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فيما يلي اإلرشادات والجداول الزمنية التي ستحكم كيفية إجراء عملية التقديم واالختيار لتسجيل الطالب في الفصول الدراسية في فصول 

يجب تقديم جميع الطلبات من خالل نظام التسجيل . 2021-2020( للسنة الدراسية PASرياض األطفال في مدرسة بن الكسندر االبتدائية )

 (.OLRعبر اإلنترنت )

 

 الجدول الزمني لعملية اليانصيب)القرعة( لمرحلة رياض األطفال بن الكسندر

 

 تواريخ التسجيل  2022فبراير  4إلى الجمعة  2022يناير   18 الثالثاء

  عبر البريد اإللكتروني. OSEPطاقم المدرسة يرسل القائمة النهائية إلى  2022فبراير  11الجمعة 

 تنظر فى طلبات التقديملتعليمية االمنطقة  2022فبراير  18الى  2022فبراير  14

 رسائل قرعة اليانصيب بالبريد إلى منازل الطالب:  2022فبراير  25الجمعة 

 

 

 إرشادات عامة

 

وضع جميع الطلبات سيتم عة. رللقون لؤھم PASبن الكسندر مدرسة ل الحدود الجغرافية لخفقط األطفال الذين يقيمون دا •

المستلمة بعد انتهاء فترة التسجيل في رياض األطفال في قائمة انتظار ولن يتم النظر فيها في عملية القرعة. سوف يتم تعيين 

الطلبات إلى قائمة االنتظار بنفس الترتيب الذي تم استالمها به بدًءا من الرقم األول الذي يأتي بعد الطالب المعينين في القرعة. 

 تبر الطلبات مكتملة بمجرد أن يتم وضع عالمة من قبل سكرتيرة المدرسة بانها مكتملة.تع

 

ل الحدود الجغرافية عند تقديم مواد التسجيل على أن تكون وثيقة واحدة منهما كوثيقة ملكية خيلزم تقديم وثيقتين تؤكدان اإلقامة دا •

يتم قبول فواتير المياه وإفادات اإلقامة وتفويضات  لن الحكومة. أو عقد إيجار موثق أو فاتورة خدمات أو معلومات صادرة عن 

تقديم جميع المعلومات بما في ذلك التطعيمات للنظر فيها. سيتم وضع جميع الطلبات التي تلبي متطلبات  يجب المسؤولية األبوية.

 اإلقامة في قرعة اليانصيب.

 

الموقع االلكتروني الخاص بالمنطقة التعليمية عندما تعلن المنطقة  سوف تتم مراجعة ھذا اإلشعار سنويًا وسوف يتم وضعه على •

يناير. سوف تتم ترجمة جميع اإلخطارات إلى اللغات الثمانية الرئيسية  7التعليمية عن التسجيل في روضة األطفال في أو قبل 

 بالمنطقة التعليمية.

 

النهائي أو قبله. لن يقوم النظام بقبول أية طلبات بعد الساعة بحلول الموعد  PASيجب تقديم جميع استمارات التسجيل إلى  •

 .2022فبراير  4مساًء يوم الجمعة  11:59

 

سوف يتم إرسال جميع قرارات التسجيل كتابيًا فقط عبر البريد اإللكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني المستخدم في استكمال  •

اتف ولن يتم إرسال خطابات إلى أولياء األمور من قبل مدرسة بن ألكسندر  قرارات التسجيل عبر اله لاسرالطلب. لن يتم إ

Penn Alexander  .أو مكتب تسجيل الطالب وتنسيبهم 

 

 لمزيد من المعلومات حول عملية التسجيل عبر اإلنترنت ، يرجى زيارة  •

www.philasd.org/studentplacement/registration  

 

 

 

 

 

 

http://www.philasd.org/studentplacement/registration
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 إثبات العنوان
 

 ( مما يلي(2إثبات العنوان )مطلوب اثنان )

 
لكية أو عقد إيجار موثق أو فاتورة خدمات. سوف تتضمن الوثائق المقبولة العناصر المدرجة أدناه: يجب أن يكون أحد المستندات صًكا  للم

 يتم التحقق من جميع معلومات اإلقامة للتأكد من دقتها. قد تكون ھناك حاجة إلى معلومات إضافية أثناء عملية التحقق.

 

 

  DOTبطاقة تعريف ھوية  صك الملكية

 فاتورة بطاقة االئتمان الحالية ورقة تسوية الرھن العقاري

 ً تسجيل مركبة )سيارة( حديثا )أخيرة  )غاز ، كهرباء فاتورة خدمات

 بطاقة تسجيل الناخب توضح العنوان الحالي فاتورة ضريبة الممتلكات األخيرة

العنوان بعنوانك  تغيير بطاقةرخصة قيادة سارية المفعول أو 

 الحالي

 كشف حساب بنكي حديث بالعنوان الحالي

بيان مصلحة الضرائب األمريكية أو بيانات أخرى لألجور  بالعنوان الحاليخطاب من مكتب الضمان االجتماعي 

 W2 ،1040  ،1099والضرائب ، مثل 

 العنوان الحالييظهر كعب رواتب صاحب العمل األخير  خطاب من مكتب المساعدة العامة بالعنوان الحالي

الخدمات اإلنسانية  دائرة رعاية التبني / رعاية الطفل وخطابات

(DHS)   مقبولة للتسجيل عندما يكون الطالب في رعاية تكون

 وكالة رعاية الطفل / الحضانة

عقد اإليجار األصلي وبه اسم )أسماء( الوالدين / األوصياء 

 القانونيين واألطفال

اتفاقية بيع الممتلكات الموقعة ، متبوعة بالنسخة األصلية من 

 يوًما تقويميًا من التسوية 45أوراق التسوية خالل 

 

 

 

 

 


