
ل: * روضة األطفال هي مكان حيث األطفا  
يشعرون بالراحة وحالة جيدة تجاه أنفسهم واآلخرين.   -   

يتعلمون العمل واللعب مع العديد من األصدقاء الجدد.   -  

يشعرون باألمان واالطمئنان.   -  

ة.   - يتعلمون مفاهيم جديدة مهمة ومثير  

ي العديد من األنشطة ومواقف التعلم.   حققوني  -
 
النجاح ف  

ء ممتع.   - ي
يكتشفون أن التعلم ش   

يطورون شعورهم بالمسؤولية.   -  

ون عن أنفسهم بشكل مبدع.   - يعير  

ام السلطة أثناء طلب الحصول عىل المساعدة    - يتعلمون احير

واإلرشاد من المعلم.   -  

ء بالمساعدة والتعاون  - ي جو فصل دراشي مىلي
 
. يعملون ف  

لديهم فرص للعب والمشاركة.   -  

يتمتعون بيوم رائع.   -  

 
ي يجب أن يجلبها األطفال إىل رياض  

* المهارات الت 

 األطفال: 

-   . يذكر االسم األول واألخير  

ا.   - يتعرف عىل اسمه/ اسمها مطبوعً  

يذكر تاري    خ الميالد والعمر.   -  

( 10-0يتعرف عىل بعض الحروف واألرقام )  -  

األلوان وأسمائها. يتعرف عىل بعض    -  

                       10يعد إىل    - 

يعد خمسة أشياء.   -  

          يقرأ الحروف األبجدية.   -

يخير قصة عن صورة.   -  

ي جملة بسيطة.   يعيرر عن    -
احتياجاته ف   

نصيبه/ ها.   -قادر عىل انتظار دوره/ ها    -  

-   . يتبع التعليمات المكونة من خطوتير   

اآلخرين. يستمع إىل    -  

قَرأ بصوت عاٍل.   يستمع إىل  -
ُ
قصة ت  

ة و   - )وعنارص مالبس أخرى(. معطف  سير  

المرحاض بشكل مستقل.   و يستعمليدخل    -  

يجرب الرسم باستخدام الطباشير الملون وأقالم الرصاص.   -  

يجرب استخدام المقص.   -  

ة.   - يقفز ويلتقط كرة كبير  

 

التعليمية  بالدوين وايتهول مقاطعة  

              -جودة التعليم  -القيم التقليدية 

 عالم من الفرص 

 مجلس إدارة المدرسة 

ي ديسيسارو                  الرئيس/     
الدكتور أنتون   

بيير د. جيجليون                   نائب الرئيس األول/   

 / ي
ي                      نائب الرئيس الثان  ن روبرت أخير   

يفيتش                         كارين براون          دانيال كي    

ي بانتون      الد جر أماندا بريانو                         جير  

ي سولينداي   جانيس تارسون                  ديفيد جر  

ثانيتا هامبساي                 سكرتير مجلس اإلدارة/   

      LLCفايس، بوركهارت، كرامر،                 / المحامي 
 

ف عىل المدارس   المشر

 د. راندال  أ. لوتز 

412-884-6300, Ext. 7240 

ي 
 مدير التعليم االبتدائ 

 السيدة أندريا هوفمان 

412-884-6300, Ext. 7261 

 مدير التعليم الثانوي 

سالوبيك   -السيدة جيل فليمنج  

412-884-6300, Ext. 7261 

 مكاتب اإلدارة 

 طريق كاري 4900

غ ، 15236بنسلفانيا    بيتسير  

412-884-6300 

 

 

 

ي 
 
األطفال  روضةالتسجيل ف  

 2021-2022م 
 

نت    سيتم فتح بوابة التسجيل عبر اإلنب 
اير  22من   :  م2021أبريل   9  إىل فبر

 

المطلوبة:  االختبار  تواري    خ  
 

ي االبتدائية
 مدرسة ماكنولت 

م2021أبريل   21  
 : ي إي هاريسون التعليمي  مركز جر

م2021أبريل   28  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مقاطعة بالدوين وايتهول التعليمية 

 
 

 

 

412-884-6300 

www.bwschools.net 

 
 

r     

ي إي هاريسون   مركز جر

 التعليمي 

شارع فينديفال درايف    129

غ    - بنسلفانيا   -بيتسبر  

PA 15236 

 

ي  
مدرسة ماكنولت 

 االبتدائية 

ي    5151
  -طريق ماكانولت 

غ   بنسلفانيا   -بيتسبر  

PA 15236 

 

 

http://www.bwschools.net/


ي رياض األطفال 
 تسجيل طفلك ف 

نت   بوابة التسجيل عبر اإلنب 
 ستفتح من 

اير  22 م 2021أبريل  9 -فبر  
www.bwschools.net/our-

district/kindergarten-registration 
األهلية  -الجدارة    

ي 
 لدخول رياض األطفال يجب اآلنر

ا
:* لكي يكون الطفل مؤهًل  

شهر  أن يبلغ من العمر خمس سنوات قبل اليوم األول من    -
 .  سبتمير

-   . لديه شهادة ميالد أو إثبات من المستشف   

تلبية متطلبات التطعيم بموجب قانون والية بنسلفانيا.   -  

ي    -
ي فصل الربيع أو قبل نهاية األسبوع الثان 

أن يتم التسجيل ف 
من المدرسة، إال إذا كان الطفل يتم نقله من روضة أطفال 

 أخرى. 

 اإلقامة

ال تقبل الطالب برسوم دراسية. يجب أن   المقاطعة التعليمية

ي  
بالدوين    مقاطعةيكون الوالدان أو األوصياء مقيمير  ف 

ي مجتمعات بلدة بالدوين، أو  التعليمية  وايتهول
، ويقيمون ف 

منطقة  بالدوين، أو بلدة وايتهول، من أجل تسجيل طفلهم  

ي 
. يمكن للوالدين االتصال بمكتب  لمقاطعة التعليمية  ا  ف 

ي سيحض  فيها طفلهم.   اإلدارة
لتحديد المدرسة االبتدائية التر  

 متطلبات الصحة واألسنان

األسنان مطلوبة عند القبول    و فحصالبدنية    الفحوصات

لجميع الطالب الذين يدخلون رياض األطفال. يمكن  

الحصول عىل النماذج من المدارس أو تحميلها من صفحة  

 الويب الخاصة برياض األطفال. 

 

  

 عملية التسجيل 

نت  خطوات التسجيل    يمكن إكمال من خالل  عير اإلنير

التعليمية    بالدوين وايتهول  موقع مقاطعة  الدخول إىل

 : ي
ون  و     Our Districtثم       www.bwschools.net  اإللكير

  Kindergarten Registrationثم   

 اتبع الخطوات التالية: 

نت. أكمل التسجيل من خالل بوابة    -1 التسجيل عير اإلنير  

يجب عليك تحميل المستندات التالية كاملة، أو لن  

 يتم التسجيل. 

سجالت تطعيم طفلك )إذا لم يكن لديك هذه السجالت،    -

 يرجر الحصول عىل نسخة من طبيب طفلك(. 

-   . شهادة ميالد طفلك أو إثبات من المستشف   

: 2إثبات إقامتك )سند أو اتفاقية إيجار ونسختان }  - ي
{ مما يأنر

فاتورة المرافق الحالية }ليس الهاتف المحمول{، فاتورة  

يبة   يبة   األمالك،بطاقة االئتمان الحالية، فاتورة رص  إقرار رص 

(  الدخل، ي الحاىلي
. كشف الحساب المضف   

سيتم بعد ذلك معالجة تسجيلك.   -2  

يد   االختبار وقت  ب  سيتم إخبارك  -3 لكل طفل عير الير

ي االبتدائية أو 
ي أو مكالمة هاتفية من مدرسة ماكنولتر

ون  اإللكير

ي إي هاريسون التعليم.   من مركز جر

 

يجب إكمال جميع الخطوات بواسطة  

. إذا لم   ي
 
ي أو الوصي القانوئ

الوالد الحقيق 

يكن الشخص الذي يسجل الطفل هو  

قديم  الوالد، فيجب عىل هذا الفرد ت

ي توضح  
الوثائق المناسبة والقانونية الت 

 التبعية أو الوصاية. 
 

 تواري    خ االختبار المطلوبة:  

ي االبتدائية
 مدرسة ماكنولت 

م2021أبريل   21  

 : ي إي هاريسون التعليمي  مركز جر

م2021أبريل   28  

 التحصينات
 * تطلب والية بنسلفانيا التطعيمات اآلتية: 

يا / التيتانوس / لقاح السعال الديكي  أرب  ع  - جرعات من لقاح الدفتير

عىط عند أو بعد عيد الميالد الرابع.           الالخلوي 
ُ
، جرعة واحدة ت  

أرب  ع جرعات من لقاح شلل األطفال، تعىط جرعة واحدة عند أو   -

 بعد عيد الميالد الرابع. 

ما يتم   جرعتان متباعدتان بشكل صحيح من لقاح الحصبة، وعادة   -

           إعطاؤه كلقاح لمرض الحصبة/ النكاف/ الحصبة األلمانية 

  Bثالث جرعات متباعدة بشكل صحيح من لقاح التهاب الكبد  -

جرعتان متباعدتان بشكل صحيح من لقاح الحماق )جدري الماء(    -

يتم إعطاؤه عند أو بعد عيد الميالد األول أو بيان مكتوب من  

ينوب عنه يشير إىل تاري    خ المرض )الشهر والعام(. الطبيب أو من   

ُيطلب من جميع األطفال فحص   -م 2018يناير  1اعتباًرا من  -

ي الدم لديهم قبل االلتحاق برياض األطفال أو  
مستوى الرصاص ف 

. ويجب تقديم دليل   -أيهما أقرب -قبل بلوغهم سن السادسة   

 االختبار

ي  سُيطلب من كل طفل يدخل روضة األطفال ا
لمشاركة ف 

  االختبار فردي كجزء من عملية التسجيل. الغرض من    اختبار 

ي المجاالت اآلتية: الذاكرة السمعية  
هو تحديد الكفاءات ف 

ي تحديد  واللغة والمهارات المعرفية. سوف  
تساعد النتائج ف 

ي رياض األطفال. ستستغرق  
ي التعليم ف 

مدى االستعداد لتلفر

دقيقة.   30حواىلي    االختبار عملية    

ي  
إذا كان لديك أي أسئلة، يرجر االتصال بالمدرسة الت 

 سيحض  فيها طفلك. 

ي االبتدائية  
412-714-2020مدرسة ماكنولت   

  : ي إي هاريسون التعليمي 412-885-7530مركز جر  

 

 

DPT 

MMR 

http://www.bwschools.net/our-district/kindergarten-registration
http://www.bwschools.net/our-district/kindergarten-registration

