
 
 
 
 

 

Warren Consolidated Schools 

 تواري    خ التسجيل
ي  22-2021األطفال للعام الدراسي  ةضو سيتم تسجيل ر 

 
ي التواري    خ واألوقات التالية مركز فيلمور التعليم   ف

 
 :ف

 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثني   
  2021مارس   1
البتدائية ويلكرسون ا مدرسة
 مساء   3:30إىل  9:00من 

  2021مارس   2
وايلد و ويلو وودذ  مدارس

 االبتدائية 
ي  9:00من 

 مساء 3:30حت 

  2021مارس   3
وايلد و ويلكرسون مدارس 

 االبتدائية 
 مساء   3:30إىل  9:00من 

  2021مارس   4 
سوسيك وويلو وودز  مدارس

 االبتدائية 
ي  9:00من 

 مساء 3:30حت 

 2021مارس   5

 لتسجيل غي  متوفرا

 مدارس 2021مارس   8
سما فر يج سون وسي 

 االبتدائية 
 مساء   3:30إىل  9:00من 

  2021مارس   9
 االبتدائية سوسيك

 مساء   3:30إىل  9:00من  

 2021مارس  10 

 االبتدائية لي   مدرسة 

ي  9:00من 
 مساء 3:30حت 

 2021 مارس  11
جيفرسون  مدارس 

سما   االبتدائية وسي 
 مساء   3:30إىل  9:00من 

 2021مارس   12

 لتسجيل غي  متوفرا

  2021مارس   15
بالك و هولدن  مدارس

  بتدائيةاال 
 مساء   3:30إىل  9:00 من

 2021مارس   16
جرين أيكرز و  مدارس 

 االبتدائية وهارود 
ي  9:00من 

 مساء 3:30حت 

  2021مارس 17 

وكروم  وهولدن بالك مدارس 

 االبتدائية 

 مساء   3:30إىل  9:00 من 

    2021 مارس   18
جرين أيكرز و  مدارس 

 البتدائية ا هاروود 
ي  9:00من 

 مساء   3:30حت 

 2021مارس   19  

 لتسجيل غي  متوفرا

  2021مارس   22           
 البتدائيةاكروم    مدرسة

 مساء   3:30-9:00 من 

 2021مارس   23
  االبتدائية لي    مدرسة 
ي  9:00من 

 مساء 3:30حت 

  2021مارس  24
 أي مدرسة

 يوم تسجيل المتأخر 
 مساء   6:30 - 10:30من 

 2021ارس م  25

 لتسجيل غي  متوفرا

 2021مارس  26    

 لتسجيل غي  متوفرا

 )  التسجيل المفتوح )الطالب المقيمي  

ي كل 
 
ي التاري    خ المحدد للمدرسة اتتوفر نماذج طلب التسجيل المفتوح ف

 
لتابعة مدرسة ويجب أن يتم تسليمها مع حزم التسجيل ف

 .لطالبالعنوان 
( بقبول طلبات مدرسة االختيار   مدرسة االختيار )الطالب غي  المقيمي  

 
  تبدأ عملية التسجيل ف

 , ,  10إىل الجمعة,  2021مارس,  1االثني    2021سبتمبر

 
 
 
 

 
 
 
 

 
مركز     فيلمو             التعليمي   

8655 Irving * Sterling Heights * (586) 698-4478 

ق فان دايك    (15وجنوب طريق الميل  (تقع شر

المدارس االبتدائية من جميع  أبريل، ستتمكن 1ابتداء  من يوم الخميس 
ي مركز

 
ا 9:00من : من االثني   إىل الخميس التعليمي فيلمور  التسجيل ف  صباح 

  أيام الجمعة(غي  متوفر لتسجيل ا)مساء   3:30إىل 
 
 ف


