
 
 

 
 

Okul Öncesi Kayıt SSS  

S: Çocuğum Fort Bend ISD'deki okul öncesi programa gidebilir mi? 

C: Fort Bend ISD'deki okul öncesi programına uygun olmak için, çocuğunuzun 1 Eylül itibariyle veya daha öncesinde 
dört (4) yaşını tamamlamış olması, Fort Bend ISD sakini olması ve aşağıdaki özelliklerden birini karşılaması 
gerekir: 

 

 Evde İngilizce dışında bir dil konuşulduğu için sınırlı İngilizce yeterliliğine sahip olmak yeterlidir (Dil 
yeterliliğine sahip öğrenciler programa yerleşmek için test edilecektir.) ya da 

 Federal Gelir Uygunluk Kılavuzuna göre hak kazanmış olmak (Ebeveynler, maaş bordrosu, çocuk destek 
bilançosu, Ek Beslenme Yardım Programı'na uygun bulunduklarını belirten mektup dahil olmak üzere 
en az bir aylık gelirlerini de içeren gelir beyanında bulunmalıdır) ya da 

 Evsiz olmak ya da 

 Aile ve Koruyucu Hizmetler Departmanlığı tarafından geçmişte vasilik görevi almış veya hâlâ bu görevi 

sürdürmekte olmak ya da 

 Aktif veya aktif görevdeyken yaralanan veya öldürülen bir ABD Silahlı Kuvvetleri üyesinin bakmakla 
yükümlü olduğu bir çocuk olması ya da 

 Görev sırasında öldürülmüş ya da ciddi yaralanıp Teksas Yıldızı ödülü almış olan bir polis memuru, itfaiyeci 
veya acil müdahale ekibi görevlisinin bakmaya yükümlü olduğu bir çocuk olmak. 

 
S: Fort Bend ISD her ilköğretim kampüsünde okul öncesi eğitim sunuyor mu? 

 
C: Fort Bend ISD, her ilköğretim kampüsünde okul öncesi sınıflar sunamasa da okul öncesi programlarına kabul 

edilen her öğrenci için hazır kontenjanları vardır. 

 
S: Bölgeme kayıtlı olan okul öncesi kampüsünü nasıl tespit ederim? 

 
C: Çocuğunuzu kaydettireceğiniz bölgenize kayıtlı okul öncesi kampüsünü belirlemek için  lütfen Prek Feeder 

Pattern'a göz atıp çocuğunuz için uygun programı seçin. Bağlı olduğunuz kampüsünüzü bilmiyorsanız Okul 
Bulucu'yu kullanarak okulunuzu tespit ediniz. 

 
S: 2020-2021 öğretim yılında okul öncesi programa gidebilmesi için çocuğumu nasıl kaydedebilirim? 

 

C: COVID-19 çevrimiçi kayıt sistemi bir sonraki duyuruya kadar yüz yüze randevuların yerini alacaktır. 

 Adım 1: Çevrimiçi kayıt öncelikle www.fortbendisd.com adresinden tamamlanmalıdır. *Çocuğunuz 
Eylül 1, 2020 tarihi itibariyle veya daha öncesinde dört yaşını tamamlamış olmalıdır. 

 Adım 2: Ebeveynler, kayıt bürosundan belgelerin güvenli bir şekilde nasıl gönderileceğine ilişkin 
talimatları içeren bir e-posta onayı alır. 

 Adım 3: EAY gönderilen belgeyi inceler. 

 Adım 4: Ebeveynler, kayıt bürosundan (EAY) belgelerin ulaştığına dair, Evde Konuşulan Dil Anketi (EKDA) 
içeren bir onay e-postası alırlar. Tüm ebeveynler bu e-posta'yı onaylayarak ve/veya EKDA içeriğini 
doğrulayarak yanıtlamalıdırlar. 

 Adım 5: EKDA'sı İngilizce dışında bir dili gösteren öğrencilerin ebeveynleri, kayıt bürosundan FBISD 
tesisleri yeniden açıldığında dil sınavı programlamasının nasıl yapılacağına ilişkin talimatları içeren bir 
e-posta alır. 

 

 
 
 

 

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


S: Güvenli bir şekilde teslim edilmesi gereken belgeler hangileridir? 
 
C: Randevu almadan önce tüm gerekli belgeleri toplayın. 

 Doğum belgesi veya diğer TEA tarafından kabul edilen belgeler. 

 Sosyal güvenlik kartı (Bu mevcut değilse bölge tarafından özel bir kimlik verilebilir. Öğrenci İşleri ile 

görüşün). 

 Gelir uygunluğu belgeleri (Gereken kriterlerde mevcutsa). Belgeler şunları içerir: 

o Mevcut maaş makbuzu, brüt ücretleri/ne sıklıkta ödeme yapıldığını belirten işverene ait bir yazı, 

çalışanın tazminatları veya engelli ödemesi makbuzu, ücretsiz yemek için SNAP veya TANF 

numarası. 

o Serbest meslek sahibi kişiler için muhasebe defterleri ve kişi tarafından düzenlenen maaş 

makbuzları veya geçen yılın gelir vergisi beyannameleri gibi ticari veya tarım belgeleri kabul 

edilebilir belgelerdir. 

Askeri Savunma Bakanlığı Kimliklerinin (ebeveyn veya çocuk kimliği) veya Teksas Eğitim Ajansı 

tarafından belirtilen diğer askeri belgelerin doğrulanması. Kampüsün soruları varsa TEA PreK SSS 

bölümündeki askeri bölümü inceleyin. 

 Devlet'in geçmişte veya bu zamanda çocuk için vasilik verdiğine ilişkin DFPS tasdiki. 

 Resmi resimli ebeveyn/veli kimliği. 

 Senet, kira veya ipotek sözleşmesi gibi ikamet kanıtı. 

 Fatura (gaz, su veya elektrik). 

 Güncel aşı kaydı. 
 

S: Kampüs değişimi nasıl yapılabilir? 

C: Okul öncesi öğrenciler kampüs değiştiremez. Daha fazla sorunuz veya endişeniz olması durumunda Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz. 

 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
16431 Lexington Bul. Suite 101 
Sugar Land, Teksas 77479 

Telefon: (281) 327-2829 Faks: (281) 327-2830 
student.affairs@fortbendisd.com 

 

S: Okul öncesi ve kayıt işlemleri ile ilgili ek bilgilere nereden ulaşabilirim? 

 
C: Okul öncesi programı web sitesine www.fortbendisd.com/preK adresinden ulaşabilir ya da ilkokul 

kampüsünüzdeki bina sorumlusuyla iletişime geçin. Kampüs iletişim bilgilerini içeren listeye ulaşmak için 
lütfen tıklayın  http://campuses.fortbendisd.com/. 

 

S: Evsizsem ve belgeleri sağlayamıyorsam ne yapmalıyım? 

 
C: Kayıt tarihleri boyunca bölgenizdeki kampüsü ziyaret ederek kaydolabilirsiniz. Başvuruyu McKinney Vento evsiz 

statüsünde tamamlamak için bir sosyal görevli ile görüşeceksiniz. 
 

 
1 Mayıs 2020 tarihinde güncellenmiştir. 

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

