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. سنقوم بتحدیث ھذه األسئلة info@wcskids.netیمكن إرسال أسئلة إضافیة إلى 

 الشائعة إلطالعك على آخر المستجدات.

مالحظة: یرجى مراجعة ھذه األسئلة الشائعة قبل تقدیم سؤال للتأكد من أنھ لم تتم 

 اإلجابة علیھ.

 
 

 

 كیف أسجل طفلي على اإلنترنت؟. 1

والنقر على  www.wcskids/classof2035.comموقع اإللكتروني على الج: یرجى زیارة 

 رابط التسجیل عبر اإلنترنت أو النقر ھنا لبدء عملیة التسجیل.

  
 أین یمكن الحصول على استمارة التسجیل؟. 2

ل من خالل ، یمكنك إكمال عملیة التسجیتسجیل ھي عملیة عبر اإلنترنتج. عملیة ال

وصول إلى ال . إذا ال یمكنكwcskids.net/ClassOf2035،  زیارة موقعنا على الوي

لتسجیل في مبنى ل مكان مخصص، فنحن نقدم إلكتروني أو الوصول إلى اإلنترنتجھاز 

 .Anita ،Warren ،MI 48093 31300في  WCSإدارة 

  
 وھل سیتم نقل طفلي بالحافالت؟ المدرسة التي ننتمي لھاكیف نعرف . 3

وأدخل عنوانك. سیخبرك ھذا بالمدرسة التي locate my schoolأ. قم بزیارة 

 سیحضرھا طفلك وما إذا كان الطالب مؤھالً للنقل بالحافلة.

 
 ما ھو موعد جولة روضة األطفال؟ شكرا لك.. 4

جولة حول ریاض األطفال للمنطقة. یمكن العثور على العرض  أ. اللیلة ستكون

ومعلومات أخرى على موقع  Kindergarten Round-Upالتقدیمي الذي تم تقدیمھ في 

Kindergarten اإللكتروني على www.wcskids/classof2035. 

  
 5و التقلیدیة بدوام كامل  الإلنتقالیة ھل یعمل كل من برامج ریاض األطفال. 5

 أیام في األسبوع؟

 أیام في األسبوع. 5ج: نعم ، یلتقي كال البرنامجین  
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 القراءة؟ ما ھو منھج الریاضیات المستخدم؟كیف تدرس . 6

یتم تدریس القراءة من خالل نموذج محو األمیة المتوازن الذي یشمل المكونات أ. 

، الطالقة، المفردات والفھم. سة لتعلیم القراءة: الوعي الصوتي، الصوتیاتالخم

مع رة ُیشرك المعلمون الطالب في كل من دروس المجموعة الكاملة والمجموعات الصغی

، ، والقراءة/الكتابة المشتركةتابة النموذجیةالك /القراءة بصوت عاٍل ، والقراءة

مع  WCSالكتابة المستقلة. یتماشى منھج والقراءة/الكتابة الموجھة، والقراءة/

 معاییر الدولة وممارسات محو األمیة األساسیة.

یتماشى منھج الریاضیات لدینا مع معاییر الدولة التي تتضمن الممارسات ب. 

والطالقة الحسابیة وحل  تصوريالفھم الالریاضیة الثمانیة. یتضمن المنھج 

المشكالت. یتكون المنھج من عدد المحادثات ومھام الریاضیات والممارسة التكمیلیة 

 .enVision Mathمن 

  
 ل االنتقالیة؟ما ھي برامج ریاض األطفا. 7

 5) ھو برنامج للطالب الذین یبلغون من العمر TKروضة األطفال االنتقالیة (أ. 

، والذین یحتاجون إلى وقت إضافي عند بدء دیسمبر 1سبتمبر و  1أعوام بین 

الخاص بنا (متاح على  TKتعلیمھم. یمكنك العثور على معلومات إضافیة على موقع 

 ھذا الرابط).

  
علیھ ملء جمیع أوراق التسجیل مرة  ، فھلیدیةالتقل روضةطفلك في الإذا كان . 8

 أخرى؟

) ، فال یتعین علیك TKج. إذا كان طفلك طالًبا حالًیا في روضة أطفال انتقالیة (

 !WCSإكمال أوراق التسجیل مرة أخرى ھذا العام ، فأنت بالفعل عائلة مسجلة في 

  
، في نوفمبر 5انتقالیة ألنھ سیبلغ فال إذا كان علي أن أدخل طفلي في روضة أط. 9

 فكم من الوقت سیبقى ھناك حتى ینتقل إلى فصل روضة األطفال؟

أ. روضة األطفال االنتقالیة ھي تجربة سنة كاملة للطالب. الطفل الذي یسجل في 

سیكون في روضة األطفال خالل العام  2023-2022التقلیدیة للعام الدراسي  روضةال

 .2024-2023الدراسي 

 
 االلتقلیدیة لمن ھم خارج المنطقة؟ روضةالفي  كیف یختلف التسجیل. 10

ج. سیقوم الطالب من خارج المنطقة بالتسجیل في روضة األطفال االنتقالیة باستخدام 

 لدینا ، والذي یمكنك العثور علیھ ھنا.خیار المدارس المختارة 
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 ؟آذار/ھذا العام في مارس World of Foursصغیر في ال يطفل ھل یمكنني تسجیل. 11

(المتوفر على ھذا الرابط) حیث یمكنك  World of Foursج: یرجى زیارة موقع 

 العثور على معلومات التسجیل في ھذا البرنامج.

  
؟ یذھب شقیق طفلي إلى World of Fours للتأھل لالدخل منخفض كون ھل یجب أن ی. 12

 ویلكرسون وأود أن یكونا في نفس المدرسة.

(المتوفر على ھذا  World of Foursاألفضل ھو زیارة موقع أ. لیس بالضرورة. 

 الرابط) للتعرف على خیارات التسجیل.

  
 كیف تضمن السالمة أثناء وجودك في المدرسة؟. 13

، وافق الناخبون في مجتمعنا على إصدار سندات ، مما سمح  2016 ج. في عام

لمنطقتنا بإجراء ترقیات لمنشآتنا بما في ذلك المداخل اآلمنة وكامیرات الفیدیو 

اإلضافیة والتحدیثات األمنیة األخرى. باإلضافة إلى ذلك ، یحافظ مدیر األمن وإدارة 

نون المحلیة ویضمن قیام موظفینا األزمات لدینا على شراكات مع جھات إنفاذ القا

 .بتحدیث بروتوكوالت السالمة لضمان سالمة األطفال في المدرسة

 
بفحص الرؤیة والسمع ھذا العام كما   preschoolھل تقوم فصول ما قبل المدرسة. 14

 فعلت في الماضي؟

، ال تقوم وزارة الصحة بزیارة فصول ما قبل المدرسة وإجراء وقتج: في ھذا ال

االختبارات. یرجى التواصل مع طبیب طفلك أو قسم الصحة المحلي للحصول على 

معلومات إضافیة بخصوص فحص الرؤیة والسمع. تقدم دائرة الصحة ھذه الخدمة بدون 

قع ، قم بزیارة موقع مقابل عن طریق تحدید موعد فقط. لمزید من المعلومات والموا

 ، ھنا.إدارة الصحة

  
ام نتائج اختبار السمع والبصر الذي تلقیتھ عندما كان طفلي ھل یمكنني استخد. 15

، فكیف نبدأ في تحدید موعد ؟ إذا لم یكن كذلكMISDمن  من العمر في الثانیة

 اختبار السمع والبصر؟

، لذلك لن أشھر من بدء ریاض األطفال 6ج: یجب إجراء فحص السمع والبصر في غضون 

كان طفلك في الثانیة من عمره. یرجى التواصل مع  یفید الفحص الذي اكمل عندما

طبیب طفلك أو إدارة الصحة المحلیة للحصول على معلومات إضافیة بخصوص فحص 

 الرؤیة والسمع.

 


