تسجيل مرحلة ما قبل المدرسة
مرحبا بكم في مرحلة ما قبل المدرسة بمنطقة مدارس تشيري كريك .نحن متحمسون جدا لبدء شراكة معكم من شأنها أن تضمن النجاح لطفلك .هذه
هي الخطوة األولى في ما نأمل أن تكون عالقة طويلة وإيجابية مع تشيري كريك .تضم منطقة مدارس تشيري كريك  80فصال دراسيا مختلفا في
 23موقعا مختلفا .نتوفر على ثالثة برامج مختلفة لمرحلة ما قبل المدرسة (برنامج كولورادو لمرحلة ما قبل المدرسة ،و برنامج التعليم الخاص،
وبرنامج دفع الرسوم الدراسية) .يرجى قراءة جميع المعلومات التي تتضمنها هذه الرسالة ،وسوف تجعل االنتقال إلى مرحلة ما قبل المدرسة سلسا.

معلومات عامة لمرحلة ما قبل المدرسة:
•
•
•
•


•
•

يجب أن يكون الطالب  3سنوات بحلول  15أغسطس من العام الدراسي الذي سيحضر فيه .ويجب أال يكون  5سنوات بحلول األول من
مرحلة ما قبل المدرسة هو برنامج لمدة  4أيام في األسبوع.
الفصول من االثنين إلى الخميس مع عدم وجود مدرسة يوم الجمعة
لدينا حصص الصباح وبعد الظهر .تستغرق الحصص حاليا ساعتين و  45دقيقة.
حصة الصباح 8:00 :صباحا  10:55 -صباحا (الحضور من الساعة  8:00صباحا إلى الساعة  8:15صباحا)
حصة بعد الظهر 11:50 :صباحا  2:45 -مساء (االمغادرة من  2:30ظهرا حتى  2:45مساء)
تتوازن الفصول الدراسية مع الطالب من مختلف البرامج.
ال يتم توفير النقل

الرسوم:




 4أيام في األسبوع ،من االثنين إلى الخميس
الرسوم الدراسية هي  9دفعات بالتساوي من  $ 340المستحقة في األول من كل شهر
هناك  $ 100رسوم سنوية غير قابلة لالسترداد المستحقة عند التسجيل

برنامج كولورادو لمرحلة ما قبل المدرسة(س.ب.ب).
 برنامج ممول من الدولة للطالب الذين حددت أسرهم عوامل الخطر.
يمكن االطالع على معايير التأهيل على:
https://www.cherrycreekschools.org/Page/8595
4 أيام في األسبوع ،من االثنين إلى الخميس
 نحن ممولون لعدد محدود من األماكن .إذا اعتقدت العائلة أنها قد تكون مؤهلة للحصول على واحدة من هذه البرامج ،سوف تكون هناك
حاجة للمشاركة في عملية الفرز خالل موعد التسجيل .يرتب األطفال حسب العائالت األكثر تأثرا.

التعليم الخاص (تشايلد فايند)


هذا البرنامج لأللطفال الذين تم تحديدهم على كونهم أطفال ذوي احتياجات فردية .إذا كان طفلك قد تم تحديده بالفعل على أنه مؤهل لخدمات
التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،أو إذا كانت لديك مخاوف بشأن التقدم التنموي لطفلك ،فيجب عليك االتصال بمكتب تشايلد فايند على

الرقم  .720-554-4001ال تستمر في عملية التسجيل هاته
سيكون موعد التسجيل الخاص بك لمرحلة ما قبل المدرسة في مكتب الطفولة المبكرة الموجود في العنوان:
Eastridge Elementary School
11777 East Wesley Avenue
Aurora, CO 80014

*أدخل من خالل األبواب الزرقاء أمام المبنى
ما يمكن توقعه في موعدك:


سيستغرق موعدك حوالي  90دقيقة .خالل وقتك معنا سنعمل على استكمال العديد من المهام التي تتطلبها الدولة و مدارس تشيري كريك.
هدفنا هو أن يكون لك"وقفة واحدة" للتسجيل وضمان مغادرتك مع تلميذ رسمي لمرحلة ما قبل المدرسة .سيتضمن موعدك ما يلي:






عملية القبول لمنطقة تشيري كريك
استكمال استمارات الوالدين عبر اإلنترنت (المطلوبة من قبل المنطقة)
استكمال استمارات الوالدين الورقية (المطلوبة من قبل الدولة)
الفحص (بالنسبة لألسر التي تقدم طلب االلتحاق ب (س.ب.ب).

يجب إحضار جميع المستندات والمعلومات المذكورة أدناه .إذا وصلت بدون الوثائق التالية لن تكون قادرا على تسجيل طفلك وسيتوجب عليك تحديد
موعد جديد في وقت الحق - .ال استثناءات
***إذا كنت خالل عملية الفرز لتحديد القبول في (س.ب.ب) ،يجب إحضار طفلك لهذا الموعد ** .األسر التي تدفع الرسوم ال تحتاج لجلب طفلهم.
المستندات المطلوبة ومعلومات إضافية لتقديمها في موعدك:
• شهادة ميالد طفلك
• سجل التلقيح
• البطاقة الشخصية للوالد (الوالدان)  /الوصي
• أسماء وأرقام الهواتف لألشخاص الذين يمكنهم أخذ الطالب من المدرسة
• طبيب األسنان واسم الطبيب ورقم الهاتف والعنوان
• معلومات التأمين الصحي
• الرسوم الدراسية فقط  $ 100 -شيك أو ماني أوردر مدفوع لمدارس تشيري كريك ،رسوم التسجيل غير قابلة لالسترداد
• إثبات اإلقامة (انظر أدناه)
التحقق من اإلقامة( :واحد مما يلي)
• فاتورة الغاز أو الكهرباء الحالية فقط الشهر األخير أو الحالي (ال يوجد قطع أو إشعارات نهائية)
• عقد اإليجار  /اتفاقية تأجير موقعة و قائمة  2 /أشهر من العمر
• "ديد أوف تراست" للمنازل التي تم شراؤها حديثا  2 /أشهر من العمر
ويمكن إنشاء وضع المقيم المشترك ويمكن تجديده سنويا .مطلوب إثبات اإلقامة لكل من المقيم والمقيم المشارك وكذلك الوثيقة /الرسالة
الموثقة .ويمكن االطالع على الوثائق على  Cherrycreekschools.orgتحت التسجيالت.

العائالت التي تقدم طلب للحصول على برنامج كولورادو لمرحلة ما قبل المدرسة:
باإلضافة إلى الوثائق المذكورة أعاله يرجى إحضار أكبر عدد ممكن من العناصر التالية .من أجل التأهل نحن بحاجة إلى التحقق من الدخل وبالتالي
فكلما وفرت وثائق إضافية سيكون أفضل .يجب إحضار الوثائق لجميع البالغين الذين يعيشون في منزل الطفل .إذا لم يكن لديك أي وثائق للتحقق من
الدخل ،فلن يمكنك التأهل.
• ضرائب السنة األخيرة ،1040 ،أو W2
• وثائق الراتب الشهري الحالية (لشهرين إثنين)
• خطاب الموافقة على تأمين الضمان االجتماعي ()SSI
• خطاب الموافقة على برنامج التغذية التكميلية ()SNAP
• خطاب الموافقة على المعونة المؤقتة لألسر المحتاجة ()TANF
• إثبات دعم الطفل
• فحص الحساب المصرفي الحالي واالدخار
• التحقق من البطالة
نتطلع إلى مستقبل مشرق وشراكة رائعة معك أنت وطفلك .واسمحوا لنا أن نعرف إذا كنا نستطيع مواصلة دعم االنتقال إلى منطقة مدارس تشيري
كريك.

