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دليل األسراألسر لالستعداد لدخول المدرسة

رياض األطفال!بدء مرحلة بدء مرحلة 
رياض األطفال!



بدء مرحلة رياض األطفال!
إذا بلغ طلفكم سن الخامسة بحلول 30 سبتمبر، فسوف 

يلتحق برياض األطفال قريبًا.

سيوفر لكم هذا الدليل بعض األفكار عن ما يمكنكم القيام به 
خالل العام الذي يسبق دخول الطفل إلى رياض األطفال 
للتأكد من أن طفلك "مستعد لبدء مرحلة رياض األطفال".

وينص هذا الدليل كذلك على الخطوات التي يمكنكم اتخاذها 
خالل هذا العام لضمان تسجيل طفلكم بشكل صحيح لدخول 

رياض األطفال.

وفي النهاية، يستعرض المعلومات عن المدرسة وموارد 
المجتمع للمساعدة في بناء مهارات استعداد طفلكم للدخول 

إلى رياض األطفال.
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سيتحدث طفلك  في روض األطفال مع أطفال آخرين طوال 
اليوم. سيحتاج األطفال إلى:

y	.التعبير عن حاجاتهم ورغباتهم

y	 وصف األشخاص واألماكن واألشياء واألحداث
األخرى

y	 المشاركة في األمور التي تحدث خالل اليوم أو في
اليوم السابق.

y	.المشاركة في األلعاب التفاعلية

عندما تتحدث مع أطفالك في المنزل، فإنك تبني مهارات 
التواصل.

y	.تحدث مع طفلك عن ما تفعله وعن ما يفعله

y	 اطرح أسئلة عن ما حدث خالل ممارسة لعبة أو خالل
زيارة صديق.

y	.اسأل عما حدث أواًل وثانيًا وأخيًرا

y	 اطلب من طفلك ذكر التفاصيل التي تصف األشياء
والتصرفات.

y	.اطلب من طفلك اتباع التعليمات البسيطة

y	اطلب من طفلك توقع ما سيحدث الحقًا

أنتم جزًءا مهًما من الصورة
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التواصل الجيد يبدأ من المنزل



من خالل وضع واتباع العادات الروتينية في المنزل سيُصبح طفلكم مستعًدا للعادات الروتينية التي سيتبعها في رياض األطفال.

y	.)ضع جدواًل صباحيًا منتظًما )وقت االستيقاظ وارتداء المالبس وتناول الطعام والذهاب إلى الحضانة أو خطط لليوم

y	.تأكد من إدراج وجبة اإلفطار جزًءا من الروتين الصباحي

y	.تناول الوجبات والوجبات الخفيفة في أوقات ثابتة تقريبًا

y	.ضع جدواًل لألنشطة البدنية

y	.حدد موعًدا للسماح بوقت الشاشة

y	.حدد أوقات التنقل من نشاط آلخر

y	.حدد مستلزمات اليوم التالي

y	.خصص وقتًا للقراءة يوميًا

y	.ضع روتينًا منتظًما لوقت النوم

العادات الروتينية تساعد في تحضير طفلكم لكي يكون رياض األطفال
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y	.قضاء بعض الوقت مع األطفال اآلخرين والبالغين

y	.التعاون في اللعب وتناوب األدوار

y	.مشاركة األلعاب

y	.حل المشكالت بالكالم

y	.احترم األشخاص والحفاظ على الممتلكات

y	.طلب المساعدة

y	.اكتساب األصدقاء

y	.التعبير عن مشاعرهم

y	 استخدام عبارات منها لو سمحت وشكًرا وبعد إذنك
وأنا آسف وأنا أحتاج إلى المساعدة وسأحاول.

y	.اتباع التعليمات البسيطة

y	.االنفصال عنك وعن أفراد األسرة

إن االنسجام مع اآلخرين مهارة تجعل االنتقال إلى رياض األطفال أكثر سهولة بالنسبة لألطفال.

ويدرك األطفال القادرون على االنسجام مع اآلخرين كيفية:

االنسجام مع اآلخرين
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النوم
ضع روتينًا منتظًما لوقت النوم لضمان حصول طفلك على قسط كاٍف من 
النوم. يحتاج معظم األطفال الصغار من 10 إلى 13 ساعة من النوم. لن 

يحصل طفلك على وقت قيلولة في رياض األطفال.

التمارين الرياضية
اجعل األنشطة البدنية الدورية جزًءا من روتين عائلتك. مارس األلعاب 
التي تشجع على بعض األنشطة كالجري والتسلق والرمي والقفز وركل 

الكرة والوقوف على قدم واحدة والتأرجح على أرجوحة.

التغذية الجيدة
امنح طفلك فرصة للمساعدة في تحضير الوجبات و الوجبات الخفيفة 

الصحية. شجع طفلك على اختيار وجبات جديدة لتجربتها كل أسبوع. في 
رياض األطفال، يمكن لطفلك إحضار غدائه من المنزل أو اختيار طعامه 

من الكافتيريا.

وقت الشاشة
تحدث عما يشاهدونه على الشاشات )أجهزة الكمبيوتر أو اآلي باد أو 

التلفزيون(. قيّد وقت الشاشة خاصة قبل النوم.

النمو العاطفي والتنظيم الذاتي
ناقش القواعد والعواقب وتمسك بها. ساعد طفلك على إدراك أن ارتكاب 
األخطاء جزء من التعلم. شجعهم على االستمرار في المحاولة حتى عند 

مواجهة الصعاب. شجع طفلك على إيجاد حلول متعددة ألي مشكلة. 
ساعدهم على التخطيط والتركيز والتذكر. 
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بناء أجسام وعقول سليمة



y	.انشد األغاني وارِو القصص وأِعد سردها

y	.اقرأ الكتب. ناقش ما يحدث

y	.ابحث عن الحروف في اسم طفلك

y	 ساعد طفلك على مالحظة الكلمات ذات السجع أو تبدأ بنفس
الصوت.

y	.ِحلوا األلغاز

y	.العبوا األلعاب اللوحية البسيطة

y	 استخدموا أقالم التحديد وأقالم التلوين وأقالم الرصاص لرسم
الصور.

y	.تدربوا على استخدام المقص

y	.العبوا ألعاب الفرز والعد

y	.عدوا األرقام واستخدموها

y	 شجع طفلك على استخدام الكلمات الخاصة باللون والشكل
والحجم عند وصف األشياء.

y	.مارسوا األلعاب ذات النشاط البدني

y	.العب ألعابًا تجبر طفلك على الوقوف أو الجلوس في صمت

y	.زوروا المكتبة بانتظام. ساعد طفلك على اختيار الكتب

y	.شجع طفلك على طرح األسئلة

الخريف )سبتمبر - نوفمبر(
y	.قوموا بتمشية عائلية  للبحث عن مؤشرات الخريف

y	 ابحث عن السناجب التي تدفن المكسرات واألوز الطائر فوقكم
واألوراق التي يتغير لونها. تحدث عن تغيرات طقس.

y	 علم طفلك ارتداء وخلع معطفه وممارسة غلق األزرار 
أو استخدام على السحاب.

إذا ساورتك بعض المخاوف بشأن نمو طفلك، اتصل على 
برنامج اكتشاف األطفال ذوي الهمم بالمدارس العامة في مقاطعة 

فيرفاكس على 4121-423-571. سيقدمون المعلومات عن 
التدخالت وورش العمل والفحص والتقييمات. ويتم تقديم خدمات 
“Child Find” لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 شهًرا 

وخمس سنوات.

بعض الكتب الرائعة لفصل الخريف:

 كتاب 
 ”A is for Autumn“ 

بقلم روبرت ماس

 كتاب 
 ”Leaf Man“ 

بقلم لويس إيلرت

 كتاب 
 ”!It’s Fall“ 
بقلم ليندا جالسر 

 كتاب 
 ”Sixteen Runaway

 Pumpkins“ 
بقلم ديان أوشيلتري

 كتاب 
 ”Dappled Apples“ 

بقلم جان كار 

 كتاب 
 ”Turkey Trouble“ 

بقلم ويندي سيلفانو

وطوال العام
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التسجيل في رياض األطفال 

y	 استخدم نظام معلومات مواقع المدارس العامة
http://boundary. بمقاطعة فيرفاكس على

fcps.edu/boundary لتحديد المكان الذي 
سيحضر فيه طفلك رياض األطفال.

y	.قم بزيارة هذه المدرسة االبتدائية

y	 ابدأ في جمع المستندات التي تحتاجها لتسجيل 
 طفلك في رياض األطفال. وتشمل ذلك إثبات 

 اإلقامة وشهادة الميالد والسجل الصحي وسجل 
 اللقاحات. تُتاح إجراءات ونماذج التسجيل على 

www.fcps.edu أو يمكنك الحصول على حزمة 
التسجيل في أي مدرسة ابتدائية في مقاطعة فيرفاكس.

y	 اتصل بمدرستك االبتدائية المحلية للعثور على
تواريخ أي فعاليات خاصة بالتسجيل في رياض 

األطفال أو اإلرشادية عن رياض األطفال.

y	 خطط لحضور ورشة العمل في ُمجمعتك
الخاصة باالستعداد لدخول رياض األطفال.

y	 اتصل ببرامج التعليم في الطفولة المبكرة
لالستفسار عن التنظيم إلقامة فعالية “االنتقال 

إلى رياض األطفال” للعائالت.

y	 إن كنت بحاجة إلى رعاية لطفلك قبل اليوم المدرسي
وبعده، فاتصل برعاية األطفال قبل سن المدرسة في 

مقاطعة فيرفاكس( FairfaxCounty.gov ابحث عن 
رعاية األطفال قبل المدرسة "SACC"( أو استخدم أداة 

"البحث عن رعاية األطفال" التابعة لمكتب األطفال.

األنشطة مع طفلك

y	 .اجتمعوا واقِضوا بعض الوقت مع العائلة في الهواء الطلق

y	 تحدثوا عن التغييرات التي يراها طفلكم في البيئة. ابحثوا
عن األشجار التي تساقطت أوراقها واألشجار التي ال 

تزال خضراء. ابحثوا عن التوت وأكواز الصنوبر.

y	 خصص وقتًا كل يوم لمشاركة كتاب معًا. شاركوا
الكتب التي تروي قصًصا عن الشتاء. تحدث مع 

طفلك عن القصص المفضلة التي قرأتما.

الشتاء )ديسمبر - فبراير(
بعض الكتب الرائعة لفصل الشتاء:

 كتاب 
 ”How to Build a Snow

 Bear“ 
بقلم إريك بيندر

 كتاب 
 ”Over and Under the

 Snow“ 
بقلم كيت ميسنر

 كتاب 
 ”The Snow Dancer“ 

بقلم آدي ك بوزويل
 كتاب 

 ”Snowballs“ 
بقلم لويس إيلرت

 كتاب
 ”The Snowy Day“ 

بقلم عزرا جاك كيتس

9



الربيع )مارس - مايو(
التسجيل في رياض األطفال

y	.حدد موعًدا مع طبيب األطفال أو العيادة الصحية

y	 أكمل جميع أوراق التسجيل وسلمها إلى المدرسة االبتدائية
المحلية.

y	 احضر برامج التوجيه في روض األطفال المجدول في
المدرسة االبتدائية في منطقتك.

y	 وقّع على نموذج تبادل المعلومات للسماح لبرنامج الطفولة
المبكرة بمشاركة المعلومات مع المدرسة االبتدائية التي 

سيحضرها طفلك.

y	 اضغط "أعجبني" أو "تابع" صفحة المدرسة التي سيحضر
فيها طفلك على فيسبوك. تابع المدرسة على تويتر.

y	 سجل للحصول من المدارس العامة في مقاطعة فيرفاكس 
 )News You Choose( على: األخبار التي تختارها
 للحصول على تحديثات دورية من المدرسة. لالشتراك، 
 تفضل بزيارة صفحة تفضيالت المشتركين في المدارس 

العامة بمقاطعة فيرفاكس وقدم عنوان بريد إلكتروني. 
اختر موضوع )TOPIC(. اختر المدارس االبتدائية 

المزيد من األنشطة مع طفلك)ELEMENTARY SCHOOLS(. اختر أي مدرسة.

y	.ابدأ بالتحدث مع طفلك عن رياض األطفال

y	 اطلب من أمين المكتبة أن يرشح لك بعض الكتب حول بدء
الدخول إلى روض األطفال.

y	 حدد إذا كان بإمكانك حجز موعد لزيارة المدرسة مع طفلك
وزيارة غرفة رياض األطفال.

y	.قم بزيارة ملعب المدرسة

y	 تحقق من إمكانية السماح لطفلك باالطالع على الحافلة من
الداخل.

y	 قم بزيارة بعض األماكن في ُمجتمعك كمحطة إطفاء
الحرائق أو مركز الشرطة أو مكتب البريد أو سوق 

المزارعين.

y	 ضع قائمة المشتريات مع طفلك. اطلب منهم
العثور على تلك العناصر في المتجر.

بعض الكتب الرائعة لفصل الربيع:
 كتاب 

 ”!It’s Spring“ 
بقلم ليندا جالسر

 كتاب 
 ”UnderGROUND“ 

بقلم دينيس فليمنج

 كتاب 
 ”In the Garden with Dr. Carver“ 

بقلم سوزان جريجسبي

 كتاب 
 ”So Many Circles, So Many

 Squares“ 
بقلم تانا هوبان

 كتاب 
 ”Rosie’s Walk“ 

بقلم بات هتشينز

 كتاب 
 ”Planting a Rainbow“ 

بقلم لويس إيلرت
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الصيف )يونيو - أغسطس(
بعض الكتب الرائعة لفصل الصيف:

 كتاب 
 ”Beetle Bop“ 

بقلم دينيس فليمنج
 كتاب 

 ”The Kissing Hand“ 
بقلم أودري بن

 باتك 
 ”One, Two Grandma Loves

 You“ 
بقلم شيلي بيكر

 كتاب 
 ”Yoko Writes her Name“

بقلم روزماري ويلز
 كتاب 

 ”Actual Size“ 
بقلم ستيف جنكينز

 كتاب 
 ”How Do Dinosaurs Go to

 School?“ 
بقلم جين يولين

 كتاب 
 ”School Bus“ 

بقلم دونالد كروز
 كتاب 

 ”Countdown to 
 Kindergarten“ 

بقلم أليسون ماكغي
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االنتقال إلى رياض األطفال

y	.اكتب رسالة إلى المدرسة تقدم فيها طفلك

y	 قم بزيارة الموقع اإللكتروني للمدرسة بحين الحين والحين وارتقب الحصول على
معلومات من المدرسة حول أحداث "العودة إلى المدرسة".

y	.قم بزيارة المدرسة االبتدائية لطفلك طوال فصل الصيف

y	.حدد أوقات اللعب مع األطفال اآلخرين الذين سيحضرون إلى المدرسة ذاتها

y	 اختر المكان في المنزل حيث ستحتفظ بمستلزمات رياض األطفال كحقيبة الظهر
وكتب المكتبة.

المزيد من األنشطة مع طفلك

y	 يجب أن يعرف طفلك اسمه الكامل وكيف يبدو هذا االسم عند الكتابة. إذا أُطلق
عليه أي اسم مستعار أوأي اسم آخر، فعليه أيًضا معرفة اسمه الحقيقي.

y	.)درب طفلك على تناول الطعام باستقالل )فتح علب العصير وما إلى ذلك

y	.اشتِر المالبس التي يسهل ارتداؤها وخلعها

y	 راجع قواعد السالمة كالسير على الرصيف وتجنب عبور الشارع بدون مرافقة
أي شخص بالغ. 



الوقت 
)بالدقائق(

النشاط

الوصول/اإلفطار/بناء العالقات15-10 

االجتماع الصباحي20

ورشة القراءة30-25

دراسة الكلمات ومحطات محو األمية50-45

ورشة الكتابة45-40

االستراحة15

الغداء30

وقت التفكير/التجهيز10

ورشة الرياضيات55 

أنشطة خاصة60

االستراحة15

العلوم/الدراسات االجتماعية/الصحة40

وقت االختيار25

الدائرة الختامية/االنصراف10

كل فصل في رياض األطفال مختلف عن اآلخر، 
ولكن تسمح جميع فصول رياض األطفال بالمشاركة 
في مجموعة كبيرة ومجموعة صغيرة وتُتيح خبرات 

التعلم الفردية على مدار اليوم. يوجد على اليمين 
نموذج لجدول رياض األطفال.

سيتمكن األطفال من االنتقال بسهولة إلى رياض 
األطفال إذا كانوا:

y	.قادرين على حل المشكالت

y	.قادرين على التكييف في البيئات الجديدة

y	.صناع قرار

y	.فضوليين

y	.مجازفين

y	.يتمتعون بقدرات تواصل جيدة

12

االنتقال إلى رياض األطفال
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 المكتبات العامة بمقاطعة فايرفاكس
www.fairfaxcounty.gov/library

يتوفر في كل فرع من فروع المكتبة قسم خاص من كتب 
األطفال المصممة لبناء خيال طفلك ومهارته األدبية المبكرة. 

يمكن استعارة حتى 50 كتابًا لمدة ثالثة أسابيع في المرة 
الواحدة. الكتب متوفرة بعدة لغات. تُقدم خالل السنة بعض 
األنشطة الخاصة وأوقات لسرد القصص لألطفال في عمر 
الحضانة وعمر المدرسة. تزود نشرة "االستعداد للقراءة" 

المتوفرة على الموقع اإللكتروني للمكتبة أفكاًرا رائعة حول 
الكتب الواجب قراءتها لطفلك.

  هيئة المنتزهات العامة لمقاطعة فريفاكس
www.fairfaxcounty.gov/parks

تتوفر دروس ممتعة لمرحلة الحضانة في مجلة 
“Parktakes” الموجودة على اإلنترنت أو في المكتبة 

العامة التابعة لكم.
تملك مقاطعة فيرفاكس متنزهات عامة كثيرة من مختلف 

األحجام. الحديقتان اللتان قد يناالن اهتماًما خاًصا من عائالت 
األطفال الصغار هما:

منتزه كليمجونتري Clemyjontri وهو ملعب بمساحة 
فدانين مقسم إلى أربع "غرف". ويستطيع األطفال الدخول 

إليه ومن ضمنهم األطفال من ذوي اإلعاقات الجسدية. 
ويتضمن المنتزه دوامة خيل وسرادق للنزهة.

6317 Georgetown Pike, McLean, VA 22101 
703-388-2807.

Frying Pan Farm Park منتزه فراينغ بان فارم
فارم ويشمل نسخة طبق األصل من مزرعة كانت سائدة 
في عشرينات القرن العشرين ودوامة خيل وعربات قش 
ومتجر ريفي ومركز للزوار. ويستطيع األطفال مشاهدة 

الحيوانات األليفة المتنوعة ومعدات الزراعة القديمة. 
وتتوفر طاوالت الطعام وملعب رياضي. 

2709 West Ox Road, Herndon, VA 20171 
703-437-9101.

 المستوصفات الصحية في مقاطعة فيرفاكس
 www.fairfaxcounty.gov/health/clinics

اللقاحات
يلزم توثيق اللقاحات لألطفال الذين يدخلون رياض 

األطفال. تقدم الدائرة الصحية لمقاطعة فيرفاكس لقاحات 
مجانية مطلوبة من المدرسة في مواقع العيادات.

قم بزيارة موقعنا اإللكتروني لالطالع على قائمة المواقع 
واللقاحات المطلوبة للمدرسة.

األسنان
قد تقدم بعض المواقع خدمات األسنان لألطفال – يلزم 

حجز موعد

التواصل مع موارد المجتمع
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النشرات
مساعدة طفلك على حب التعلم
www.fairfaxcounty.gov

تعرف على النماء في مرحلة الطفولة المبكرة منذ الوالدة وحتى 
سن الخامسة. اكتشف األنشطة التي يمكن للعائالت والمعلمين 

تقديمها لتشجيع النمو في العلوم والرياضيات ومحو األمية واللغة 
والفنون اإلبداعية والتنمية االجتماعية والعاطفية والصحة والنمو 

البدني. متوفر بعدة لغات.

كتيب مساعدة أولياء األمور في المدارس العامة بمقاطعة 
فيرفاكس: االستعداد لمرحلة رياض األطفال

www.fcps.edu

وبصفتك المعلم األول لطفلك، ستساعده في االستعداد لمرحلة 
الروضة. متوفر بعدة لغات.

صفحات الموقع عبر اإلنترنت
التسجيل في رياض األطفال بمدارس مقاطعة فيرفاكس العامة

www.fcps.edu/registration/kindergarten-
registration

تحتوي صفحة التسجيل في روض األطفال على المعلومات 
الرامية لمساعدة أولياء األمور على إكمال عملية تسجيل الطالب 

المكونة من 5 خطوات. تتُاح صفحات موقع المدارس العامة 
لمقاطعة فيرفاكس )FCPS( عبر اإلنترنت بعدة لغات.

رياض األطفال بالمدارس العامة لمقاطعة فيرفاكس
www.fcps.edu/academics/elementary-school-
academics-k-6/kindergarten

تحتوي الصفحة عبر اإلنترنت على معلومات عن تجربة رياض 
األطفال التابعة للمدارس العامة لمقاطعة فيرفاكس. لالستفسار، 

يرجى االتصال على 6734-204-703 أو إرسال بريد 
.RegistrationQuestions@fcps.edu إلكتروني إلى

 نشرة مساعدة األطفال على التعلم
)باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية(

www.fcps.edu

تحتوي نشرة مساعدة األطفال على التعلم على أفكار لألسر 
لمساعدة األطفال على النجاح في المدرسة.

يحتوي مخطط التعلم اليومي على فكرة جديدة كل يوم يمكن 
للعائالت استخدامها لمساعدة األطفال على االستعداد للمدرسة.

الموارد المفيدة لألسر



مقاطع الفيديو
 نظرة فاحصة على االستعداد للمدرسة

www.youtube.com/watch?v=LjPK53Gfo9Y

يُحرى االنتقال بنجاح عندما تجتمع األسر وموظفو المدارس 
االبتدائية ومعلمو مرحلة الطفولة المبكرة لدعم كل طفل على حدة.

 مدارس مقاطعة فيرفاكس العامة ترحب بكم في رياض األطفال
https://youtu.be/YxFAwy3Uj2g

تُقدم مقاطع الفيديو هذه لمحة عامة على برنامج رياض األطفال 
المتبع في المدارس العامة بمقاطعة فيرفاكس.
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التطبيقات
 فروم

www.Vroom.org

تُعد النصائح الخاصة ببناء الدماغ من تطبيق فروم بمثابة طريقة ممتعة لألسر والمعلمين 
للمراحل المبكرة لمساعدة األطفال في تعلم وتطوير المهارات التي سيحتاجون إليها في المدرسة 

وخارجها. يتوفر هذا التطبيق المجاني على أجهزة آي أو إس واألندرويد )أجهزة الكمبيوتر 
واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية(. التطبيق متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.

 CDC( تطبيق متعقب مراحل اإلنجاز التابع لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
 Milestone Tracker( للهاتف المحمول

www.cdc.gov

تساعدك تطبيقات متعقب مراحل اإلنجاز التابع لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها على تتبع 
تقدم طفلك. وهو يتضمن اقتراحات لدعم نمو األطفال من عمر شهرين إلى 5 سنوات. يتوفر هذا 

التطبيق المجاني على أجهزة آي أو إس واألندرويد ويُتاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.



لقد حان وقت لقد حان وقت 
في  في التسجيل  التسجيل 

رياض األطفال!رياض األطفال!

 تعرف على كيفية ذلك من هنا: تعرف على كيفية ذلك من هنا:
http://boundary.fcps.edu/boundaryhttp://boundary.fcps.edu/boundary

If your child will be 5 years old by September 30, now is the time to contact your neighborhood elementary school for information and the registration packet.

تا اطالعات مورد نیاز و بسته ثبت نام را دریافت کنید.زمان آن است که با دبستان محل خود متاس بگیریداگر فرزند شام تا 30 سپتامرب، 5 ساله می شود، اکنون  “زمان ثبت نام برای مهد کودک است!” 

Ha llegado el momento de inscribirse para Kindergarten! Si su hijo va a tener  5 años el 30 de setiembre próximo, ahora es el momento de ponerse en contacto con la escuela primaria de su vecindario para obtener información y el paquete de inscripción.

是註冊就讀幼稚園的時候了！

是註冊就讀幼稚園的時候了！如果您的孩子將於 9 月 30 日前年滿 5 週歲，請聯絡您附近的小學，以了解相關入學資訊並取得註冊資料袋。

유치원에 등록하실 때입니다! 

유치원에 등록하실 때입니다! 귀하의 자녀가 9월 30일이전에 만 5세가 된다면 지금 주변의 초등학교에 연락하시어 학교 정보 및 등록 서류에 대해 알아보십시오.

Đã đến lúc để đăng ký cho lớp mẫu giáo! 
Khi con em quý vị được 5 tuổi vào ngày 30 tháng 9, thì đây là thời điểm thích hợp để quý vị liên lạc với trường tiểu học gần khu vực của quý vị để biết thêm thông tin và hồ sơ ghi danh.

املزيد من املعلومات وحزمة باملدرسة االبتدائية القريبة للحصول عىل 30 سبتمرب، فقد حان اآلن وقت االتصال إذا كان طفلك سيبلغ عمر 5 سنوات بحلول “لقد حان الوقت للتسجيل يف رياض األطفال”معلومات اور داخلے کی تفصیالت طلب کریںآپ اپنے عالقے کے اسکول سے رابطہ کریں اور کی عمر 5 سال ہو رہی ہے، تو وقت آگیا ہے کہ اگر 30 ستمرب تک یا اس سے قبل آپ کے بچے “یہ کنڈرگارٹن میں اندراج کرانے کا وقت ہے!”
التسجيل الخاصة بها.
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بدء مرحلةبدء مرحلة
رياض األطفال
رياض األطفال

Fairfax County

www.fairfaxCounty.gov/OFC




