التسجيل في رياض األطفال لعام 2021/2022
سيتم التسجيل في التعليم قبل المدرسي أيضًا في هذا العام الدراسي وفقًا للوائح القانونية السارية (قانون المدرسة وقانون اإلجراءات اإلدارية والمرسوم الخاص
بالتعليم قبل المدرسي ).فيما يتعلق بتدابير مكافحة الوباء المصاحبة التي تصاحب هذا العام الدراسي في رياض األطفال ،سيكون من الضروري تكييف المنظمة
لضمان سالمة األطفال والبالغين ،واحترام اإلمكانات والقيود الفردية للمشاركين وفي نفس الوقت مقابلة جميع االلتزامات القانونية.
يتم التسجيل في الفترة المنصوص عليها في قانون المدرسة ،أي من 2مايو إلى  16مايو 2021.يتم تحديد التاريخ المحدد لاللتحاق بالتعليم قبل المدرسي من
قبل مدير المدرسة خالل هذه الفترة.
سيتم التسجيل في روضة األطفال……………………………………
(أ )عن طريق تقديم طلب شخصي يوم …………………… من …………… إلى…………………… .
 .من ………………  .إلى ……………………
…………………… و يوم
يمكن العثور على طلب االلتحاق بالتعليم في رياض األطفال على الموقع…………………… …………………… :
أو
ب )عن بعد -مع التسليم في موعد ال يتجاوز…………………… ……………………. :
يمكن تسليم الطلب مع المرفقات من قبل الممثلين القانونيين بالطرق التالية:
عن طريق صندوق المراسلة االلكترونية للمدرسة …………………… …………………… … ، ..-عن طريق البريد اإللكتروني مع التوقيع اإللكتروني للممثل القانوني  -البريد اإللكتروني للمدرسة،.…………………… :بالبريد (تاريخ التقديم إلى مكتب البريد حاسم ) -عنوان المدرسة، …………………… …………………… :إذا قدم الممثل القانوني الطلب بوسائل تقنية أخرى غير تلك المذكورة أعاله (على سبيل المثال عن طريق البريد اإللكتروني بدون توقيع إلكتروني معترف به،
أو بالفاكس ،وما إلى ذلك) ،فمن الضروري بالنسبة له تأكيد ذلك في غضون  5أيام ،وإال فلن يتم النظر في الطلب.
مرفقات الطلب
•نسخة من شهادة ميالد الطفل -فقط أرسل نسخة بسيطة منها عن بعد.
•تقديم تقرير أن الطفل قد تم تطعيمه بشكل صحيح أو تقرير بأنه محصن ضد العدوى أو أنه ال يمكن تطعيمه لموانع االستعمال -يتم اإلثبات بتقديم تقرير
طبيب األطفال.
ال ينطبق هذا االلتزام على الطفل الذي يخضع للتعليم اإللزامي في المرحلة ما قبل المدرسة.
األطفال الذين يبلغون سن الخامس بحلول 31أغسطس 2021ملزمون بتوفير التعليم قبل المدرسي.

إذا كان مدير المدرسة يشك في صحة المستندات الموثقة ،فيجوز له طلب النسخة األصلية أو نسخة مصدقة من الممثلين القانونيين.
يجوز للممثل القانوني اختيار التعليم الفردي بدالً من التعليم اإللزامي قبل المدرسي في رياض األطفال .يقوم الطفل بعد ذلك بتعليم نفسه في المنزل ،ويمكن أن
يتعلم من قبل شخص آخر ،أو يمكن أن يذهب إلى منشأة أخرى غير روضة األطفال .ومع ذلك ،ال يزال يتعين على الممثل القانوني تسجيل الطفل لاللتحاق
بالتعليم قبل المدرسي .يجب تقديم اإلخطار بالتعليم الفردي للطفل من قبل الممثل القانوني إلى مدير المدرسة في نفس وقت تقديم طلب التسجيل في التعليم قبل
المدرسي أو في موعد ال يتجاوز  3أشهر قبل بداية العام الدراسي ،أي بحلول 31مايو. 2021.
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