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رياض  فوفصيم الطلبات والتسجيل للطالب في لفيما يلي المبادئ التوجيهية والجداول الزمنية التي ستتحكم في كيفية إجراء عملية تقد

 .2017-2017الدراسية  للسنةاالبتدائية األطفال الدراسية في مدرسة بن الكساندر 
 

 الكساندرومني لعميلة القرعة لصف الروضة في مدرسة بن يالجدول ال
 

 تواريخ التسجيل
 2017نيسان/ابريل  17 االثنينحتى  2017شباط/فبراير 28الثالثاء 

)سيكون اليوم األول هو نفس اليوم في المدارس األخرى في المنطقة 
 التعليمية(

 من يوم البداية( ع)سيكون اليوم األخير بعد ستة أسابي

يرسل طاقم المدرسة الالئحة النهائية بالبريد 

  االلكتروني إلى مكتب برامج التعليم الخاص

 نيسان/أبريل 18

 نيسان/أبريل 19 رامج التعليم الخاص بعمل القرعةبيقوم مكتب 

 نيسان/أبريل 24أسبوع  تبعث رسائل القرعة إلى بيوت الطالب 
 

 

 إرشادات عامة

 

 17 اليانصيب. سيتم وضع جميع الطلبات الواردة بعد مؤهلة لدخولل منطقة المدارس اليتم فقط اختيار األطفال الذين يقيمون داخ 

اد الطلبات كما يطلب إظهار نين لإلقامة في منطقة األختيار حال تقديم مواعلى الئحة االنتظار. يطلب بره 2017نيسان/ابريل 

 .إقامة داخل المنطقة في يوم افتتاح المدرسة برهان

 

  كما المدرسة. سيجمع مكتب التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة الئحة من طالب التعليم المبكر في مدرسة بن الكساندر لتقديمها إلى

  .مراكزه بخصوص الجداول الزمنية لمكتب برامج التعليم الخاصمكتب تعليم الطفولة المبكر علم يس

 

 ب الذين هم بحاجة إلى التدخل المبكر المقيمين في منطقة بن الكساندر سيقوم مكتب الخدمات المتخصصة بتجميع قائمة للطال

 بخصوص الجدول الزمني للتسجيل.الخدمات المتخصصة مراكزه  علم مراكزيكما س. إلعطائها للمدرسة

 

 2017سان/ابريل ني 17 يجب استالم مواد التسجيل لبرامج التعليم المبكر والتدخل خالل فترة التسجيل. أما الطلبات التي تصل بعد 

  .نين لإلقامة في منطقة األختيار حال تقديم مواد الطلباتافسيتم وضعها على الئحة االنتظار. يطلب بره

 

  سيتم مراجعة هذا اإلشعار سنويا ووضعه على موقع المنطقة التعليمية حال إعالن المنطقة عن تسجيل رياض األطفال في أو قبل

 رئيسية في المنطقة التعليمية.الثماني لغات السيتم ترجمة جميع اإلشعارات إلى ا كماألول من كانون األول/ديسمبر. 

 

  الثالثة زواليةوفي أو قبل المواعيد النهائية بين الثامنة صباحا بن اليكساندر يجب إعادة كافة استمارات التسجيل لمكتب. 

 

  لن يتم التبليغ عن قرارات القبول عبر الهاتف والطالب. يتم إبالغ جميع قرارات القبول كتابة عن طريق البريد ترسل إلى منزل

 ولن تعطى قرارات القبول للوالدين القادمين إلى مكتب تسجيل الطالب وتعيينهم.
 


