PreKRecords@dekalbschoolsga.org

