
اليوم األول من مواعيد بدء الدراسة

فرص التطوع

التسجيل وااللتحاق

أهلية راكب الحافلة ومعلومات التسجيل
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اليوم األول للصف� 6 و9
سبتمرب 6

اليوم األول للصفوف 1-5 و 7-8 و 12-10
سبتمرب 7*

*نظرا ألن هذا يوم األربعاء، فهذا يوم بدء متأخر

Kindergarten الروضة

Kindergarten تقييم القراءة يف
سبتمرب 9-7

واجت�ع أولياء األمور

A االنتقال لرياض لألطفال الذين يبدأ الحرف االول من اللقب باألحرف
سبتمرب 12

L إىل

M-Z االنتقال لرياض لألطفال الذين يبدأ الحرف االول من اللقب باألحرف
سبتمرب 13

اليوم األول لرياض األطفال لجميع الطالب
سبتمرب 14*

*نظرا ألن هذا يوم األربعاء، فهذا يوم بدء متأخر

ستبدأ جميع املدارس يف وقت متأخر من يوم األربعاء ملدة ساعة واحدة إلعطاء موظفي

املدرسة وقتا منتظ¸ للتعاون والتخطيط لدعم الطالب

سيطلب من جميع األفراد الذين يتطوعون شخصيا تقديم دليل عىل التطعي¸ت أو استثناء

طبي أو ديني معتمد من املديرية قبل التطوع

ParentVUE كن للعائالت تسجيل طالبهم عرب اإلنرتنت باستخدامË

Îدرسة طفلك للحصول عىل املساعدة.

أو عن طريق االتصال

إذا كان لديك طالب يحرض املدرسة يف مدارس سيلم-كايزر العامة، فلديك بالفعل حساب

ParentVUE
ملدرستك تقديم معلومات التنشيط.

الخاص بك، فيمكنإذا Æ تقم مطلقا بتنشيط حساب ParentVUEحايل.

هناك عملية من ثالث خطوات لتسجيل طالبك:

حدد املدرسة التي سيحرضها الطالب (الطالب) من خالل االتصال بخط

معلومات الحدود لدينا عىل 3246-399-503  وزودهم بعنوان منزل طفلك.

.1

قدم سجالت التطعي�ت والوثائق إلثبات العمر واإلقامة املنزلية لتسجيل طفلك. .2

سجل طفلك عن طريق االتصال باملدرسة. .3

Ýكن التسجيل وااللتحاق عرب اإلنرتنت من خالل زيارة:

salkeiz.k12.or.us/parents/enrollment-and-registration

Ýكن إك�ل تسجيل الحافلة أثناء عملية التسجيل عرب اإلنرتنت أو التحقق من التسجيل من

.ParentVUE جىخاللèإذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف إك�ل التسجيل عرب اإلنرتنت، ف

التصال êدرسة طفلك التي Ýكنها مساعدتك يف التحقق من تسجيل راكب الحافلة.

Ýكنك التحقق من األهلية للنقل بالحافلة عن طريق زيارة:
tinyurl.com/sk-busînder

أو اتصل بالنقل عىل الرقم
 /ستقوم املنطقة بوضع اللمسات األخèة عىل خطوط الحافالت وأوقاتها بحلول أواخر آب

ParentVUE أغسطس. ستكون املعلومات متاحة يف
.503-399-3100

اهلية النقل تعني أن الطالب يعيش يف منطقة سكنية من ضمن املدرسة املجاورة له وأن

ميل لطالب املرحلةالسكن خارج منطقة امليش لتلك املدرسة. مناطق امليش هي 1.0
ميل لطالب املدارس املتوسطة والثانوية.االبتدائية و 1.5

إذا كنت ترغب يف التطوع، فهناك العديد من الفرص، êا يف ذلك: مرافقة الرحالت امليدانية،

واملساعدة يف الفصول الدراسية ، واملساعدة يف املكتبات املدرسية ، والعمل يف معارض الكتب

، والعديد من املجاالت األخرى. يجب عىل جميع املتطوع� إك�ل الفحص األمني للسجل

الجناü قبل بدء خدمتهم التطوعية من أجل املساعدة يف ح�ية سالمة ورفاهية جميع

الطالب واملوظف�.

إذا كنت مهت� بالعمل التطوعي أو ترغب يف معرفة املزيد عن التطوع يف مدارس سيلم-

salkeiz.k12.or.us/volunteeringكايزر العامة، يرجى زيارة

مدارس سيلم-كايزر العامة هي مؤسسة للعمل اإليجا{ / تكافؤ الفرص.يتم إنتاج هذه الوثيقة من قبل العالقات املجتمعية واالتصاالت.
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