
Early Kindergarten Entrance القبول المبكر ألطفال الروضة 

يوليو/تموز أو قبله. و مع   13يوم في الطفل خمس سنوات عمر قبول األطفال بالروضة إذا بلغ  تمطبقاً لقوانين والية نبراسكا، ي

لتحديد مستواه و إمكانية ختبا  أكتوبر/تشرين األول يخضع الطفل إل 31أغسطس/آب و  3ذلك إذا كان الطفل مولود ما بين يوم 

 القبول المبكر للطفل بالكند جا تن)الروضة(. هذا اإلختبا  تجريه مديرية التعلم/مدا س لنكن العامة. 

Common questions and answers أسئلة عامة و إجابات 

  هل إبني مستوفي شروط القبول؟

 أكتوبر/تشرين األول )يتطلب شهادة ميالد(.   15أغسطس/آب و  1في الفترة ما بين سنوات  5الطفل عمر  يكونأن يجب ●    
    .من يثبت قدرات أكاديمية، إجتماعية، عاطفية و اللياقة الجسمانيةهم  بالكندرجارتنلقبول لاألطفال المرشحين     

إبنتي؟ أو إبني تسجيل في أبدأ كيف                             

    إبتداًء من يوم /بيتكلتقديم من المدرسة المجاورة لمكان سكنكاو طلب  المعلوماتمل كل يشكتيب تستطيع الحصول على   • 
 .على األقل من بدء دورة اإلختبار إسبوعقبل المدرسة الطفل في الطلب و سجل أمأل البيانات ب . 4112مارس/آذار  1

مر األتسلم األصلية إلى ولي و الشهادة خ ستستن لية،األص شهادة الميالد رفق معهم و تقديمهالطلب  مأليجب  ،عند التسجيل  • 
 في الحال.  

       سوم. أية هناك ليس مجاناً  اإلجراءات هذه • 

 

؟األطفال متى، أين و كيف يتم إختبار   

 النمو اإلجتماعي و العاطفيو في ة /اإلدراك و الدراية األكاديمية، يالمعرف قدراتهفي  الطفلسوف يختبر  • 

 دقيقة 25 ة اإلختبارمد .معلمين/معلمات مدربات اإلختبا ات ههذ يجري • 

   .ختبار القبولإل لجلوس الطفلتختار اليوم المالئم نرجو أن  المدرسة المجاورة، بحين تسجيل الطفل )إبنك أو إبنتك(  • 

              .L St 6245:انعلى العنو  (Eastridge Elementary School) سترج اإلبتدائيةيبمدرسة إيتم إجراء اإلختبار  • 
   .للمبنى يالشمال مدخلو الدخول من النرج

اليوم مساًء في  73:1صباحًا إلى الساعة  03:1يبدأ الوصول إلختبارات القبول المبكر للكندرجارتن/الروضة ما بين الساعة   • 
 3    التاليةاأليام في . مساءً  3:1:صباحًا إلى الساعة  03:1  األخير أما األيام األخرى فيبدأ اإلختبار من الساعة

   May ارأي/يوما 03-72 الجمعة( -أيام من )الثالثاء  

   May السبت يوم Saturday ارأي/يوما 1:     
   June (يونيو/حزيران6-4و من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة )  

 

 



   يوم اإلختبار؟ في ماذا يحدث 

 بالمكتب الخارجي.  خالل هذا الوقت،  الطفل ختبار على ولي األمر إنتااراإلأثناء  ، في الوقت المحدد يجب وصول الطفل  • 
 باإلستبيان.     يقوم ولي األمر بمأل البيانات و اإلجابة على األسئلة الواردة 

     ل.فيها الطف ختبرفي الغرفة التي يولي األمر تواجد بال يسمح  • 

 دقيقة  25مدة اإلختبار  • 

  يخبر ولي األمر بنتيجة اإلختبار خالل ثالثة أسابيع.  • 

 

كيف أعلم أن إبني قد إستوفي شروط القبول بالكندرجارتن/الروضة؟   

  سوف يرسل إليك خطابًا بالنتيجة/القرار النهائي بعد اإلختبار خالل ثالث أسابيع و ليس أكثر. • 

 إلنه ليس إلزاماً أم ال، بالكندرجارتن/الروضة  هولي أمر الطفل القرار النهائي في تسجيلإذا كان الطفل مستوفيًا شروط القبول، ل  • 
  "fall "ل في الخريف المقبالجديد بدء الكندرجارتن العام الدراسي  ى الطفلعل

 

اآلتي: إلىنتباه لفت اإلن    

 ه.من المدرسة المجاورة لمكان سكنم ولي األمر الحصول على كتيب المعلومات و طلب التقدي يستطيع الوالد)ة(/  • 

 ه.إلى المدرسة القريبة من مكان سكنيسلم الوالد)ة( أو ولي األمر طلب التقديم و شهادة ميالد الطفل   • 

  .عليه تحديد موعد إختبار الطفل، تسجيلالأثناء تواجد الوالد)ة( أو ولي األمر في المدرسة المجاروة، و هو يقوم بإجراءات  • 

    .L St 6245:على العنوان (Eastridge Elementary School) سترج اإلبتدائيةيبمدرسة إاألطفال  يختبر • 

 .    الجالس لإلختبارالطفل  رولي األمر اإلستبيان أثناء إنتاا يكمل الوالد)ة(/ • 

  يخبر الوالد)ة( ولي األمر بالنتائج النهائية لإلختبار في غضون ثالثة أسابيع.   • 

  :من المعلومات إتصل علىلمزيد  

 Lincoln Public Schools Student Services, (402) 436-1680. قسم خدمات الطالب، مديرية التعليم  تلفون  

 


