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2018-2019إستمارة مصلحة طلبة الحضانة في مقاطعة مدارس توسن الموحدة لعام  	
يا الى أقرب مدرسة أبتدائية في سعيا الى إيجاد برنامج الحضانة المناسب لطفلكم في مقاطعة مدارس توسن الموحدة، نرجوكم إكمال إستمارة المصلحة المرفقة و تقديمھا شخص

يد الكتروني التالي:            المقاطعة او إرسالھا في البر
earlylearning@tusd1.org. 

المقاطعة قد تكون األفضل لطفلكم.  مالحظة: جميع مدارس الحضانة في المقاطعة تقدم جلسات لمدة بعد إستالم األستمارة يتم النظر في أي مدرسة حضانة تحت رعاية 
                                  ساعتين و نصف، في الصباح و بعد الظھر, أربعة أيام في األسبوع: األثنين، الثالثاء, الخميس و الجمعة. ال يوجد جلسات يوم األربعاء.  

 

 الطفل                                                                                                             
(تاريخ الوالدة)______________________اإلسم: (إسم العائلة) ________________________(اإلسم األول)___________________  

                                                                               _____ لغة المنزل:____________________: _________________اللغة األولية

الرمز البريدي:___________                                       الشقة: ___________  رقمالعنوان: _______________________________  

_______________________ الجنس: ذكر _________ أنثى _________                                                                  ھاتف المنزل:  

                                                                                                              العائلة
وصياء____________________________________________________________________________           إسم األھل/األ  

لإلتصال _______________________________  البريد األلكتروني _____________________________________ الھاتف المفضل  

  _______   ________نعم ________ كال.  إسم المدرسة ______________________ أخوة او أخوات تداوم في مدارس المقاطعة؟ ھل لدى الطفل

                       :                                                                                                                            مدارس الثالثة المفضلة لدوام طفلناال

 األولى:_____________________________الثانية:_____________________________الثالثة:_________________________

 تطور تنمية الطفل                                                                                                   
_  ھل يداوم طفلكم اآلن او ھل داوم سابقا بأي برنامج حضانة؟ نعم _________ كال _______.  أسم المدرسة: _____________________________  

                                             ھل لديكم خطة تعليم فردية للطفل؟ _______نعم  _______ كال                                                                      

                                           ھل يتمكن طفلكم من إستخدام الحمام بنفسه؟  _______ نعم  _______ كال                                                            

________________________________________________________________مخاوف او قلق بشأن طفلكم؟ ________ھل لديكم أي   

 األسرة                                                                                                                
 

                                                                                                ھل تحصل عائلتكم على مساعدات عامة؟  _______ نعم  _______  كال         

                                                 ھل الطفل متبنى؟  _______ نعم  _______  كال                                                                                   

                                     ھل تقيمون في سكن مؤقت بسبب فقدان السكن او ضيقة مادية؟  _______  نعم  _______  كال                                            

علومات الطفل الى إحدى مراكز ھدستارت؟  _______  نعم  _______ كال    إذا تم وضع طفلكم على الئحة األنتظار في مدارس المقاطعة، ھل توافقون على تقديم م  

 

        توقيع األھل/األوصياء ___________________________  التاريخ: ___________________________                                       
 

 :OFFICE MANAGERS    الى مديري المكاتب:                      

  .  شكرا!الرجاء ختم التاريخ للجزئين و تقديم ھذا الجزء الى األھل كوصل للتسجيل

Pleas 

:  لإلستعمال الرسمي فقط                    
التاريخ/تاريخ الختم:                       

سلم الى:  
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