المدارس الحكومية في مدينة لين
مركز معلومات الوالدين
معلومات التسجيل
/01يناير2017/

مهم

المستندات المطلوبة للتسجيل

أي طالب في مرحلة ما قبل الرياض ومقيد في
مدارس لين الحكومية سيكون عمره  5سنوات في 1
سبتمبر  2017أو قبلها وسيكون مستحقًا للحضور
في رياض األطفال في سبتمبر  .2017ال يجب
تسجيل الطفل مرة أخرى وسوف يتم وضعه في
منطقته المدرسية.

****************

الوالد/الوصي القانوني

مارس-شاهد النشرة والتلفاز من أجل
المعلومات عن معرض موارد المجتمع
واألسرة حيث يمكن الحصول على معلومات
عن برامج الرياض وما قبل الرياض.

ساعات العمل الرسمية:
االثنين حتى الخميس:
 3:15مسا ًء

 7:45صبا ًحا -

الجمعة:
 7:45صبا ًحا  2:15 -مسا ًء
ساعات ممتدة يوم الثالثاء حتى الساعة 7:15
مسا ًء .من مارس حتى سبتمبر

ساعات عطالت المكتب في
الشتاء/الربيع والصيف هي:
االثنين حتى الخميس:
 2:15مسا ًء

 7:45صبا ًحا -

الجمعة:
 7:45صبا ًحا  12:15 -مسا ًء
ساعات ممتدة يوم الثالثاء حتى الساعة 7:15
مسا ًء .من مارس حتى سبتمبر

 .1سجل التطعيم
 .2دليل السن-شهادة الميالد األصلية
 .3دليل اإلقامة القانونية ،تشمل فواتير
المرافق وعقد االيجار أو الرهن (مطلوب
نوع واحد فقط)
 .4دليل الوصاية القانونية ،يشمل شهادة
الميالد أو أمر المحكمة بالوصاية بالحضانة
وصورة من هوية الوالد.

*****************
سياسة تعيين الطالب
وفقًا للخطة التطوعية لمدارس لين الحكومية
من أجل التحسن الدراسي والقضاء على
عزلة األقليات ،والتي اعتمدتها لجنة مدرسة
لين ومجلس والية ماساتشوستس للتعليم في
فبراير  ،1988والمعدلة في سبتمبر ،1989
فبراير  1990ونوفمبر ....1999فيحق
لجميع الطالب الحضور في المدرسة التي
بمنطقتهم التعليمية ويتم تحديد طلبات
الخروج من التعيين بالمنطقة من خالل
التوازن العرقي وحجم الفصل لمن من خارج
المنطقة.
التعيينات من خارج المنطقة التعليمية ليست
مضمونة .يمكن لطالب المنطقة أن يحلوا
في غير منطقة الطالب إذا وصلت سعة
الفصل إلى كاملها ( 30طالب) .سوف
يُطلب من الطالب الذين من خارج المنطقة
التعليمية أن ينتقلوا إلى المدرسة التابعة
لمنطقتهم التعليمية أو مدرسة أخرى من
اختيارهم.

مركز
معلومات الوالدين
 100شارع بينيت
مدينة لين ،بوالية ماساتشوستس 01905
يبدأ
التسجيل في يوم االثنين
/06مارس2017/
بالموعد فقط
يُرجى االتصال بمركز معلومات الوالد من أجل تحديد
موعد لتسجيل طفلك
781-592-8796
يمكن حجز موعد بداية من
/30يناير2017/

*****************
شروط الدخول بالسن
صوتت لجنة مدرسة لين يوم الثالثاء  25نوفمبر 1997
على تغيير سن دخول المدرسة .شروط السن هي:

برنامج رياض األطفال
(عمر  5سنوات)
مولود بين  1سبتمبر  2011و 1سبتمبر 2012

الصف األول
(عمر  6سنوات)
مولود بين  1سبتمبر  2010و 1سبتمبر 2011

