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 لفيا: طالبات المنطقة التعليمية في فيالدأهالي طالب و  أعزائي

 

خمس سنوات في أو قبل    عمرمن ال  وف يبلغابن أو ابنة س  ممفتوح اآلن. إذا كان لديك  2022- 2021األطفال للسنة الدراسية  تسجيل رياض  

 .سن الخامسةفي  يزدهرأن فرصة   (أي الطفل أو الطفلة ) إلعطائهم أيار/مايو 28، يرجى تسجيلهم بحلول أيلول/سبتمبر األول من اليوم 

 

 :هناك أربع طرق للتسجيل 

 .هذه على اإلنترنت بوابة التسجيلعلى اإلنترنت باستخدام  •

 .مواعيد تحديدل  4290-400-215على الرقم لاتص فقط.  مواعيدبالوذلك شخصياً في مركز التعليم ، الحضور  •

 .هنا مابحث عن رقم هاتف مدرستكاالتصال بمدرسة الحي. عن طريق عبر الهاتف  •

 .هنافي ردهة مركز التعليم. ابحث عن المزيد من التعليمات  يداعإللالمخصص عبر صندوق  •

 

عد أيار/مايو أهمية ألنه يتيح لألسر واألطفال الوقت لاللتقاء بموظفي المدارس والتعرف على المدرسة ، مما يسا  28التسجيل بحلول    بيكتس

البيت المفتوح  وأسبوع    آذار  /مارس  2لرياض األطفال في  يوًما مفتوًحا    ليميةالتع  ةنطقتعقد الموف  . وسسلًساعلى جعل انتقال رياض األطفال  

شخصيا ، حسب بروتوكوالت  بالحضور  أو    عبر االنترنت  المفتوح افتراضيا  البيتأيار/مايو. وقد يكون    3من    لرياض األطفال ابتداءلرياض  

 .للحصول على آخر المستجدات  philasd.org/thriveatfiveلموقع ا الصحة والسالمة. يرجى مواصلة زيارة

 

في جميع أنحاء المدينة لخدمة  لمرحلة ما قبل الروضة  موقع    200حوالي    بهما قبل رياض األطفال ،  لأيضا برنامج  التعليمية  المنطقة  لدى  

، ودعما لالحتياجات الخاصة ، وفرصا لمشاركة اآلباء واألمهات.  أصغر المتعلمين لدينا. ويقدم هذا البرنامج منهاجا دراسيا عالي الجودة  

 .انقر هنا لتعلم المزيد عن ما قبل الروضة 

 

األطفال على طريق النجاح في المدرسة وفي الحياة. وخالل هذه السنوات  يضع  رياض األطفال  الروضة وما قبل    بمرحلة والحضورااللتحاق  

مهارات  هذه ال  ن في تعلم القراءة والكتابة ــ وكليبدأوكما  ، يتعلمون كيف يلعبون بشكل جيد مع اآلخرين ، ويكونون صداقات ، ويبنون الثقة ،  

 .تساعد األطفال على االزدهار و ألهميةبالغة ا

 

 !روضِة األطفال اليوم في طفلََك   قم بتسجيلرجاًء ال تُؤّخْر. 
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لفياالمنطقة التعليمية في فيالد  
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