
Welcome to HEB ISD
Kindergarten Kickoff Information

2022-2023



Links to Translated Slides Here



 یرجى االنضمام إلینا في افتتاح صف الروضة أولى

 الثاني من مایو 2022، 7:30-6:30

ھذه الفرصة لك ولطالبك لمقابلة الموظفین ، ورؤیة المدرسة ، والحصول على 
معلومات للحصول على أفضل تجربة ممكنة في ریاض األطفال.



تسجیل الطالب الجدد - 27 یولیو2022     من 8 صباحا- 5 مساء
(date TBD). HEB ISD Registration ستكون نماذج تسجیل الطالب الجدد عبر اإلنترنت متاحة بدءا من

سیطلب منك تحمیل ما یلي:
إثبات مكان السكن ساري المفعول (فاتورة میاه أو الغاز أو الكھرباء الحالیة أو عقد اإلیجار الموقعة - یجب أن یتضمن أي شكل من ●

(HEB ISD أشكال اإلقامة اسم الوالد / الوصي وعنوان
شھادة میالد الطالب ●
ھویة حكومیة  للوالد / الوصي القانوني  تحمل صورة شخصیة●
●Required Immunizations شھادة التطعیم أو التحصین للطالب
بطاقة الضمان االجتماعي للطالب (إن وجدت)●

العناصر المفقودة ستؤخر عملیة التسجیل لطالبك. 
إلكمال التسجیل ، یجب على أحد الوالدین / الوصي حضور تسجیل الطالب الجدید لتقدیم نسخة أصلیة / مصدقة من شھادة میالد الطالب ، وجعل 

الممرضة تراجع سجل التحصین وتؤكد اإلقامة. 

https://www.hebisd.edu/domain/138
https://www.hebisd.edu/Page/1349


مقابلة مع أستاذ الّصف
  یوم: 4 أغسطس, 2022

من الساعة: 5:30 - 6:30 مساًء.

في ھذا الیوم: یمكن للطالب إحضار اللوازم المدرسیة الخاصة بھم ، و رؤیة الصف 
الدراسي ، ومقابلة معلمھم للعام الدراسي الجدید.



الیوم األول في المدرسة -  یوم األربعاء 10 أغسطس 2022

تبدأ المدرسة في الساعة 7:50 صباًحا وتنتھي الساعة 3:05 مساًء.●
تفتح أبواب المدرسة في الساعة 7:15 صباًحا للوصول المبكر وتناول وجبة اإلفطار.●
یرن الجرس األول في الساعة 7:40 صباًحا وثم یرن الجرس التأخیر في الساعة ●

7:50 صباًحا.



وجبة اإلفطار والغداء

یتم تقدیم اإلفطار من 7:15 صباًحا حتى 7:50 صباًحا.●
یتم توفیر الغذاء من كافتیریا المدرسة أو یمكن للطالب إحضار وجبة غذائھ معھ.●
یتم االعالن عن محتوى قائمة الطعام على موقع تصفح HEB ISD شھرًیا●
●Child Nutrition Webpage

https://www.hebisd.edu/site/Default.aspx?PageID=214


العودة إلى التعلم

تتبع HEB ISD إرشادات السالمة الخاصة بـ COVID-19 من الصحة العامة في محافظة تارانت ووكالة 
تكساس التعلیمیة. یرجى المتابعة على موقع  HEB ISD.edu  خطة العودة للتعلم للحصول على مزید من 

المعلومات. یتم تحدیث "خطة العودة إلى التعلم" كلما توفرت معلومات جدیدة.

Return to Learn (www.hebisd.edu/ReturnToLearn)

http://www.hebisd.edu/ReturnToLearn


االستعداد لمرحلة الروضة
فیما یلي مھارات مھمة تزید من نجاح مرحلة الروضة لألطفال!

*  یستطیع الطالب أن یرتدي بنفسھ مالبس بھا (سحاب، وأزرار، و كبسات)

* یستطیع الطالب التعامل مع جمیع احتیاجات الحمام
* یستطیع الطالب أن یعبر لفظیاً عن رغباتھ واحتیاجاتھ

* لم یعد مسموحاً للطفل أن یأخذ قیلولة بعد الظھر
* أن یستطیع الطالب إنھاء تناول وجبة الطعام بوقت محدد ما بین 20-25 دقیقة



االستعداد لمرحلة الروضة (تابع)
فیما یلي مھارات مھمة تزید من نجاح مرحلة الروضة لألطفال!

*  یستطیع الطالب فھم كیفیة تبادل األدوار مع زمالئھ في الصف

*  یستطیع الطالب الجلوس واالستماع الى قصة لمدة 5 دقائق أو أكثر

* یستطیع الطالب نطق وتمییز وكتابة اسمھ األول

* یستطیع الطالب التعرف على بعض الحروف واألرقام

* یستطیع الطالب مسك  قلم رصاص / قلم تلوین بشكل مناسب و یتعامل بحذر مع المقص والصمغ 



االستعداد لبدایة جیدة لمرحلة الروضة الثانیة
سیأخذك الرابط التالي إلى مورد على اإلنترنت متاح باللغتین 

اإلنجلیزیة واإلسبانیة. سیزودك ھذا الرابط اإللكتروني بأفكار إضافیة 
الستخدامھا في المنزل لیساعد ذلك في ضمان أن یكون الطالب جاھزاً 

للروضة ثانیة في بدایة العام الدراسي.

* انقر على الرابط األسفل أو إحدى الصور المعروضة ھنا لالنتقال 
مباشرًة إلى النسخة اإلنجلیزیة أو اإلسبانیة من الكتیب.

*https://www.parent-institute-online.com/ep/epdownload.php?31
1E-10

 

https://www.parent-institute-online.com/ep/eplibrary.php?7871-L356643
https://www.parent-institute-online.com/ep/eplibrary.php?7871-L356643
https://www.parent-institute-online.com/ep/epdownload.php?311E-10
https://www.parent-institute-online.com/ep/epdownload.php?411E-15


الّتواصل بین المنزل والمدرسة
نحن نسعى جاھدین للمشاركة مع جمیع العائالت. یؤثر دعمك لتعلیم طفلك بشكل كبیر على تقدمھ. ●

القراءة مع طفلك كل لیلة ھي طریقة رائعة لتنمیة مھاراتھ.
تتواصل العائالت والمدرسة من خالل وسائل متعددة ، بما في ذلك رسائل البرید اإللكتروني والنشرات ●

اإلخباریة والمالحظات الرئیسیة ومن خالل مجلّد MOOSE الخاص بنا.
نطلب من العائالت التحقق من  مجلّد MOOSE كل لیلة للحصول على معلومات من معلم طفلك.●



بطاقة تقریر روضة األطفال وقراءة المعلومات ثالثیة األبعاد
یشارك الطالب الروضة الثانیة في تقییم القراءة ثالثي األبعاد الذي یقیس مھارات القراءة والكتابة لدیھم ●

،بما في ذلك الصوتیات والفھم.ھذا تقییم فردي یمنح المعلمین والعائالت بیانات لدعم الطالب بشكل أفضل.

تعتمد بطاقات التقاریر في روضة األطفال على المھارات. یتلقى الطالب 1 أو 2 أو 3 على أھداف التعلم ●
في مجاالت المحتوى والمھارات االجتماعیة وأداء العمل. الطالب الذین یكسبون 2.5 أو أكثر في القراءة 

والریاضیات یتم ترفیعھم إلى الصف األول.



أخبار یجب معرفتھا من الممرضة
الممرضة ھي مورد للمساعدة في ما یلي:

توفر اإلسعافات األولیة للطفل●
إجراء الفحوصات الصحیة الروتینیة كما ھو مطلوب من قبل الدولة.●
إدارة األدویة الموصوفة من قبل الطبیب مع األوراق الطبیة الرسمیة في الملف. تعبئة  نماذج الطلب الصحیة ●

 (www.hebisd.edu/HealthServicesForms) موجودة على صفحة الخدمات الصحیة لدینا
یشتمل التسجیل رابط إحصائیة أسئلة  صحیة. یرجى ملؤھا كاملًة و بتأني حتى تتمكن المدرسة من دعم ●

احتیاجات طفلك الصحیة.



یوم دراسي ممتد 
-HEB ISD یتوفر برنامج الیوم الممتد في 21 مدرسة ابتدائیة من مدارس  
 یوفر برنامج الیوم الممتد  لألطفال بیئة آمنة وممتعة من الساعة 3:05 بعد الظھر حتى الساعة 6:00 مساًء بعد كل-

یوم دراسي عادي.
 یوفر برنامج الیوم الممتد الوقت للعمل في الواجبات المنزلیة ، والمشاركة في أنشطة الكمبیوتر ، واألنشطة-

 الحرفیة ، والتجارب العلمیة ، إلى جانب األنشطة البدنیة في كل من صالة األلعاب الریاضیة وفي الملعب
الخارجي.

یتوفر في المدرسة الممتدة مدیر واحد و معدل موظف لكل 15 طالب-
یجب دفع رسوم تسجیل وھي غیر قابلة لالسترداد بقیمة 25.00 دوالًرا أمریكًیا في وقت التسجیل.-
الرسوم الشھریة ھي 190.00 دوالًرا شھرًیا لكل طفل.-
یستحق دفع الرسوم في أول یوم حضور للطالب. والرسوم لبقیة األشھر یستحق دفعھا في أول كل شھر.-



قائمة مستلزمات روضة األطفال

موقع قائمة المستلزمات المدرسیة، على الرابط التالي:

Elementary Supply Lists (www.hebisd.edu/supplies)

http://www.hebisd.edu/supplies


یوم في حیاة طالب روضة األطفال

بعض األشیاء التي یمكن أن یتوقعھا طفلك:

صف فنون اللغة االنجلیزیة  والقراءة-
STRIPE التقویة بالقراءة -
صف الریاضیات-
صف العلوم والدراسات االجتماعیة-
الغداء / فرصة-
صفوف الموسیقى، والتربیة الفنیة، والتربیة الریاضیة-



وجبتي اإلفطار والغداء في المدرسة
یعد تناول الطعام في المدرسة وقًتا ممتًعا لطالب روضة األطفال. فیما یلي بعض المھارات التي یجب أن یمارسھا طفلك قبل بدء 

المدرسة.

فتح أغراض مثل صنادیق الغداء  والمرطبانات واألكیاس بشكل مستقل●
تناول وجبة في مدة 30 دقیقة فقط أثناء التحدث مع اآلخرین●
اتخاذ خیارات بشأن نوع الطعام الذي سیتم تناولھ من البدایة●

ناقش مع طفلك عدم مشاركة الطعام مع األصدقاء وكیفیة تنظیف منطقة تناول الطعام.

یمكن شراء وجبة اإلفطار والغداء من المدرسة أو یمكن للطالب إحضار الطعام من المنزل. قم بتقدیم طلب عبر اإلنترنت ھذا 
Free & Reduced Lunch Application .الصیف للحصول على مزایا وجبات مجانیة ومخفضة

https://www.nlappscloud.com/


نحن متحمسون للقائك!

KG االستعداد لصف الروضة الثاني
                     متى؟

2 مایو 2022 من الساعة: 6:30 - 7:30 مساًء


