Anaokulunda çocuklar:
• Kendilerini iyi hisseder ve başkalarıyla birlikteyken
rahat hisseder
• Birçok yeni arkadaşla birlikte çalışır ve oynamayı
öğrenir
• Güvende ve emniyette hisseder
• Önemli ve heyecan verici yeni konseptleri öğrenir
• Birçok aktivite ve öğrenme durumunda başarıyla
tanışır
• Öğrenmenin eğlenceli olduğunu keşfeder
• Sorumluluk geliştirir
• Kendini yaratıcı bir şekilde ifade eder
• Otoriteye saygı gösterir ve yardım ve rehberlik için
öğretmenlerine danışır
• Yardım etme ve işbirliği atmosferinde bir sınıfta
çalışır
• Oyun oynama ve paylaşma fırsatına sahip olur
• Harika bir gün geçirir!
Çocukların Anaokuluna gelmeden önce sahip olmaları
gereken beceriler:
• Adını ve soyadını söyleme
• Yazılı adını anlama
• Doğum tarihini ve yaşını söyleme
• Bazı harf ve rakamları (0-10) tanıma
• Bazı renkleri tanıma ve adlarını söyleme
• 10’a kadar sayma
• Beş nesne sayma
• Alfabeyi okuma
• Resim hakkında bir hikaye anlatma
• İhtiyaçlarını basit bir cümleyle anlatma
• Sırasını bekleyebilme ve paylaşma
• İki adımlı talimatları izleme
• Başkalarını dinleme
• Okunan bir hikayeye dikkat etme
• Ceketi (ve diğer kıyafetleri) çıkarabilme, fermuarını
ve düğmesini açabilme
• Tuvalet ihtiyacını kendi giderebilme
• Pastel boya ve kalemlerle çizme deneyimi
• Makas kullanma deneyimi
• Zıplayıp büyük bir topu yakalayabilme

B a l d wi n -W h i t eh a l l Okul
Bölgesi
Geleneksel Değerler, Kalite, Eğitim ve Fırsatlar
Dünyası
Okul İdare Kurulu
Başkan ……………………………………..……..David J. Solenday
1. Başkan Yardımcısı............Dr. Anthony DiCesaro
2. Başkan Yardımcısı ………............ Karen L. Brown
Robert Achtzehn
Peter D. Giglione
Dan Knezevich
Gerald G. Pantone
Janice Tarson
Louise M. Wolf
Kurul Sekreteri………………………………. Theanita Hampsay
Hukuk Danışmanı………….. Weiss, Burkardt, Kramer, LLC
Okul Müdürü
Dr. Randal A. Lutz
412-884-6300, Ext. 7240
Müdür Yardımcısı
Denise L. Sedlacek
412-884-6300, Ext. 7250
Müfredat Müdürü
Andrea Huffman
412-884-6300, Ext. 7261
İdari Ofisler
4900 Curry Road
Pittsburgh, PA 15236
412-884-6300
McAnnulty İlkokulu
5151 McAnnulty Road
Pittsburgh, PA 15236
412-714-2020
Paynter İlkokulu
3454 Pleasantvue Drive
Pittsburgh, PA 15227
412-885-7535

Turkish

Anaokulu Kaydı
2019-2020
Çevrimiçi Kayıt Portalı
21 Şubat —5 Nisan 2019
tarihlerinde açık olacaktır

Gerekli Tarama Tarihleri
McAnnully İlkokulu
7 Mayıs 2019
Paynter İlkokulu
9 Mayıs 2019

Baldwin-Whitehall
Okul Bölgesi

412-884-6300
www.bwschools.net

Kayıt

Çocuğunuzu Anaokuluna Kaydettirme
Çevrimiçi Kayıt Portalı
21 Şubat —5 Nisan 2019
tarihleri arasında açık olacaktır.
www.bwschools.net

Uygunluk
Çocukların anaokuluna uygun olmak için aşağıdaki koşulları
sağlaması gerekir:

•

Eylülün ilk gününden önce beş yaşında olması;

•

Doğum, vaftiz veya hastane belgesi olması

•
•

Pennsylvania Eyalet Yasası aşı gerekliliklerini karşılaması;
İlkbaharda veya okulun ikinci haftasında kayıt olması
(başka bir anaokulundan transfer olmadıysa).

İkamet
Okul bölgesi, harçlı öğrencileri Kabul etmez.
Ebeveynlerin/vasilerin çocuklarını okul bölgesine kaydetmek için
Baldwin Borough, Baldwin Township veya Whitehall
Borough’daki topluluklarda oturan, Baldwin-Whitehall Okul
Bölgesi mukimleri olmalıdır. Ebeveynler, çocuklarının hangi
ilkokula gideceğini belirlemek için idari ofisle iletişime geçebilirler.

Sağlık Gereklilikleri ve Dental
Gereklilikler
Anaokuluna gelen tüm öğrencilerin kabul edildikten sonra fiziksel ve
dental muayenelerden geçmeleri gerekir. Formlar okullardan alınabilir
veya Anaokulu Web Sitemizden indirilebilir.

Gerekli Tarama Tarihleri

Baldwin-Whitehall Okul Bölgesi çevrimiçi kayıt portalı
yoluyla tamamlanacak adımlara www.bwschools.net
adresinde Bölgemizden, Anaokulu Kayıt Ofisinden
ulaşabilirsiniz.

McAnnully İlkokulu
7 Mayıs 2019
Paynter İlkokulu

Adımları takip ederek:
1. Çevrimiçi Kayıt Portalı yoluyla Ön Kaydı internetten

9 Mayıs 2019

doldurun.
2. Ön kayıttan sonra Baldwin Lisesi, 4653 Clairton Boulevard
adresindeki Merkezi Kayıt Ofisiyle 22 Şubat ve 5 “Nisan
2019 tarihlerinde 8.00 – 15.30 saatleri arasında buluşmak
ve aşağıdaki belgeleri vermek için internetten bir randevu
alın:

RANDEVUNUZA AŞAĞIDAKİ BELGELERİ
DOLDURULMUŞ ŞEKİLDE GETİRMELİSİNİZ
YOKSA TEKRAR RANDEVU ALMANIZ
GEREKİR.
•

Çocuğunuzun aşı kayıtları (kaydınız yoksa lütfen
çocuğunuzun doktorundan bir nüshasını alın)

•

Çocuğunuzun doğum, vaftiz veya hastane
belgesi;

•

İkamet belgeniz (tapu veya kira sözleşmesi ve
aşağıdakilerden ikisi {2}: güncel fatura (cep
telefonu faturası kabul edilmez), güncel kredi
kartı faturası, emlak vergisi faturası, gelir vergisi
iadesi, güncel banka hesap ekstresi .

3. Çocuğunuzun okulunda gerekli tarama için Merkezi
Kayıt Ofisi yoluyla size bir randevu verilecektir.
Tüm adımlar ana ebeveyn ve/veya yasal vasi tarafından
tamamlanmalıdır.
Çocuğun kaydını yaptıran kişi çocuğun ebeveyni değilse, o
kişinin çocuğun sorumluluğu veya korumasının kendisinde
olduğunu gösteren uygun ve yasal belgeleri sağlamalıdır.

Aşılar
Pennsylvania aşağıdaki aşıları gerektirmektedir:
• Dört doz difteri/tetanoz/Acellular
•
•
•
•

•

Pertussis aşısı (DPT), bir dozu dördüncü doğum
gününde veya sonrasında verilmelidir
Dört doz çocuk felci aşısı, bir dozu dördüncü doğum
gününde veya sonrasında verilmelidir
İki düzgün aralıklı kızamık içerikli aşı dozu,
genelde kızamık/kabakulak/rubella (MMR) olarak
verilir
Üç düzgün aralıklı Hepatit B aşısı dozu
İki düzgün aralıklı varisel (suçiçeği) aşısı dozu, ilk
doğum gününde veya sonrasında verilmiş olmalı
veya doktorun/sorumlu kişinin hastalığın
görüldüğü yılı ve ayı belirttiği yazılı bir beyan.
1 Ocak 2018’den itibaren geçerli—Tüm çocukların Anaokuluna
girmeden önce veya altı yaşından önce (hangisi daha erkense)
kandaki kurşun seviyesini test ettirmesi gerekmektedir. Bunu
gösteren bir belge sağlanmalıdır

Tarama
Anaokuluna giren her çocuğun, kayıt sürecinin bir parçası
olarak kişiselleştirilmiş taramaya katılması gerekir. Taramanın
amacı, aşağıdaki alanlardaki yetkinlikleri belirlemektir: ses hafızası,
dil ve bilişsel beceriler. Sonuçlar, anaokulundaki eğitime ne kadar
hazır olduğunu belirlemeye yardımcı olacaktır. Tarama sürecinin
tamamlanması yaklaşık 45 dakika sürecektir. Ayrıca talep üzerine
ücretsiz görme değerlendirmesi de sağlanmaktadır.

Sorularınız varsa lütfen arayın:
412-884-6300—Merkezi Kayıt Ofisi x7012

