Fomu za Kuomba Mtoto ama watoto wako kuingia
kwenye Shule ya Preschool zote ziko kwenye
mtandao. Unaweza kujaza kiungo hikuatayo kwenye
mtandao ili uweze kujaza fomu hizi.
http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/
Mtoto wako lazima awe na miaka 3 au miaka 4 kabla ya tarehe 15 Septemba mwaka wa 2018 ili aweze kuingia kwenye preschool.
Wakati wa kujaza fomu hizi za kuomba mtoto au watoto wako kuingia kwenye shule ya Preschool,
wewe kama mzazi unahitajiwa kusema chaguzi lako la kwanza la shule ya preschool yenye
ungependelea mtoto wako ahudhurie na wakati unaotaka ahudhurie. Wanaweza kuhudhuri shule ya
preschool ya asubuhi au saa sita. Waoto wataalikwa kwenye preschool kulingana na jinsi
walivyoandikishwa na nafasi zilizopo.

Tafadhali kuelewa kwamba mchakato wa maombi/fomu za maombi haziwezi kukamilika bila nyaraka sahihi
ambayo ni pamoja na:
✓ Nakala ya Uzazi ya Mtoto yaani certificate ya kuzaliwa
✓ Mapato ya familia kwenye cheki (Cheki 2 kutoka kazini karibuni au barua ya uamuzi kutoka DHS)
kuhitimu programu fulani
nyaraka hizi zinaweza kupakiwa kwa njia ya mtandao/yaani unaweza kuzituma kwenye mtandao kwa hiyo unashauriwa
uzikusanye kwanza. Ikiwa ni lazima lakini, Unaweza kuleta kwenye ofisi ya (ELSC), iko katika 2500 Edgewood Rd. NW.

Familia watajulishwa kama watoto wao wamekubaliwa kwenye preschool baada ya wiki sita ya kujaza fomu.

Baada ya Kukubaliwa kwa mtoto kwenye shule ya preschool:
Mara baada ya mtoto kukubaliwa, familia wataulizwa wamalize kujaza fomu za kuhudhuria preschool kwenye mtandao ili
ahakikishe amepata nafasi kwenye shule ya Pre-School. Kisha, Mwalimu wa mtoto wako atawasiliana na wewe katika
mwezi wa Agosti ili aweze kukutembelea wewe na mtoto wako nyumbani.
Fomu zifuatazo zitakuwa katika pakiti ya Mzazi na utahitaji kuzikamiliza na kuzirudsha
kwa shule ya mtoto wako kabla au siku ya kwanzayao
o
o
o
o
o
o

HUDUMA ZA AFYA NA BARUA YA KUKUKARIBISHA PRESCHOOL - habari ya kukusaidia na rasilimali.
Cheti cha Chanjo - sheria ya State ya Iowa inahitaji ushahidi wa hadi sasa ya chanjo (au hali mamlaka ya msamaha) kabla ya kuingia
ndani ya shule ya mapema.
FOMU YAHALI YA AFYA - Inahitajika kwamba una kumbukumbu ya uchunguzi wa kimwili ya maandishi, iliyotiwa sahihi na tarehe na
daktari wa mtoto kabla ya kuingia ndani ya shule ya Preschool.
HACAP HUDUMA YA WATOTO Fomu ya Idhini - Fomu hii ni kibali kwa ajili ya HACAP kutoa kusikia uchunguzi kwa wanafunzi wote
wa shule ya Preschool wakati wa mwaka wa shule.
CHETI CHA KUANGALIWA MENO - Wakati aina hii si lazima, tunapendekeza kuwa mtoto wako ana mitihani ya meno kabla ya
kuingia shule ya Preschool.
CHETI CHA KUANGALIWA MACHO - Wakati aina hii si lazima, tunapendekeza kuwa mtoto wako ana maono ya uchunguzi kabla ya
kuingia shule ya mapema.

Paketi ya Mzazi inaweza kupakuliwa wakati kukamilisha mchakato wa usajili wa wilaya au kutoka tovuti yetu ya wilaya katika
http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/.Pakiti pia inapatikana kwa ofisi ya (ELSC), iko katika 2500 Edgewood Rd. NW. au kwenye
shule iliyo karibu nawe.
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