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بن الكسندر االبتدائیة سة درم  
2019 ریاض األطفالعملیة التسجیل في    

 
واالختیار لتسجیل الطالب في الفصول الدراسیة في ریاض األطفال في  قدیمكیفیة إجراء عملیة الت حكمفیما یلي اإلرشادات والجداول الزمنیة التي ست

 .2020-2019للسنة الدراسیة  (PAS) االبتدائیة بن الكسندر مدرسة
 

 كسندرال بن مرحلة ریاض األطفالل (القرعة)عملیة الیانصیبل الجدول الزمني
 تواریخ التسجیل  2019فبرایر  8إلى الجمعة  2019ینایر  22الثالثاء  

 فبرایر 13
 

  عبر البرید اإللكتروني. OSEP القائمة النھائیة إلىیرسل طاقم المدرسة 
 تنظر �ن طلبات التقد�م لتعلیمیةالمنطقة ا فبرایر 14-15

 رسائل الیانصیب بالبرید إلى منازل الطالب:  فبرایر 22بحلول یوم الجمعة ، 
  

 
 إرشادات عامة

 
 8سیتم وضع جمیع الطلبات المستلمة بعد یوم الجمعة ، عة. رللقون لؤھم PAS الحدود الجغرافیة لبن الكسندر لخدا ونیقیم نیذلا لفاطألافقط  •

عند تقدیم مواد التسجیل. مطلوب أیضا وجود اثنتین الحدود الجغرافیة  لخدااإلقامة  اتفي قائمة االنتظار. مطلوب اثنتین من إثبات 2019فبرایر 
 .المدرسة عندما تفتحمن إثباتات اإلقامة 

 
ندر بین ألكسل الحدود الجغرافیة لخدا المقیمین في المبكرة سیقوم مكتب التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة بتجمیع قائمة من طالب برنامج البدایة •

بن  روضة أطفالفى سجیل للتفیما یتعلق بالجدول الزمني  مراكزالبإخطار  أیضا  للمدرسة. كما سیقوم مكتب تعلیم الطفولة المبكرة لتسلیمھا
 . PAS  ألكسندر

 
 لتسلیمھااندر بین ألكسل الحدود الجغرافیة لخدا المقیمین في تدخل المبكرمیع قائمة من طالب برنامج السیقوم مكتب الخدمات المتخصصة بتج •

  بن ألكسندر روضة أطفالفى سجیل للتمراكز فیما یتعلق بالجدول الزمني البإخطار  أیضا سیقوم مكتب الخدمات المتخصصة للمدرسة. كما 
PAS . 

 
في قائمة  2019فبرایر  8الطلبات المستلمة بعد  وضعسیتم لتسجیل. ایخ رواتفترة في  تدخل المبكرالو  ةلمبكرا یةالبداتسجیل اد موم ستالایجب  •

 .عند تقدیم مواد التسجیلالحدود الجغرافیة  لخدااإلقامة  اتاالنتظار. مطلوب اثنتین من إثبات
 

ض یارل تسجین عاشعارا لتعلیمیة اقة طلمنادر ما تصدلتعلیمیة عناقة طني للمنروإللکتاقع ولماضعھ في وویاً وسنر إلشعاھذا اجعة رامم سیت •
 .لتعلیمیةاقة طلمناتم ترجمة جمیع اإلشعارات إلى اللغات الثمانیة الرئیسیة في تس .ریسمبد 1ل قبأو في ل فاطألا

 
 .بعد الظھر 3:00 -صباحا  8:00بین الساعة  (للتقدیم)  في أو قبل المواعید النھائیة   PAS بن ألكسندر یجب إعادة جمیع نماذج التسجیل إلى •

 
یتم إعطاء ب. لن یتم إرسال قرارات القبول عبر الھاتف ولن الطلزل الی منل إسریب اطخق ین طرعط فقول لقبرارات اقجمیع ل سام إرسیت •

 .الطالب و تنسیب إلى مكتب تسجیل القادمین ھلخطابات القبول لأل
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