
 ال تميز              على أساس العرق او اللون أو االصل القومي أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة أو العمر أو الدين أو الطول او الوزن أو المواطنة أو الحالة الزوجية أو العائلية أو الحالة
  العسكرية أو المعلومات الوراثية او أي فئة اخرى محمية قانونياً، في برامجها وانشطتها التعليمية، بما في ذلك أسئلة التوظيف والقبول؟ مخاوف؟ إتصل بمنسق الحقوق المدنية على                       أو

     أو   

DPSCD
(313) 240-4377

dpscd.compliance@detroitk12.org.3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202

أوافق على توصية ولي األمر (أولياء األمور) فيما يتعلق بالتسجيل في روضة االطفال.  
أوصي بأن تبدأ روضة االطفال  في أيلول/ سبتمبر من العام المقبل لالسباب التالية:  

       (1   

       (2   

       (3   

      
التاريخ إسم المدير (كتابة)    توقيع المدير   

توصيات منطقة مدارس ديترويت المجتمعية العامة

لن يكون طفلي بعمر 5 سنوات قبل 1 أيلول/ سبتمبر 2020 ولكنه سيكون 5عمره  سنوات بحلول 1 كانون الثاني/ ديسمبر 2020. يجب ان يكون 
هذا المستند بمثابة إخطار كتابي الى المنطقة المجتمعية لمدارس ديترويت العامة بقصد تسجيل طفلي في 

       لروضة االطفال للعام الدراسي 2020 - 21
(كتابة إسم المدرسة)  

يمكن للمنطقة التعليمية التي تتلقى هذا اإلشعار المكتوب أن تقدم توصية الى ولي األمر/ الوصي القانوني بشأن ما إذا كان الطفل غير جاهزاً 
للتسجيل في روضة االطفال بسبب عمر الطفل أو عوامل أخرى. بصرف النظر عن توصية المنطقة، يحتفظ ولي األمر/ الوصي القانوني بالسلطة 
التقديرية الوحيدة لتحديد ما غذا كان سيتم تسجيل الطفل في روضة األطفال أم ال إذا كان عمر الطالب خمس سنوات في موعد ال يتجاوز 1 كانون 

الثاني/ ديسمبر 2020. 

تاريخ الميالد:          /               /  إسم الطالب:      

سجل المستشفى                             السجل الحكومي      شهادة الميالد   التحقق من العمر: 
أخرى:      شهادة الجنسية  سجل المحكمة   

(تحقق من واحد)  
(حدد)     

دليل جاهزية المدرسة ( مقدم من ولي األمر):

       (1  

       (2  

       (3  

      
التاريخ إسم ولي االمر/ الوصي (كتابة)    توقيع ولي االمر/ الوصي   

وفقاً لقانون ميشيغان (MCL 380.1147)، إذا يبلغ الطفل المقيم في مدينة ديترويت خمس سنوات في 1 أيلول/ سبتمبر، ولكنه سيكون في الخامسة 
من عمره في موعد ال يتجاوز 1 كانون الثاني/ ديسمبر، يجوز لولي األمر أو الوصي القانوني لذلك الطفل تسجيل الطفل في روضة األطفال للعام 

الدراسي الحالي إذا قام ولي االمر أو الوصي القانوني بإخطار المنطقة التعليمية كتابةً أنه ينوي تسجيل الطفل في روضة االطفال.

للروضة إعفاء 
2021  -  2020 للعام  طلب 


