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 اتصل بمدرستك العامة
 

 تسجيل الروضة                
 2015أيار/مايو  29 –يناير  /كانون الثاني 20

 !2015فلك اآلن لشهر أيلول/سبتمبر سجل ط

 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 تذكر أنه: 

 2015أيلول/سبتمبر  1في يجب أن يكون طفلك قد أتم الخامسة من العمر 

 وتأكد من إحضار التالية: يقم بزيارة مدرسة الح

 سجالت تطعيم طفلك الحديثة 

  هوية غير السياقة، هوية مع صورة  /رخصة قيادة سارية المفعول األوصياء: /األهل هويةتحديد

 جواز سفر وظيفة بلدية، أو أوفيدرالية، والياتية 

 يطلب واحدة من التالية

 األصلية شهادة ميالد الطفل 

 جواز سفر الطفل ساري المفعول 

 شهادة المعمودية األصلية تشير إلى تاريخ ميالد الطفل 

  موثقة حسب األصول وتبين تاريخ الوالدة أومصدقة  –نسخة محضر المعمودية 

 يخ الوالدةإفادة مصدقة من الوالدين أو من قريب أخر يشير إلى تار 

 سجالت المدرسة السابقة تشير إلى تاريخ الوالدة 

 و                          

 

 

 

  .برهانين اثنين لإلقامةللعنوان باسم الوالدين أو الوصي. ستطلب المدرسة أن ترى  برهانين اثنينمطلوب ال تنسى 

 سند ملكية 

 ورقة تسوية الرهن العقاري 

  الكهرباء، الكابل، الهاتف(خدمات حالية )الغاز، فاتورة 

 فاتورة ضريبة األمالك األخيرة 

  أو بطاقة تغيير العنوان مع العنوان رخصة قيادة سارية المفعول

 الحالي

 رسالة من مكتب الضمان االجتماعي مع العنوان الحالي 

 رسالة من مكتب المساعدات العامة مع العنوان الحالي 

 رعاية الطفل ودائرة  /تقبل خطابات من مؤسسات رعاية التبني

( للتسجيل عندما يكون الطالب في رعاية DHSالخدمات اإلنسانية )

 الطفولة /مؤسسات رعاية التبني

  األوصياء واألطفال /مع اسم )أسماء( الوالدين أصليعقد إيجار 

 سارية المفعولدائرة المواصالت وية بطاقة ه 

 ةفاتورة بطاقة االئتمان الحالي 

 رتسجيل المركبة األخي 

 بطاقة تسجيل الناخبين تظهر العنوان الحالي 

 بيانات البنك األخيرة مع العنوان الحالي 

  الداخلية بيانات مصلحة الضرائب(IRS أو غيرها من الضرائب )

 W2 ،1040 ،1099واألجور مثال، 

 أرومة دفعة المشغل األخيرة تظهر العنوان الحالي 

  المأوى أو اإلقامة للطالب بال مأوى رسائلتقبل 

  اتفاقية مبيعات العقارات موقعة، تليها نسخة أصلية من أوراق التسوية

 يوما تقويميا من التسوية 45في غضون 

 

 

 يمكنك أنت وطفلك معاينة الروضة من خالل زيارة مدرستك المحلية خالل

 البيت المفتوح للروضة

 2015مارس  /أذار 4الموافق  األربعاء –يوم البيت المفتوح للروضة 

 2015مايو  /أيار 15 –مايو  /أيار 11 –أسبوع البيت المفتوح للروضة 

 

 اتصل مع مدرستك المحلية بخصوص األيام واألوقات المحددة خالل األسبوع

 

 

 https://webapps.philasd.org/school_finder/arلمعرفة اسم مدرسة المنطقة التابع لها، الرجاء الذهاب إلى 
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