
   
 

   
 

Anaokulunda çocuklar:  

• Kendilerini iyi ve rahat hissederler ve başkalarına 

kendilerini iyi ve rahat hissettirirler 

• Birçok arkadaşla birlikte çalışmayı ve oynamayı 

öğrenirler 

• Kendilerini güvende hissederler 

• Önemli ve heyecan veren yeni kavramları öğrenirler 

• Birçok aktivite ve öğrenme sürecinde başarıyla tanışırlar 

• Öğrenmenin eğlenceli bir şey olduğunu keşfederler  

• Sorumluluk duyguları gelişir 

• Kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade edebilirler 

• Yardım ve rehberlik konusunda öğretmene ihtiyaç 

duyduklarından otoriteye saygı duymayı öğrenirler 

• Yardımseverlik ve işbirliği atmosferine sahip olan sınıf 

ortamında faaliyetler yaparlar  

• Oynama ve paylaşma fırsatlarına sahip olurlar 

• Harika bir gün geçirirler!  

Anaokuluna gelen çocukların sahip olması gereken 

beceriler:  

• Adını ve soyadını söyleyebilmek 

• Yazılı olarak gördüklerinde adını ayırt edebilmek  

• Doğum gününü ve yaşını söyleyebilmek 

• Bazı harf ve sayıları tanımak (0 ile 10 arası)  

• Bazı renkleri bilmek ve adlarını söylemek  

• 1’den 10’a kadar saymak  

• Beş nesneyi sayabilmek 

• Alfabeyi sayabilmek  

• Bir resimle ilgili hikaye anlatabilmek 

• İhtiyaçlarını basit cümlelerle anlatmak  

• Sırasını ve payını almayı bekleyebilmek 

• İki aşamalı talimatlara uymak 

• Başkalarını dinlemek 

• Sesli olarak hikaye okuma etkinliğine katılmak 

• Ceket (ve diğer giysilerin) çıtçıt, fermuar ve düğmelerini 

kapatıp açabilmek 

• Tuvalet ihtiyacını tek başına karşılayabilmek 

• Boya kalemi ve kurşun kalemlerle çizim yapma 

deneyimine sahip olmak 

• Makas kullanma deneyimine sahip olmak 

• Büyük bir topu zıplatmak ve yakalamak 

 

Baldwin-Whitehall Okul Bölgesi 

Geleneksel Değerler, Kaliteli Eğitim ve 

Bir Dünya Fırsat 

 

Okul Yönetim Kurulu 

Başkan                                     Dr. Anthony DiCesaro  

Başkan Birinci Yardımcısı         Peter D. Giglione  

Başkan İkinci Yardımcısı           Robert Achtzehn  

Karen Brown                             Daniel Knezevich  

Gerald G. Pantone                    Amanda Priano  

David J. Solenday                     Janice Tarson  

Kurul Sekreteri                         Theanita Hampsay  

Hukuk Danışmanı                    Weiss, Burkhardt, Kramer, LLC 

 

Okulların Yöneticisi 

Dr. Randal A. Lutz 

412-884-6300, Ext. 7240 

 

İlköğretim Müdürü 

Bayan Andrea Huffman 

412-884-6300, Dahili 7261 

 

Orta Öğretim Müdürü 

Bayan Jill Fleming-Salopek 

412-884-6300, Dahili 7261 

 

İdare Ofisleri 

4900 Curry Road 

Pittsburgh, PA 15236 

412-884-6300 

 

Anaokulu  

Kayıtları 

2 0 2 1- 2 0 2 2 

 

Online Kayıt Portalı 

22 Şubat-9 Nisan 2021 

Tarihleri arasında açık olacaktır 

 

Zorunlu Eleme Tarihleri 

McAnnulty İlköğretim Okulu:  

 21 Nisan 2021 

J.E. Harrison Eğitim Merkezi: 

28 Nisan 2021 
J. E. Harrison Eğitim    McAnnulty İlköğretim Okulu 

         Merkezi                   5151 McAnulty Road 

129 Windvale Drive         Pittsburgh, PA 15236 
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Çocuğunuzu Anaokuluna 

Kaydettirmek  

Online Kayıt Portalı 

22 Şubat—9 Nisan 2021 

tarihleri arasında açık olacaktır 
www.bwschools.net/our-district/ 

kindergarten-registration 
 

Kabul Edilme Şartları 
Çocuğunuzun anaokuluna kabul edilebilmesi için şu 

şartları karşılaması zorunludur:  

• 1 Eylül tarihinden önce beş yaşında olmak; 

• Doğum, vaftiz ya da hastane belgesine sahip 

olmak;  

• Pennsylvania Eyalet Yasaları kapsamındaki aşı 

şartlarını karşılamak; 

• Çocuk başka bir anaokulundan nakil değilse, 

baharda ya da okulun ikinci haftası bitmeden 

kayıt yaptırmış olmak. 

İkamet 

Bölge okullarımız, başka bölgelerden öğrencileri kabul 

etmemektedir. Anne babalar/velilerin, çocuklarını 

bölge okullarına kaydedebilmeleri için Baldwin 

Whitehall Okul Bölgesinde, yani Baldwin Kasabası, 

Baldwin İlçesi ya da Whitehall Kasabasında ikamet 

ediyor olmaları zorunludur. Anne babaları, çocuklarının 

hangi ilköğretim okuluna devam edeceğine karar 

vermek için idare ofisiyle irtibata geçebilirler. 

Sağlık ve Diş Sağlığı Şartları 

Anaokuluna kabul için tüm öğrencilerin fiziksel 

muayene ve diş muayenesinden geçmeleri 

gerekmektedir. Formlar, okullardan alınabilir ya da 

Anaokulu Web Sitemizden indirilebilir. 

 Kayıt Süreci 

Baldwin-Whitehall Okul Bölgesi online kayıt 

portalında kayıt işlemlerinin nasıl 

tamamlanacağı hakkındaki bilgileri; 

www.bwschools internet sitesi, İdare Ofisi ve 

Anaokulu Kayıt İşlerinden alabilirsiniz. 

Aşağıdaki adımları tamamlayın:  

1. Online Kayıt Portalından kayıt işlemlerini 

tamamlayın. 

AŞAĞIDAKİ BELGELERİ DOLDURUP 

YÜKLEMENİZ ZORUNLUDUR, AKSİ HALDE 

KAYDINIZ YAPILMAZ. 

• Çocuğunuzun aşı karnesi (Eğer elinizde yoksa, 

çocuğunuzun doktorundan bir suretini temin 

edin.);  

• Çocuğunuzun doğum, vaftiz ya da hastane 

belgesi; 

• İkameti gösterir belgeler (tapu ya da kira kontratı 

ile aşağıdaki belgelerden iki {2} tanesi: güncel 

hizmet faturaları  {cep telefonu hariç}, güncel 

kredi kartı ekstresi, emlak vergisi makbuzu, gelir 

vergisi beyannamesi, güncel banka ekstresi). 

2. Bunun ardından kayıt işlemleri 

başlatılacaktır. 

3. Çocukların her biri için eleme mülakatının 

saati McAnnulty Elementary School ya da J.E. 

Harrison Education Center tarafından size e-

posta ya da telefonla bildirilecektir. 

Tüm adımlar, çocuğun velisi ya da yasal vasisi 

tarafından tamamlanmak zorundadır. Eğer 

çocuğu kaydettiren kişi, çocuğun anne ya da 

babası değilse, ona bakmakla yükümlü 

olduğuna ya da onun vasisi olduğuna dair ilgili 

yasal belgeleri göstermek zorundadır. 

 Zorunlu Eleme Tarihi 

McAnnulty İlköğrteim Okulu: 

21 Nisan 2021 

J.E. Harrison Eğitim Merkezi: 

                   28 Nisan 2021 

Aşılar 
Pennsylvania’da şu aşıların yapılması zorunludur:  

• Dört doz difteri/tetanos/boğmaca aşısı (DPT), 

dozlardan biri dördüncü yaş gününde ya da daha 
sonra uygulanmış olmalı 

• Dört doz çocuk felci aşısı, dozlardan biri dördüncü 
yaş gününde ya da daha sonra uygulanmış olmalı 

• Doğru şekilde planlanmış, kızamık içeren iki doz 

aşı, genellikle kızamık / kızamıkçık / kabakulak 
(MMR) olarak uygulanır 

• Doğru şekilde planlanmış üç doz Hepatit B aşısı 

• Doğru şekilde planlanmış iki doz su çiçeği aşısı, 
birinci doğum gününde ya da daha sonra 
uygulanmış olmalıdır ya da doktor/görevli 
personel tarafından hastalığın geçirildiği ay ve yıl 
yazılı olarak bildirilmelidir  

• 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm çocukların 
kanındaki kurşun düzeyini belirlemek için 
Anaokuluna girmeden ya da çocuklar altı yaşına 
girmeden önce (hangisi daha önce gerçekleşirse) 
test yapılmalıdır. Bunun için kanıt sunulması 
zorunludur. 

Eleme 

Anaokuluna başlayacak tüm çocukların, kayıt süreci 
kapsamında özel bir elemeye katılması gerekecektir. 
Elemenin amacı, aşağıdaki alanlardaki yetkinliklerin 
belirlenmesidir: işitme, hafıza, dil ve bilişsel beceriler. 
Sonuçlar, anaokulunda eğitime hazır olup olmadığına 
karar verilmesine yardımcı olacaktır. Eleme süreci 

yaklaşık 30 dakikada tamamlanacaktır. 

 

Sorularınızı, lütfen çocuğunuzun devam 

edeceği okula yöneltin: 

McAnnulty İlköğretim: 412-714-2020 

J.E. Harrison Eğitim Merkezi:             

412-885-7530 
 


