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OFFICE OF REGISTRATION AND ENROLLMENT
333 WASHINGTON STREET, 4TH FLOOR
BROOKLINE, MA, 02445
(617)-264-6492 | ENROLL@PSBMA.ORG

تشعر  Public Schools of Brooklineبالكثير من
الحماس للترحيب بطالبنا الجدد إىل مرحلة الروضة! نحن
نعلم مدى تميز هذا الوقت في حياة كل طالب ،ونتطلع
قدمًا لالنضمام إليكم في هذه الرحلة.
يقوم هذا الكتيب بتوضيح عملية التسجيل في مرحلة
الروضة .يلتزم Office of Registration and
( Enrollmentمكتب التسجيل والتقييد) بالتأكد من
حصولكم أنتم وطالبكم عىل عملية انتقال ناجحة في اليوم
األول من الدراسة في بروكلين.
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البدء بمرحلة
الروضة!

اإلحالة للمدارس

:قبل البدء

الب رياض األطفال المؤهلين هم من سكان  Brooklineالذين ال يقل عمرهم عن
خمس( )5سنوات أو الذين يبلغون هذا العمر قبل  31أغسطس  .2022ال توجد
استثناءات عىل هذه السياسة.
يجب أن تكون أنت وطفلك/الطالب الخاص بك مقيمين بشكل فعلي في بلدة  Brooklineحتى تتمكن
من تسجيل طفلك في روضة األطفال .نتوقع أن يتكون صف ال  2035من الطالب المولودين بين 1
سبتمبر  2016و  31أغسطس .2017

يجب أن يكون عمر
الطالب خمسة
( )5أعوام في 31
أغسطس أو قبله.

أثناء عملية التسجيل ،يجب عليك تقديم وثائق حول مكان
السكن األساسي للطالب في  Brooklineإىل مكتب
اإلعداد والتسجيل (& Office of Registration
.)Enrollment

قبل أن يتم تسجيل الطالب و حتى يتمكن من البدء في إرتياد المدرسة ،يجب عىل أولياء األمور أو
األوصياء القانونيين تقديم إثبات حول محل اإلقامة األساسي للطالب الخاص بهم في Brookline
إىل مكتب اإلعداد والتسجيل.
يجب أن تكون مقيًم ا وقت التسجيل .إذا كنت تخطط لالنتقال إىل بلدة  ، Brooklineفال يمكنك
تسجيل الطالب الخاص بك إال بعد أن تقيم فعلًي ا في منزلك في .Brookline
إلقامة المؤقتة في بلدة  Brooklineلغرض وحيد هو االلتحاق بالمدارس العامة في بروكلين
( )Public Schools of Brooklineلن تعتبر بمثابة إقامة فعلية.
يتبع طالب المجلس الحضري للفرص التعليمية ( )METCOأو رسوم المواد ()Materials’ Fee
عملية تسجيل مختلفة .إذا تم قبول الطالب من خالل أي برنامج من البرامج التابعة للمدارس
العامة في بروكلين ( ،)PSBسيقوم مكتب اإلعداد والتسجيل باالتصال بك بعد تلقي إشعار القبول
الخاص بك مع مزيد من التفاصيل.

التحقق من
 1اإلقامة وجمع
الوثائق
:تشمل الوثائق الالزمة للقيام بتسجيل طفلك لمرحلة الروضة

أدلة تشير إىل كون طالبكم ملبي لجميع
االشتراطات الصحية من أجل دخول المدارس
العامة في والية ماساتشوستس.

أدلة تشير إىل كون طالبكم مؤهل
لدخول مرحلة الروضة بالنسبة
للعمر

أدلة تشير إىل كونكم أنتم وطالبكم
من المقيمين الفعليين في بلدة
بروكلين

يجب عىل الوالد  /الوصي تقديم جميع المستندات المطلوبة لكل طالب جديد للتسجيل في المدارس
العامة في بروكلين .إذا لم تتمكن من تقديم هذه المستندات  ،فيرجى استشارة موظفي مكتب
التسجيل والتسجيل ( )Office of Registration and Enrollmentلتحديد البدائل المناسبة.
الزال يجب عليكم إحضار جميع الوثائق المطلوبة حتى في حالة قيامكم بتسجيل طالب آخرين سابقًا في
 ،Public Schools of Brooklineو /أو في حالة قيامكم بتسجيل هذا الطالب سابقًا في Brookline
( )Early Education Program (BEEPبرنامج بروكلين للتعليم المبكر).
ينبغي عليكم إحضار تلك الوثائق إىل موعد التسجيل الشخصي الخاص بكم .يجب أال يتجاوز تاريخ صدور
أي وثائق تتعلق بإقامتكم في بروكلين  45يومًا من تاريخ الموعد .يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات
حول كيفية إرسال المستندات الخاصة بك في الخطوة  2أدناه.
نطلب ترجمة جميع الوثائق بالكامل إىل اللغة اإلنجليزية .يجب أن يتم إكمال ترجمة جميع الوثائق
من قبل مترجم محترف أو عبر خدمة الترجمة قبل الموعد المحدد معكُ .تعتبر السجالت المدرسية
السابقة المدونة من قبل مقدمي الرعاية وبرامج ما قبل المدرسة غير مطلوبة للتمكن من التسجيل في
رياض األطفال.

قد تكون اتفاقية تصديق اإلقامة ( )Residency Certification Agreementمطلوبة للمقيمين الحاليين
 /الجدد الذين تندرج إقامتهم ضمن الفئات التالية:
المستأجر في اإلرادة
اتفاقية التأجير من الباطن
العيش مع العائلة /األصدقاء
السكن في مكان العمل (مثل المربية ،رعاية األطفال ،الخ)
استئجار غرف للسكن في  ، Brooklineطالب فوق سن  18يعيش مع العائلة  /األصدقاء).
قد تتطلب حاالت أخرى أيضا اتفاقية شهادة اإلقامة بناء عىل طلب مكتب اإلعداد والتسجيل.

التسجيل
الكتروني ًا
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أكمل طلب التسجيل عبر اإلنترنت ،قدم الوثائق إلكترونيا،
واحجز موعد افتراضي خاص بك مع مكتب اإلعداد
والتسجيل

يجب إكمال تعبئة الطلبات فقط من قبل
العائالت التي تستوفي متطلبات اإلقامة و
الذين هم من المقيمين الفعليين في بلدة
.Brookline
تتطلب الخطوة األخيرة في التطبيق القائم عبر اإلنترنت
تحديد موعد لالجتماع االفتراضي الخاص بك مع مكتب
اإلعداد والتسجيل .سوف تتلقى رابطا تستطيع من خالله
تحديد الموعد الخاص بك و ذلك بمجرد االنتهاء من إكمال
تقديم الطلب للطالب الخاص بك عبر اإلنترنت .تأكد من
إكمال هذه الخطوة ثم ُق م بتدوين مالحظة عن الموعد
والتاريخ والوقت قبل الخروج من التطبيق.

سيكون تعبئة الطلب المخصص لرياض األطفال متاًحا عبر اإلنترنت ابتداًءا من يوم الثالثاء  4يناير 2022
عبر  .www.brookline.k12.ma.us/kindergartenيمكنك الوصول إىل التطبيق في أي وقت للبدء في
مراجعة معلومات الطالب و تعديلها .لكن  ،ال يمكنك إرسال الطلب عبر اإلنترنت ،تحديد وقت الموعد،
واستكمال التسجيل إال بعد  4يناير.

يجب عىل جميع طالب رياض األطفال الوافدين
الذين يدخلون المدارس العامة في بروكلين
( )Public Schools of Brooklineاختيار "السنة
الدراسية القادمة ،رياض األطفال" كنوع من
التعيين في طلب التسجيل لشهر سبتمبر .2022

ستبدأ المواعيد تقريبا ابتداء من منتصف يناير  .2021يرجى مالحظة أن جميع العائالت التي تكمل
التسجيل خالل فترة التسجيل األوىل في رياض األطفال (يناير  -مارس) سيتعامل معها بشكل متساو و
دون إي تفضيل لعائلة عىل حساب أخرى فيما يتعلق بالواجبات المدرسية .مواعيد التسجيل المسبق
للعام الدراسي  2023-2022محجوزة فقط لطالب رياض األطفال خالل شهري يناير وفبراير ؛ سيتمكن
الطالب في الصفوف األخرى والذين يخططون لاللتحاق بالمدارس العامة في بروكلين ( )PSBللعام
الدراسي المقبل من بدء التسجيل في مارس .2022

إذا كنتم قد قمتم سابقًا باستخدام برنامج
التسجيل االلكتروني الخاص بنا لطالب آخر ،يرجى
استخدام اسم المستخدم وكلمة السر الحاليين
خاصتكم .سوف يسعد Office of Registration
 & Enrollmentبمساعدتكم في استرجاع وإعادة
ضبط االعتمادات الخاصة بتسجيل الدخول
الخاصة بكم إذا لزم األمر.

تقديم المستندات
في نهاية تقديم الطلب عبر اإلنترنت ،سُيطلب منك تحميل المستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونًي ا.
انقر فوق الزر “( ”Browseاستعراض) لكل فئة مناسبة للمستند وحدد ملًف ا من جهازك لتحميله .يرجى
مالحظة أن الطلب يدعم فقط التحميل بتنسيق  PDF , PNGو  JPGفي الوقت الحالي.

إذا كنت واجهت صعوبة في تحميل الملفات أو تحويلها إىل تنسيق  PDFأو  ، JPGفيمكنك أيًض ا
إرسالها بالبريد اإللكتروني مباشرة إىل إدارتنا عىل  enroll@psbma.orgمع كتابة في خانة subject
(الموضوع)[":اسم عائلة الطالب]  Registration Documents) -مستندات التسجيل( [ -تاريخ موعد
التسجيل]"يمكنك أيًض ا تسليم نسخة مادية من هذه المستندات  /إرسالها بالبريد عىل:

PUBLIC SCHOOLS OF BROOKLINE
OFFICE OF REGISTRATION AND ENROLLMENT
BROOKLINE TOWN HALL, 4TH FLOOR
333 WASHINGTON STREET, BROOKLINE, MA 02445
يقع صندوق التحميل الخاص( )office dropboxبمكتبنا عند المدخل الرئيسي لمبنى بلدية بروكلين تاون
هول ( ،)Brookline Town Hallفي المدخل .يرجى مالحظة أنه إذا كنت تنوي تسليم المستندات فعلًي ا ،
فال يمكنك القيام بذلك إال خالل األوقات التي يكون فيها مبنى البلدية مفتوًحا .سنعيد أي نسخ أصلية
ترسلها إلينا عبر البريد العادي عند الطلب.

طالب برنامج

STUDENTS

إذا كان هذا الطفل طالًبا حالًي ا في مدرسة بروكلين للتعليم المبكر (، )Brookline Early Education
فسيعمل مكتب اإلعداد والتسجيل عىل تجهيز طلب خاص بك .نطلب منك مراجعة الطلب الذي
أعددناه و التحقق من المعلومات الواردة فيه و الخاصة بطفلك  ،و من منح الموافقات/األذونات و من
سجله الطبي .سيتصل بك موظفونا مباشرًة للمباشرة في هذه العملية بدًءا من ديسمبر .2021
يجب تحديد مواعيد التحقق من التسجيل في رياض األطفال لجميع الطالب ،بما في ذلك المسجلين
في برنامج معادلة التعليم األساسي ( .)BEEPسيطلب منك جدولة توقيت لموعدك االفتراضي كجزء من
عملية التحقق من الطلب .كما يطلب من جميع عائالت برنامج معادلة التعليم األساسي ( )BEEPالحالية
تقديم وثائق اإلقامة المحدثة للطالب للتمكن من التسجيل في رياض األطفال ،بغض النظر عن توقيت
تسجيلهم ألول مرة في المنطقة.

للقاءات
الخاصة
3
بالتسجيل

االجتماع مع مكتب التسجيل واإللحاق من خالل
مقابلة افتراضية
قبل ما يقرب من  48-24ساعة من اجتماعك المحدد ،سيرسل لك مكتب التسجيل واإللحاق بيانات
اعتماد تسجيل الدخول بالبريد اإللكتروني إىل اجتماعك االفتراضي .إذا كان أولياء األمور  /األوصياء
يحتاجون إىل دعم من خالل استضافة أشخاص إضافيين (مثل المترجمين ،والمحامين عن األسرة،
واألخصائيين االجتماعيين ،وما إىل ذلك)  ،فيرجى إخطارنا مسبًق ا .سيبدأ أحد أعضاء فريق مكتب
التسجيل واإللحاق مقابلة التسجيل بمجرد انضمام جميع المشاركين.
سيتم عقد جميع اجتماعات التسجيل من خالل تطبيق زووم  ، Zoomمع مكالمة هاتفية كخيار بديل.
أثناء الموعد االفتراضي ،سيقوم مكتب التسجيل واإللحاق بمراجعة طلبك والتحقق من المستندات
المطلوبة ومناقشة الخطوات التالية لتسجيل طلبك .في حين أننا نطلب حضور أحد الوالدين  /الوصي،
فأننا نرحب بجميع أفراد عائلتك لحضور االجتماع مع موظفينا.
يرجى تقديم جميع مستندات التسجيل إىل مكتبنا قبل موعد مقابلتك .لن يتم تسجيل طلبك حتى يتم
التحقق من جميع المستندات المطلوبة من قبل أحد أعضاء فريقنا.

تعليم اللغة
اإلنجليزية ()ELE
سيساعد مكتب اإلعداد والتسجيل جميع العائالت عىل إكمال
استطالع اللغة المنزلية خالل موعد التسجيل .تتطلب لوائح
إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في ماساتشوستس ()DESE
أن تحدد جميع المدارس اللغة (اللغات) المنطوقة في منزل
كل طالب لتحديد احتياجاتهم اللغوية.

إذا جاءت اإلجابة عىل أي سؤال من أسئلة االستطالع اللغوية المنزلية تشير أن اللغة المنطوقة هي لغة
أخرى غير اإلنجليزية  ،يطلب من المدارس العامة في بروكلين ( )Public Schools of Brooklineإجراء
المزيد من التحريات مع الطالب الخاص بك .سيقوم مكتب اإلعداد والتسجيل بالتنسيق مع قسم
تعليم اللغة اإلنجليزية ( )ELEفي المدارس العامة في بروكلين ( )PSBلتحديد موعد منفصل للطالب إذا
تطلب األمر إجراء هذا التحري اإلضافي .سيتم إعالمك بخصوص هذا االجتماع عبر البريد اإللكتروني.
وستكون مواعيد تحري الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ()English Language Proficiency Screening
متاحة ابتداء من ربيع عام .2021

السجالت المناعية

لن ُيسمح لطفلك بالذهاب إىل المدارس العامة في بروكلين ( )PSBحتى يتم
استيفاء جميع المتطلبات المناعية.
يجب الموافقة عىل تلقي اللقاحات من قبل موظفي خدمات صحة الطالب (Student Health
 )Servicesالمتوفرين لدينا قبل الحضور إىل المدرسة .سيساعد موظفو خدمات صحة الطالب العائالت
في تحديد ما إذا كان الطالب يستوفون جميع متطلبات التلقيح .المتطلبات المناعية للعام الدراسي
 22-2021مدرجة في الصفحة التالية.
سيتم إبالغك مباشرًة بأي تغييرات تطرأ عىل المتطلبات المناعية الخاصة بـالمدارس العامة في بروكلين
( )PSBمن قبل ممرضة المدرسة أثناء أو بعد إتعقاد اجتماعات المدرسة (الخطوة )5

اإللحاق
المدرسي
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سيقوم مكتب اإلعداد والتسجيل بتسهيل وتحديد جميع المهام
المدرسية لألسر.
يتم تحديد الواجبات بناء عىل تاريخ إكمال طفلك للمتطلبات األساسية التالية:
االنتهاء من الموعد االفتراضي
التحقق من المستندات المطلوبة
عروض إضافية للخدمات الطالبية أو البرمجة  ،إذا لزم األمر

فترات التسجيل المسبق
الشتاء
يناير  -مارس

ستتلقى العائالت التي
تكمل التسجيل بحلول
 31مارس واجبات
مدرسية بحلول 30
أبريل.

الربيع
أبريل -مايو

ستتلقى األسر التي
تكمل التسجيل بحلول
 31مايو واجبات
مدرسية بحلول 15
يونيو.

الصيف
يونيو-أغسطس

الخريف
من سبتمبر
فصاعدا

ستتلقى األسر التي
تكمل التسجيل بعد 31
مايو واجبات مدرسية
عىل أساس متجدد طوال
فصل الصيف.

سيتم تعيين األسر التي
تكمل التسجيل خالل
العام الدراسي بمجرد
االنتهاء من كل خطوة من
الخطوات المحددة.

تحديد المنطقة
الخاصة بمدرستكم

عادًة ما يتم إلحاق الطالب إىل مدرسة ما طبقًا لموقع إقامتهم األساسية في بروكلين .لمعرفة أي
منطقة مدرسية يعتبر طالبكم مؤهل لها ،يرجى زيارة ./http://gisweb.brooklinema.gov/whereami
عند البحث ،يرجى اختيار العنوان من دون الرمز البريدي .لمراجعة المنطقة التعليمية المدرسية ،تأكدوا
من البحث عن " ،"School Buffer Zoneوالذي تم ذكره بعد المنطقة الخاصة بالمدرسة .في حالة إدراج
منطقة فاصلة ،تعتبر منطقة المدرسة الخاصة بهذا العنوان جزًء من المنطقة الفاصلة.

BUFFER ZONES
المناطق الفاصلة

يرجى العلم بأن العديد من العناوين في بروكلين
تقع ضمن المناطق الفاصلة.

المنطقة الفاصلة هي منطقة في بروكلين تقوم بخدمة اثنين من المدارس أو أكثر .جميع المدارس من
الروضة 8-في بروكلين لها مناطق فاصلة في المنطقة التعليمية الخاصة بها .صممت المناطق الفاصلة
للحفاظ عىل صغر حجم الفصول الدراسية في مدارسنا .يتمتع Office of Registration & Enrollment
بالسلطة لتحديد وإحالة الطالب ألي من المدارس داخل مناطقهم الفاصلة .باإلضافة إىل حجم الفصل
الدراسي ،تؤخذ عوامل أخرى مثل األشقاء وتفضيالت العائلة جميعًا بعين االعتبار عند تحديد إحالة
للمدارس.
سوف تقوم كل عائلة في المنطقة الفاصلة بتقديم طلب لتفضيل إحالة لمدرسة ما في الوقت الخاص
بموعد التسجيل ،باإلضافة إىل منحها الفرصة لتوضيح األسباب الخاصة بتفضيالت معينة.
يبذل  Office of Registration & Enrollmentكل جهد ممكن لتقدير الطلبات المتعلقة بالمناطق
الفاصلة .ومع ذلك ،يعد القيد في كل من مدارسنا من الروضة 8-عامل أساسي بالنسبة لإللحاق.
إذا كان لديكم طالب أكبر عمرًا مقيدين بالفعل في مدرسة ما ،سيتم إحالة طالبكم الجدد بمرحلة
الروضة إىل نفس المدرسة مثل شقيقهم (أشقائهم) األكبر عمرًا.

إذا كان طفلكم هو الطالب األول في منزلكم لدخول إحدى مدارسنا من الروضة ،8-سيقوم Office
 of Registration & Enrollmentبإحالة الطالب إىل المدرسة بأقل عدد من التقييد.
يمكن ألساليب القيد أن تتعرض للتغيير وقد تتغير فعليًا؛ صممت المناطق الفاصلة للسماح لـ Public
 Schools of Brooklineأن تتعامل بمرونة مع تلك األساليب المتغيرة مع المحافظة عىل مستوى
التعليمات الخاص بنا عىل أفضل جودة في جميع األوقات .قد يعني ذلك أن األساليب التاريخية
لإلحاالت الخاصة بالمدرسة والتي ربما قمتم بمالحظتها في حينا عرضة للتغير حيث أن القيد في كل
مدرسة مختلف من عام آلخر.

●

يتم التعامل مع التسجيالت( )Buffer assignmentsبالتساوي في كل فترة من فترات التسجيل
الُم سبق  ،وليس عىل أساس المبدأ القائل إنه من يأتي أوال ُيخدم أوًال .األسرة التي تسجل خالل أول
موعد للتسجيل المتاح ليس لها أي أفضلية عىل األسرة التي تسجل في وقت الحق من نفس الفترة
(عىل سبيل المثال  ،يتم ترجيح التسجيالت في رياض األطفال التي اكتملت في أي وقت بين يناير إىل
مارس بالتساوي قبل اتخاذ القرار).

اإللحاق ببرنامج
دعم اللغة األصلية
()NLSP
ربما يستفيد الطالب المؤهل لخدمات تعليم اللغة اإلنجليزية ( )ELEمن برنامج دعم اللغة األم (الكورية،
العبرية ،الصينية ،اليابانية ،األسبانية ،والروسية) ويمكنه اختيار ارتياد مدرسة محددة خارج المنطقة
التعليمية الخاصة به .يكمل  NLSPالتعليمات التي يتلقاها الطالب في فصل التعليم العام من خالل
توفير إرشادات إضافية وتطوير اللغة اإلنجليزية للطالب من خالل لغتهم األم.
مدارسنا من رياض األطفال حتى الصف الثامن  .K-8برنامج  NLSPمتاح باللغات التالية:
الصينية  -مدرسة بيرس ()Pierce School
العبرية  -مدرسة روفين ريدلي ()Ruffin Ridley School
اليابانية  -مدرسة لورانس  ،مدرسة لينكولن ()Lawrence School, Lincoln School
الكورية  -مدرسة بيكر ()Baker School
الروسية  -مدرسة دريسكول ()Driscoll School
اإلسبانية  -مدرسة رانكل ()Runkle School

يجوز للطالب االلتحاق بمدرسة خارج المنطقة المخصصة له لبرنامج  NLSPبناًء عىل موافقة إدارة
تعليم اللغة اإلنجليزية ( .)ELEستتواصل إدارة  ELEمع مكتب التسجيل واإللحاق لتسهيل وإنهاء
االلحاقات المدرسية .ال يمكن لطفلك التسجيل في  NLSPحتى يكمل اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية.
تتواصل إدارة  ELEمع  Office of Registration & Enrollmentلتيسير اإلحاالت المدرسية .ال يمكن
إجراء إحاالت مدرسية حتى قيام الطالب بإكمال فحص إجادة اللغة اإلنجليزية الخاص بهم.

التعليم الخاص

تلبي خدمات التعليم الخاص في جميع أنحاء المنطقة احتياجات الطالب الذين يحتاجون إىل تعليمات
ودعم من قبل متخصصين .إذا كان طفلك يتلقى هذه الخدمات حاليا ،فستعمل مع مكتب خدمات
الطالب ( )Office of Student Servicesفي تحديد مكان مناسب للمدرسة ،باإلضافة إىل خدمات
الدعم والخدمات األخرى التي قد يحتاجها الطالب أثناء انتقاله إىل رياض األطفال.
سيعمل مكتب اإلعداد والتسجيل بشكل عن كسب مع مكتب خدمات الطالب لضمان متابعة واجبات
الطالب المدرسية وخطة االنتقال عن كثب .يمكن العثور عىل موارد ألسر الطالب الذين يتلقون خدمات
التعليم الخاص في المدارس العامة في بروكلين ( )Public Schools of Brooklineعبر زيارة:
.https://www.brookline.k12.ma.us/specialeducation

اللقاءات
المدرسية
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كجزء من إشعار الواجب المدرسي  ،سوف
تتلقى طلًبا لتقديم بعض المعلومات حول
الطالب الخاص بك.
يهدف هذا اإلجراء إىل مساعدة معلم الصف الدراسي للطالب ومستشار المدرسة عىل معرفة المزيد من
األمور عن الطالب و عن تجهيزاتهم لرياض األطفال.
بإمكان أي عائلة لديها أسئلة أو مخاوف محددة بشأن انتقال طفلك إىل رياض األطفال طلب مقابلة مع
مستشار المدرسة لمناقشة األوضاع الخاصة بطفلك .إذا كنت ترغب في تحديد موعد ،سيساعدك
مكتب اإلعداد والتسجيل في تسهيل جدولة موعد.

بدًءا من مايو  ، 2022قد يتواصل موظفو المدرسة معك إلتاحة فرص للتعرف عىل مدرسة طفلك و
صفه الدراسي .تسمح هذه األحداث عادًة للطالب بأن يصبحوا أكثر إرتياًحا لكونهم في مرحلة رياض
األطفال و في بيئة مدرسية ُتعد جديدة بالنسبة لهم .هذه أيًض ا فرصة لولي األمر (األولياء) و الوصي
(األوصياء) للقاء فريق اإلشراف عىل المدرسة والتعرف عىل ما يمكن توقعه في شهر سبتمبر.

صحة الطالب
والتمريض
قبل أن يبدأ طفلك المدرسة في سبتمبر  ،قد تتصل بك ممرضة
المدرسة وتقوم بما يلي
ترتيب أي احتياجات خاصة للرعاية الصحية أو إدارة أي أدوية أو إجراءات أساسية يتم وصفها خالل
اليوم الدراسي.
التأكد من أن طفلك أنهى أخذ كافة اللقاحات  ،وأنه أصبح عىل إستعداد لإللتحاق بالمدرسة.
الطلب منك بتقديم تقرير فحص بدني محدثُ .يعتبر هذا الطلب بمثابة األكثر أهمية بالنسبة بالنسبة
للطالب الذين يقومون بمراجعاتهم الطبية السنوية بعد إجراء التسجيل.
إذا كان لطفلك احتياجات رعاية صحية محددة  ،فيجب عليك مقابلة ممرضة المدرسة قبل أن يبدأ
الطالب في إرتياد المدرسة .إذا كنت بحاجة إىل مساعدة في تحديد موعد لقاء مع ممرضة المدرسة ،
فيمكن أن يساعدك مكتب اإلعداد والتسجيل في ترتيب هكذا لقاء.

لوائح COVID-19
وبسبب الوضع القائم والمتمثل بسرعة انتشار وتطور وباء  ،COVID-19ستواصل المدارس العامة في
بروكلين ( )PSBااللتزام بأفضل الممارسات التي أوصت بها اإلدارات المحلية وإدارات الواليات والتكيف
معها .يرجى زيارة  www.brookline.k12.ma.us/nursesلمراجعة المبادئ التوجيهية واإلجراءات
المدارس العامة في بروكلين ( )PSBالحالية تجاه .COVID-19
يرجى مالحظة أنه اعتبارا من نوفمبر  ،2021ال يلزم بتلقي لقاح  COVID-19لدخول الطالب إىل
المدارس العامة في بروكلين (.)Public Schools of Brookline

هل تغير رأيك؟

نحن نفهم أننا نطلب منك اتخاذ قرارات مهمة حول تعليم طفلك وسط فترة تتسم بطابع
التشويش و عدم الوضوح.
تعتبر روضة األطفال عالمة فارقة مهمة لجميع المعنيين  ،وموظفينا موجودون هنا لدعمك أنت
وعائلتك في هذا االنتقال .ونحن نشجع بقوة جميع األسر التي تخطط لبدء إرتياد أطفالهم رياض األطفال
في سبتمبر عىل االلتحاق بهذه الرياض.
إذا اخترت تسجيل طفلك في التعليم المنزلي  ،أو قررت الحصول عىل عام آخر في مرحلة ما قبل
المدرسة  /الرعاية النهارية  ،أو تغيرت ظروف عائلتك  ،فسوف يساعد مكتبنا في تنسيق عملية
االنسحاب.

المدرسة المنزلية
بموجب الفصل  76من القانون العام في ماساتشوستس ،القسم  ،1وقرار تشارلز
( )CHARLES DECISIONالصادر عن المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس
( ،)MASSACHUSETTS SUPREME JUDICIAL COURTتعترف المدارس العامة في
بروكلين ( )PUBLIC SCHOOLS OF BROOKLINEبحق أولياء األمور أو األوصياء في
تعليم أطفالهم في المنزل وتحترمه.
كما تنص إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في ماساتشوستس (The Massachusetts Department of
 ))Elementary and Secondary Education (DESEعىل أنه "يجب عىل كل طفل االلتحاق بالمدرسة
ابتداء من سبتمبر من السنة التقويمية التي يبلغ فيها سن السادسة".
يجب عىل األسر التي تعيش في Brooklineوالذين يعتزمون تعليم األطفال في المنزل ست سنوات أو
أكثر التسجيل في المدارس العامة في بروكلين ( )Public Schools of Brooklineووضع خطة التعليم
المنزلي بالتنسيق مع المنطقة التعليمية.

واجبات المعلم

يحصل جميع الطالب
المسجلين في الربيع عىل
واجبات المعلمين من
مدرستهم الجديدة خالل
فصل الصيف. .

يرجى مالحظة أن فرق رياض األطفال لدينا تطور مواضع في الصف إلنشاء مجموعات متوازنة من
الطالب .لسوء الحظ  ،ال يمكنهم تلبية طلبات المعلم بخصوص عملية التنسيب.
ستتاح لكل أسرة العديد من الفرص لمشاركة المعلومات التي ستساعد فرق التدريس لدينا عىل معرفة
الطفل بشكل أفضل للمساعدة في عملية إلتحاقه بروضة األطفال .باإلضافة إىل ذلك ،سوف تكون قادًرا
عىل تزويدنا بمدخالت تتعلق بمجموعات من األقران (مثل الجيران واألصدقاء من مرحلة ما قبل
المدرسة ،وما إىل ذلك) التي تشعر أنها قد تمثل تحديات محتملةخالل عملية انتقال طفلك إىل رياض
األطفال.

البدء بمرحلة
الروضة!
مرحبًا في مرحلة الروضة ،ومرحبًا بكم
في بروكلين!
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