
 KINDERGARTENفي فصل رياض األطفال 
 التسجيلفتح باب 

 اختيار المدرسة 
 MNPS.orgالموقع   ىجد المدرسة التابعة لمنطقتك الجغرافية عل 

.  615-259-4636على الرقم  أو باإلتصال بمركز معلومات األسرة
إن كنت ترغب في تسجيل طفلك في مدرسة أخرى خارج المنطقة 

 للمزيد من التفاصيل . معلومات األسرةالجغرافية ، اتصل بمركز 
يعد فتح باب التسجيل بمثابة فرصة لطفلك ليبدأ  

سجل طفلك . بالمدرسة مبكراً من اليوم األول 
اآلن و ال تنتظر اللحظة األخيرة للتسجيل في 

 !الصيف 

 تجميع جميع المستندات المطلوبة
  يجب أن يبلغ   —شهادة الميالد أو أي وثيقة تثبت تاريخ الميالد

 . 2019أغسطس/آب ،  15أعوام في أو قبل  5الطفل 
  من طبيب طفلك أو   —شهادة التطعيمات الخاصة بوالية تينيسي

 . أي عيادة من عيادات الصحة
  على أن ال يكون قد فات عليه أكثر من   —إثبات الفحص الطبي

 .عام في بداية العام الدراسي 
  إثبات محل اإلقامة في مقاطعةDavidson —   ، فاتورة خدمة

 . أو بوليصة مالك الدار عقد إيجار ، 
  بطاقة هوية ولي األمر / الوصي. 

  التسجيل راكززيارة أحد م  •
إذا كنتم تتكلمون لغة أخرى عدا اللغة اإلنجليزية في البيت ، الرجاء 

 Office of Englishاإلتصال بمكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية 
Learners  615-259-8608لتحديد موعد على الرقم . 

اإلنجليزية فقط ، فالرجاء زيارة أحد مراكز اللغة أما إذا كنتم تتحدثون ب
 .التسجيل 

سوف يستلم ولي األمر نسخة من كتيب ، بعد اإلنتهاء من التسجيل 
 "مرحباً بكم في رياض األطفال ، دليل أولياء األمور"

و نشجعك على زيارة مدرسة طفلك المستقبلية، واإللتقاء بمدير المدرسة 
 و معرفة ما الذي يمكن أن تتطلع اليه أنت و طفلك في رياض األطفال .

و النشاطات التي تساعدك على  المعلومات عن المصادرللحصول على 
الموقع  تهيئة طفلك لفصل رياض األطفال ، الرجاء زيارة

www.iTrails.org . 

 عصراً  3:30 –صباحاً  7:00         مراكز التسجيل في مدارس مترو ناشفيل العامة
 

عمر و/أو المتروبوليتان ناشفيل العامة على أساس العرق ، الدين ، المعتقد ، الجنس ، الهوية الجنسية ،  الميل الجنسي ، األصل القومي ، اللون ، ال تميز مدارس 
 . يفاإلعاقة في القبول أو الدخول الى برامجها ، خدماتها ، أو أنشطتها أو تشغيلها . كما إنها ال تميز في إجراءات التشغيل أو التوظ
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ANTIOCH HIGH SCHOOL 
1900 Hobson Pike, Antioch, TN 37013 
 
GLENCLIFF HIGH SCHOOL 
160 Antioch Pk., Nashville 37211 
 
HILLWOOD HIGH SCHOOL 
400 Davidson Rd., Nashville 37205 
 
HUNTERS LANE HIGH SCHOOL 
1150 Hunters Lane, Nashville 37207 

MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 
401 Walton Lane, Nashville, TN 37216 
 
MCGAVOCK HIGH SCHOOL 
3150 McGavock Pk., Nashville, TN 37214 
 
MCKISSACK MIDDLE SCHOOL 
915 38th Ave. North, Nashville, TN 37209 
 
ROBERTSON ACADEMY 
835 Robertson Academy Rd.  
Nashville, TN 37220 
 

STRATFORD HIGH SCHOOL 
1800 Stratford Ave., Nashville, TN 37216 
 
WHITES CREEK HIGH SCHOOL 
7277 Old Hickory Blvd. 
Whites Creek, TN 37189 
 
OFFICE OF ENGLISH LEARNERS 
 مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية
615 Fessey Park Road, Nashville, TN 37204 
(Open 7:30 a.m. to 4:30 p.m.) 

عصراً  4:30 –صباحاً  7:30يفتح المكتب الساعة   

 

1

ARABIC 
ARABIC


