Karibu katika mwaka wa shule wa 2019-2020 wa Kindergarten!
Tafadhali soma maelezo hapa chini ili ikusaidia na mchakato.
Mtoto wako yuko na haki ya kujiandikisha katika shule ya chekechea kama atakuwa ameeneza umri wa miaka 5 kabla ya
au siku ya Septemba 15th,2019. Nakala ya cheti cha kuzaliwa wa mtoto wako inahitajika kwa ajili ya usajili.
Usajili wa Kindergarten utaanza Jumatatu, Februari 25, 2019 kupitia tovuti yetu chini ya
http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/
Kiungo kitatumikakuanzia saa 7 asubuhi.
Lazima ujiandikishe katika shule ya eneo la makao yako au kama umeidhinishwa kujiandikishe nje ya eneolyako.
Tafadhali tumia kiungo iliko hapa chini ili upate maelezo juu ya shule yako ya eneo lako au piga simu 319-558-2247
https://gis.linncounty.org/webapps/education/attendancearea/
Programu yetu ya Kindergarten ya badala inategemea uchunguzi wa mwanafunzi.
Ili kuanzisha uchunguzi wa mtoto wako, lazima uwaandikishe katika chekechea na kisha utengeneze wakati wa
uchunguzi wao kwenye mtandao.
Mikutano ya habari ya Chekechea ya badala itafanyika juu ya:
Alhamisi, Jan. 31st @ 6pm hapa katika ELSC 2500 Edgewood Rd NW
● Alhamisi, Februari 28th- 6pm katika ELSC 2500 Edgewood Rd NW
● Mtoto wako lazima awe ameandikishwa katika shule ya chekechea kabla ya kuanza Uchunguzi wa Chekechea ya
badala
Ili kupata taarifa zaidi kuhusu programu yetu ya Chekechea ya badala, unaweza kupiga simu 319-558-2247 au angalia
tovuti yetu
http://www.cr.k12.ia.us/schools/kindergarten/
●

Fomu zifuatazo zitahitajika kukamilika na kuletwa shule ya mtoto wako kabla ya siku ya kwanza wanapoanza:
Tafadhali wasiliana na katibu wa shule ya muuguzi / afya kwa maswali yoyote au wasiwasi yeyote.
o
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o

o
o

o

PROOF OF RESIDENCE (mojawapo ya nyaraka tatu hapa chini)
▪ Mswada wa sasa wa matumizi kama vile gesi au umeme
▪ Mkataba wa kukodisha au taarifa ya mikopo.
BIRTH Kitabu
▪ mtoto wako lazimawe anaeneza umri wa 5 kabla ya au siku ya Septemba 15, 2019 ili umuandikishe
katika shule ya chekechea
Kitabu cha uhamisho (kiungo)
▪ Sheria ya nchi inahitaji ushahidi wa kisasa wa masindano za mtoto (au idhini ya serikali) kabla ya
kuingia shuleni. Bila ya hati hii hadi kutoka kwa daktari wa mtoto wako, mtoto wako hataruhusiwi
kuhudhuria shule. Hati hii inaweza kurudi moja kwa moja kwa shule ya mtoto wako au mtoa huduma
wako wa afya anaweza kuipeleka kwa shule.
CHETI YA KUCHUNGUZA AFYA YA MENO YA MTOTO
▪ Sheria ya serikali inahitaji kukamilika kwa fomu hii kwa wanafunzi wanaoingia kwenye Chekechea.
CHETI YA AFYA YA KIMWILI-MAELEZO YA MAELEZO YA MAHIMU (kiungo)
▪ Wakati fomu hii haihitajiki, tunapendekeza sana mtoto wako awe na uchunguzi wa kimwili kabla ya
kuingia shule. Fomu hii inaweza kurudi moja kwa moja kwa shule ya mtoto wako au mtoa huduma wako
wa afya anaweza kuipeleka kwa shule.
AFYA YA MACHO- KATIKA TAARIFA (kiungo)
▪ Sheria ya serikali inahitaji kukamilika kwa fomu ya uchunguzi wa macho kwa wanafunzi wanaoingia
kwenye Chekechea.

Ni imani yetu ya kuwa miaka ya kwanza ya elimu ya mtoto wako ni wa muhimu zaidi na kwamba maendeleo ya
mawasiliano yenye nguvu kati ya nyumbani na shule ni sehemu muhimu katika utoaji wa programu bora ya elimu kwa
mtoto wako. Ikiwa tunaweza kukupa msaada zaidi, tafadhali tupigie simu kwenye nambari 319-558-2247 au shule yako
ya jirani.
Tunatumaini mtoto wakoatakuwa na wakati mzuri wa masomo wanapoingia kwenye Kindergarten/Chekechea
mwaka wa shule ya 2019-2020.

