
 
 
 
 

ي مرحلة ما 
األسئلة الشائعة حول التسج�ل �ف

ي 
قبل ر�اض األطفال  السؤال: هل طف�ي مؤهل لحضور فصول ما قبل ر�اض األطفال �ف

 منطقة فورت بيند التعل�م�ة المستقلة؟

ي منطقة فورت بيند التعل�م�ة المستقلة، �جب 
) 4أن �كون عمر الطفل أر�ــع (اإلجابة: ل�ي �كون الطفل مؤهً� لمرحلة ما قبل ر�اض األطفال �ض

ي األول من سبتم�ب أو قبله، وأن �كون من
ي أحد المواصفات التال�ة: سكان منطقة فورت بيند التعل�م�ة المستقلة سنوات �ض

 ، وأن �ستو�ض
 

ض  • ي الم�ض
ي يتم التحدث بها �ض �ة �ي اللغة األساس�ة الىت ض �ة ألن لغة أخرى غ�ي اللغة اإلنجل�ي ض ل إتقان محدود للغة اإلنجل�ي

نامج.)، أو ي ال�ب
ض حسب اللغة لتحد�د اإلدراج �ض  (سيتم اختبار الطالب المؤهلني

ا للمبادئ التوجيه�ة الف�درال�ة الخاصة بأهل�ة الدخل (�جب ع� أول�اء األمور إحضار وثائق إثبات الدخل  • التأهل وفق�
، أو ب�ان دفع د ي ذلك كعب الش�ك الحا�ي

ي لشهر واحد ع� األقل من الدخل، بما �ض
عم الطفل، أو خطاب التسج�ل �ض

 برنامج المساعدة الغذائ�ة التكم�ل�ة، وما إ� ذلك)، أو
 �كون بال مأوى، أو •
 لد�ه وصا�ة حال�ة أو سابقة من إدارة األ�ة وخدمات الحما�ة، أو •
ي القوات المسلحة  •

ي القوات المسلحة األم��ك�ة أو لعضو �ض
ص�ب أو أن �كون هو الطفل الُمعال لعضو �شط �ض

�
األم��ك�ة أ

تل أثناء الخدمة الفعل�ة، أو
ُ
 ق

ة أو مات أثناء أداء الخدمة وحصل  • ص�ب بجراح خط�ي
�
طة أو رجل إطفاء أو ُمسِعف أ أن �كون هو الطفل الُمعاٍل لضابط �ث

 ع� جائزة نجمة تكساس. 
 

ي 
 كل مدرسة ابتدائ�ة؟  السؤال: هل تقدم منطقة فورت بيند التعل�م�ة المستقلة فصول ما قبل ر�اض أطفال �ف

 
ي كل مدرسة ابتدائ�ة،  ومع ذلك، س�كون هناك مكان 

ألي اإلجابة: ال تقدم منطقة فورت بيند التعل�م�ة المستقلة فصول ما قبل ر�اض األطفال �ض
 طالب مؤهل لمرحلة ما قبل ر�اض األطفال. 

 
ي تحد�د موقع مبىف صفوف ما قبل ر�اض األطفال؟

 السؤال: ك�ف �مكنىف
 

ي مرحلة ما قب ر�اض األطفال،بة: اإلجا
نامج  PreK Feeder Patternير�ب مراجعة  لتحد�د المبىف الخاص بطفلك �ف وابحث عن ال�ب

 للعثور ع� مدرستك.  School Finderناسب لطفلك. إذا لم تكن ع� درا�ة بالمبىض الخاص بك، تحقق من الم
 

ي العام الدرا�ي 
 ؟2021-2020السؤال: ك�ف أسجل طف�ي لحضور صفوف ما قبل ر�اض األطفال �ف

 
وس كوف�د  ستحلاإلجابة:  نت �سبب ف�ي ا لوجه حىت إشعار آخر:  19عمل�ة التسج�ل ع�ب اإلن�ت  محل المواع�د وجه�

نت أوً� ع� الخطوة األو�:  • الطفل *�جب أن �كون عمر . www.fortbendisd.com �جب إ�مال التسج�ل ع�ب اإلن�ت
ي 

 أو قبل ذلك.  2020سبتم�ب  1أر�ــع سنوات �ض
ي من موظف التسج�ل مع تعل�مات حول ك�ف�ة إرسال  الخطوة الثان�ة:  •

وىض �د اإلل��ت ا ع�ب ال�ب يتل�ت أول�اء األمور تأ��د�
 الوثائق بأمان. 

 يراجع موظف التسج�ل الوثائق المقدمة الخطوة الثالثة:  •
ي من  يتل�ت أول�اء األمور  الخطوة الرابعة:  •

وىض �د اإلل��ت مع تأ��د الوثائق المستلمة ومرفق به  موظف التسج�لرسالة ع�ب ال�ب
ل�ة ( ض ي ). HLSاستب�ان اللغة الم�ض

وىف �د اإلل��ت للتحقق من و / أو تصحيح محت��ات   �جب ع� جميع أول�اء األمور الرد ع� ال�ب
ل�ة.  ض  استب�ان اللغة الم�ض

ل�ة الخاص بهم إ� لغة أخرى غ�ي سيتل�ت أول�اء أمور ا الخطوة الخامسة:  • ض لطالب الذين �ش�ي استب�ان اللغة الم�ض
�ة، تعل�مات من موظف التسج�ل حول ك�ف�ة جدولة اختبار اللغة عند إعادة فتح مدارس منطقة فورت بيند  ض اإلنجل�ي

 التعل�م�ة المستقلة. 
 
 
 
 

https://www.fortbendisd.com/cms/lib/TX01917858/Centricity/Domain/17165/2020-21%20SY%20PreK%20Feeder%20Patterns%205.13.20.pdf
http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=FBI3ZZGURTWK
https://www.fortbendisd.com/site/Default.aspx?PageID=85


ي �جب تقد�مها بأمان؟
 السؤال: ما �ي المستندات الىت

  .ددحملا دعوملا لبق لوبقلا قئاثو  عيمج عمجا

خأ ةق�ثو  وأ دال�ملا ةداهش • ادإلا نم ةلوبقم ىر ض� ة�م�لعتلا ةر ي  ساسكت 
ي�امتجالا نامضلا ةقاطب • فوتم نكت مل اذإ)  ي .ةصاخ ة��ه ةقاطب ةقطنملا ردصت نأ نكم� ،ةر ب�ر  (بالطلا نوئش� لاصتالا 
ي�ياعملا دحأ نوك�س اذه ناك اذإ) لخدلاب ةصاخلا ة�لهألا قئاثو  •  :قئاثولا نمضتت .(لوبقلل ةلهؤملا 

o  لا لصو ي�احلا بتار م ددع / ةعوفدملا ة�لامجإلا روجألا حضوي لمعلا بحاص نم باطخو  ،   ،عفدلا تار
ض� ة�ناجملا تابجولل ةلاحلا مقر  وأ ،ةقاعإلا تاعوفدم لصو  وأ ،تاض��عتلاو  ي ب   وأ ة�ل�مكتلا ة�ئاذغلا ةدعاسملا جمانر

 .ةجاتحملا �ألل ةتقؤملا ةدعاسملا
o بتاورلا مئاسق وأ / و تاباسحلا رتافد لثم ،ةعارزلا وأ لامعألا وأ رحلا لمعلاب ةصاخلا تادنتسملا �إ ةبسنلاب 

داصلا ��تاذ ةر قإلا وأ ا ار لا تار ض� ض� لخدلل ةب� ي ض�املا ماعلا 
ي ي�ف ،  .ةلوبقم تادنتسم 

ازوب ةصاخلا ة��كسعلا ة��هلا نم ققحتلا فدلا ةر خألا ة��كسعلا قئاثولا وأ (لفطلا وأ بألا ة��ه) عا تىلا ىر ي ادإلا اهتددح   ة�م�لعتلا ةر
مب ام  كسعلا �ع ةلئسألا ةعئاشلا ةصاخلا ةلحر لا �إ مسقلا ير جر ي ع� دملا ةلئسأ، ب�ر ض� ساسكت .اذإ ناك ىدل تاسسؤملا ة�سر ي

ض� ساسكت ادإلا ة�م�لعتلا ي ض� ةر  لبق ضا�ر  لافطألا ي
ادإ نم تابثإ • دصأ ة�الولا نأ نم ة�امحلا تامدخو  ة�ألا نوؤش ةر ض� ءاوس لفطلل ة�اصو  باطخ تر ي ض�املا 

ي  ض�احلا وأ 
لا ة��هلا ةقاطب • ي�ولا / دلاولل ة�مسر  ة�صخش ةروص عم 
اقع نهر  وأ راج�إ دقع وأ دقع لثم ةماقإ ةق�ثو  •  ير
م ةروتاف •  (ءا��هك وأ ءام وأ زاغ) قفار
ينصحت لجس • ض َّدحُم   ث

 
ي التح��ل إ� مبىف آخر؟

 ماذا لو كنت أرغب �ف

ض لالنتقال من مبىض إ� آخر. إذا  كانت لد�ك أسئلة أو استفسارات إضاف�ة، ير�ب االتصال بقسم   اإلجابة: طالب ما قبل ر�اض األطفال ل�سوا مؤهلني
 شؤون الطالب. 

 
 16431قسم شؤون الطالب 

Lexington Blvd .Suite 101 Sugar 
Land, Texas 77479 

 2830-327) 281الفا�س: ( 2829-327) 281الهاتف: (
fairs@fortbendisd.comstudent.af 

 
ي العثور ع� معلومات إضاف�ة بخصوص فصول ما قبل ر�اض األطفال والتسج�ل؟

 السؤال: أين �مكنىف
 

ي المدرسة االبتدائ�ة  www.fortbendisd.com/preKاإلجابة: ير�ب ز�ارة موقع ما قبل ر�اض األطفال ع� 
أو االتصال بكاتب الحضور �ض

ي ع� الموقع 
 . / http://campuses.fortbendisd.comالتابع لها. يتم �د قائمة بمعلومات االتصال بالمباىض

 
 السؤال: ماذا لو كنت بال مأوى وال أستطيع تقد�م أي مستندات؟

 
ي اجتما�ي الستكمال طلب الحصول ع� حال

ي بأخصاىئ
ة اإلجابة: �مكنك التسج�ل عن ط��ق ز�ارة المبىض الخاص بك أثناء مواع�د التسج�ل. ستلت�ت

ي  دين.  -"بال مأوى" وفق قانون مكيىض  فينتو لمساعدة الم�ث
 
 

ي 
 2020مايو  1تمت المراجعة �ض

https://tea.texas.gov/academics/early-childhood-education/general-prekindergarten-faq
https://tea.texas.gov/academics/early-childhood-education/general-prekindergarten-faq
mailto:student.affairs@fortbendisd.com
http://www.fortbendisd.com/preK
http://campuses.fortbendisd.com/
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