د واکر ګرانټ منځني ښوونځي

One Learning Lane – Fredericksburg, VA 22401
Phone: 540-372-1145 Fax: 540-891-5449

د شپږم –اتم ټولګي
میرمن جیسیکا نیلسن – مدیرې
میرمن کورتني میک واټ  ،د الرښود منشي
د ښوونځي ساعتونه 7:40 :سهار  2:40 -ماسپښین

•
•
•
•
•
•

هیڅ زده کونکي یا لیدونکي د  7:15بجو څخه دمخه ودانۍ کې نه باید اوسېږي .لیدونکي د ښوونځي مخې ته د لومړۍ دوه مخې دروازې
ته باید ننوځي .لیدونکي باید د  .I. Dعکس د ادارې کارمندې ته د ننوتلو سره وړاندې کړي او پریږدي .کله چې د وتلو لپاره چمتو وئ
الړ شئ او عکس  .I. Dراټول کړئ.
د ښوونځي دفتر هره ورځ د  15 :7بجو څخه  4:00 -د لمازدیګر خالص وي .د مشورې ورکولو مرکز په  3:00بجو بندېږي.
کله چې خپل ماشوم له ښوونځي وړئ د  .I. Dعکس وړاندې کول اړین دي
ناوخته رارسیدونکي زده کونکي باید د حاضری سکرتر سره السلیک وکړي.
موټر سپرلۍ ماشومان باید د مخکیني دروازې مخې ته له موټر نه ښکته او پورته کړل شي.
د تحریري اجازه لیک پرته زده کونکو لپاره هیڅ ټرانسپورټي بدلونونه نه منل کیږي (که فکس یا بریښنالیک وي  ،تاسو باید د رسید تایید
لپاره تلیفون وکړئ) .په ګوته کړئ که څه هم بدلون د یوې ورځې لپاره وي یا دایمي وي.

جیمز منرو عالي لیسه

2300 Washington Avenue – Fredericksburg, VA 22401
Phone: 540-372-1100 Fax: 540-373-6584

د نهم – دوولسم ټولګي
د ډاکټر ټیم ډفي – مدیر
پرنسپلمیرمن بیت ریپلي  -د الرښود منشي
میرمن شیرون لی  -د ښوونځي نرس
د ښوونځي ساعتونه 2:45 - 7:45 :ماسپښین

•
•
•
•
•
•

هیڅ زده کونکي یا لیدونکي د  7:15بجو څخه دمخه ودانۍ کې نه باید اوسېږي .لیدونکي د ښوونځي مخې ته د لومړۍ دوه مخې دروازې
ته باید ننوځي .لیدونکي باید د  .I. Dعکس د ادارې کارمندې ته د ننوتلو سره وړاندې کړي او پریږدي .کله چې د وتلو لپاره چمتو وئ
الړ شئ او عکس  .I. Dراټول کړئ.
د مشورې ورکولو مرکز هره ورځ له  7:30بجو څخه – تر  3:00ماسپښین خالص وي.
 .د  .I. Dعکس وړاندې کول اړین دي چې خپل ماشوم وړلو وخت کې السلیک کړئ.
ناوخته رارسیدونکي زده کونکي باید د حاضری سکرتر سره السلیک وکړي.
موټر سپرلۍ ماشومان باید د مخکیني دروازې مخې ته له موټر نه ښکته او پورته کړل شي.
د تحریري اجازه لیک پرته زده کونکو لپاره هیڅ ټرانسپورټي بدلونونه نه منل کیږي (که فکس یا بریښنالیک وي  ،تاسو باید د رسید تایید
لپاره تلیفون وکړئ) .په ګوته کړئ که څه هم بدلون د یوې ورځې لپاره وي یا دایمي وي.

ټول اړین معلومات باید د زده کونکي راجسټریشن په وخت کې شتون ولري.
د دې معلوماتو چمتو کولو کې پاتې راتلل ممکن ستاسو ماشوم ښوونځي ته د نوملیکنې خنډ المل شي.
د لیږدونې زده کونکي لپاره
په ایالت کې عامه زده کړې ښوونځي:
✓
✓

د راجستریشن فورمو ډکولو سربیره  ،الندې سندونو ته اړتیا ده:
د نوم لیکنې پر مهال باید د ښار استوګنې ثبوت وړاندې شي.
د ښوونی فورمه (که د ښار څخه بهر اوسیدونکی وی).

✓
✓
✓

د بېړني اړیکې معلومات.
د سوانح فورمې شریکول باید د والدین  /قانوني سرپرست لخوا السلیک شي.
د زیږون سند  -اصلي  ،د عکس کاپي نلري (د روغتون سندونه نه منل کېږي) یا پاسپورت (که د متحده ایاالتو اتباع نه وي).

د لیږدونې زده کونکي لخوا
شخصي یا له ایالت څخه د بېروني ښوونځي:
د راجستریشن فورمو ډکولو سربیره  ،الندې سندونو ته اړتیا ده:
✓ د زیږون اصلي سند
✓ د معافیت ریکارډ  /د ښوونځي شمولیت فزیکي ازموینه د ویرجینیا ایالت اړتیاو سره مطابقت لري.
✓ د بېړني اړیکې معلومات.
✓ د ښار استوګنې ثبوت.
✓ د ښوونی فورمه (که د ښار څخه بهر اوسیدونکی وي).
✓ د ثبت فورمې خوشې کول باید د والدین  /قانوني سرپرست لخوا السلیک شي.
 /1د ثبت فورمې باید د ښوونڅي سرپرست مخکې قانوني سرپرست لخوا بشپړ شي.
 . /۲قانوني اسناد (توقیف  /لیدنه  ،او نور) باید د نوم لیکنې په وخت کې د ښوونځي راجستریشن ته وړاندې
شي.
 /۳اړین اسناد باید د نوم لیکنې په وخت کې د ښوونځي راجسټریشن ته وړاندې شي.

د ټولو اړین فورمو بشپړیدو او د ټولو اړین اسنادو په رسیدو سره  ،زده کونکی راجسټر او د نوم لیکنې لپاره وړ دی.

فریډریکسبرګ ښار عامه ښوونځي
د زده کونکو د نوم ثبتول
د زده کونکو د راجستریشن ساعتونه 11:00 - 8:30:سهار او  1:00د ماسپښین 3:00 -د ماسپښین
Telephone: (540) 940-8380
Fax: (540) 940-8298
Website: cityschools.com
Email: ataylor@cityschools.com

تاسو کولی شئ په هر وخت کې زموږ د ویب پاڼې څخه د  Kڅخه تر  12ټولګیو زده کونکو
لپاره دمخه ځان ثبت کړئ  ،وروسته له دې چې تاسو خپل ځان راجسټر کړئ  ،مهرباني
وکړئ خپل راجسټریشن بشپړولو لپاره اړین اسناد د  210فردینینډ سړک  -واکر ګرانټ
مرکز ته راوړئ.

FCPS Registrar
210 Ferdinand Street
Fredericksburg. VA 22401

اړین اسناد -
✓

✓

د زیږون سند  -اصلي  ،نه فوټوکاپي (د

روغتون سندونه ندي منل شوي) یا پاسپورټ (که د متحده ایاالتو اتباع نه وي).
د واکسیناسیون ریکارډ  /د ښوونځي داخلۍ فزیکي آزموینه (ښوونځي ته د داخلېدو وروسته د  1کال دننه).

دا سندونه باید د معالج لخوا السلیک شي او د ایالتي روغتیا په فورمه کې ثبت شي  ،کوم چې ممکن ستاسو د معالج  ،روغتیا ریاست یا راجستریانو
دفتر څخه ترالسه شي.
✓

د ښار استوګنځي ثبوت (د ګا /ې  /ملکیت تصفیه تړون  ،اجارې تړون او د یوټیلټي بل)

** د موټر چلونکي جوازونه نه منل کیږي **
✓
✓

د ښوونی فورمه (که د ښار څخه بهر اوسیدونکی وی).
د عاجل تماس معلومات.

✓

د والدین  /سرپرست لپاره د عکس .ID

که چیرې ستاسو نوم د استوګنې د اجارې په تړون کې څرګند نه شي چې تاسو استوګن یاست  ،تاسو باید د
اجارې کرایه ( )JEC-R-1د اجارې کرایه ورکوونکي  /مالک څخه وړاندې کړئ چې دا په ګوته کوي چې
تاسو ورسره یاست .سربیره پردې تاسو باید د اجاره اخیستونکي  /مالکین د ښار استوګنې (د ګروۍ  /اجارې
تړون او د ګټې اخیستنې بل ).وړاندې کړئ ** .د موټر چلونکي جوازونه نشي ترالسه کیدلی **

د اړین معافیت او معایناتو اسناد:
 4خوراک ( DPTد څلورم زیږون وروسته یو)
هیموگلوبین یا هیماتوکریت (که په ګوته شوی)
د ګوز  4څلور خوراک (د څلورم زیږون وروسته یو)
یورینیالیس (که اشاره شوی وی)
 2دوزونه شری (د  12میاشتو عمر وروسته روبوال ترالسه شوه)
د لید لید او اوریدنه 2خوراک شری  1 ،ډوز ممپس ،
 1خوراک روبیال یا  2ډوز MMRد مشر سکرینینګ  /کچه (که اشاره شوې وي)
 2خوراک وریسیالد  TBسکرینینګ  PPD -که د هو د پوښتنو ځوابونو کې هو وي3
 3د هیپاټایټ بی واکسین( TDAPد شپږم  ،اووم او اتم ټولګي زده کونکو لپاره اړین دی)

د هیګ میرسیر لومړنی ښوونځی
2100 Cowan Boulevard – Fredericksburg, VA 22401
Phone: 540-372-1115 Fax: 540-372-6753
له  K-تر دوېمه ټولګي
ډاکټر کیمبرلی دوسیټ  ،پرنسپل
میرمن لیتا براون  ،د ګډون  /الرښود منشي
اغلې سونجه کولون  ،د ښوونځي نرس
د ښوونځي ساعتونه 35::8 :د سهار څخه تر  3:15ماسپښین
هېڅ زده کونکي یا لیدونکي د سهار له  8:00بجو څخه مخکې ودانۍ ته نه داخلیږي .لیدونکي د ښوونځي اصلي دروازې ته د دروازو له الرې دننه شي  .لیدونکي به د ننوتلو دمخه د
انټرکام سیسټم کارولو ته اړتیا ولري .لیدونکي باید د  .I. Dعکس د دفتر کارمندانو او ننوتلو سره وړاندې کړي او پریږدي .کله چې د وتلو لپاره چمتو وي نو الړ شئ او عکس .I. D
راټول کړئ.
د ښوونځي دفتر هره ورځ د سهار له  8:00بجو څخه تر  4:00خالص وي ..د  .I. Dعکس وړاندې کول اړین دي تر څو وکوالئ شئ چې خپل ماشوم السلیک کړئ.
✓ ناوخته رارسیدونکي زده کونکي باید د یو بالغ لخوا د دفتر کارمندانو سره السلیک شي.
✓ موټر سپرلۍ زده کوونکي هر سهار د  8:30بجو لخوا د ورزش خوتې په دخولي برخه کې ښکته شي  ،له  8:30بجو وروسته دوی په دفتر کې السلیک کولو ته اړتیا
لري.
د تحریري اجازه لیک پرته زده کونکو لپاره هیڅ ټرانسپورټي بدلونونه نه منل کیږي (که فکس یا بریښنالیک وي  ،تاسو باید د رسید تایید لپاره تلیفون وکړئ) .په ګوته
✓
کړئ که بدلون د یوې ورځې لپاره وي یا دایمي وي.
✓ د سهار ناوخته زنګ په  8:40ووهي.

لفایټ لومړنیو زده کړو ښوونځی
3 Learning Lane – Fredericksburg, VA 22401
Phone: 540-310-0029 Fax: 540-310-0671
د دریم څخه تر پنځم ټولګي
میرمن کورتني ویلر  ،پرنسپله
میرمن لنډا الم  ،د الرښود سکریټری
میرمن دیانا اولیورس  ،د ښوونځي نرس
د زده کړې ساعتونه 8:25 :سهار څخه تر  3:15ماسپښین

•
•
•
•
•
•
•
•
•

هیڅ زده کونکي یا لیدونکي د سهار  8:00بجو څخه دمخه ودانۍ کې نه باید اوسېږي .لیدونکي د ښوونځي مخې ته د لومړۍ دوه مخې
دروازې ته باید ننوځي .لیدونکي باید د  .I. Dعکس د ادارې کارمندې ته د ننوتلو سره وړاندې کړي او پریږدي .کله چې د وتلو لپاره
چمتو وئ الړ شئ او عکس  .I. Dراټول کړئ.
د مشورې ورکولو مرکز هره ورځ له  7:30بجو څخه – تر  3:00ماسپښین خالص وي.
 .د  .I. Dعکس وړاندې کول اړین دي چې خپل ماشوم وړلو وخت کې السلیک کړئ.
ناوخته رارسیدونکي زده کونکي باید د حاضری سکرتر سره السلیک ورکړي.
موټر سپرلۍ ماشومان باید د مخکیني دروازې مخې ته له موټر نه ښکته او پورته کړل شي.
 .د عکس وړاندې کول اړین دي چې خپل ماشوم السلیک کړئ•.
ناوخته رارسیدونکي زده کونکي باید د والدین  /قانوني سرپرست لخوا د حاضری سکرتر سره السلیک شي.
موټر سپرلۍ زده کوونکي باید د ورزش خونې د په داخلي دروازه کې ښکته او پورته شي.
د تحریري اجازه لیک پرته زده کونکو لپاره هیڅ ټرانسپورټي بدلونونه نه منل کیږي (که فکس یا بریښنالیک وي  ،تاسو باید د رسید تایید
لپاره تلیفون وکړئ) .په ګوته کړئ که بدلون د یوې ورځې لپاره وي یا دایمي وي.

