د واکر ګرانټ منځني ښوونځي

دفریډریکسبرګ د ښار عامه ښوونځي
د زده کونکو د نوم ثبتولو معلومات
ښمېره(540) 940-8380 :
فکس(540) 940-8298 :
وب پاڼهfxbgschools.us :

One Learning Lane – Fredericksburg, VA 22401
: 540-891-5449فکس : 540-372-1145شمېره
 6-8ټولګي
اغلې انګال هنریچس ،مدیر

دفریډریکسبرګ د ښوونځيو د ثبتولو دفتر
210 Ferdinand Street
Fredericksburg. VA 22401

میرمن کورتني میک واټ،
اغلې پاریس زواکل،

د ښوونځي نرس

 :ایميلataylor@cityschools.com
تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه کې د وړکتون څخه تر  12ټولګې د زده کونکو لپاره د نوم
لیکنې فورمې ومومئ .وروسته لدې چې تاسو دا فورمې بشپړوئ ،نو مهرباني وکړئ د نورو
اړینو سندونه سره د  210 Ferdinand Street Walker-Grant Centerمرکز
ته راوړئ او هغه یې په صندوق (ډراپ باکس) کې ځای په ځای کړئ.

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 د داخلېدو آزموینه (ښوونځي ته د داخلېدواسناد د  1کال دننه
وی).
دا اسناد باید د معالج ډاکټر لخوا السلیک شي او د ایالتي روغتیا په فورمه کې ثبت شي ،کوم چې ممکن
ستاسو د معالج ډاکټر ،روغتیا ریاست یا راجستریانو له دفتر څخه ترالسه شي.
 په ښارکې د استوګنې ثبوت (د کرایې یا ملکیت تړون ،د ګازې او ټیلیفون بل).
** د موټر چلونکي الیسنس نه منل کیږي **.
 که د ښار څخه بهر اوسیدونکی وی ،د ښوونی فیس ورکولو فورمه.
د عاجل تماس معلومات.
 د والدین  /سرپرست عکس لرونکي  IDکارټ.
که چیرې ستاسو نوم په استوګنې لیک ( )lease/mortgage agreementکې لیکل شوی نوي ،کوم کې چې
تاسو په کې استوګن یاست ،نو تاسو باید یو د کرایه ورکوونکي لیک ( )JEC-R-1د کرایه ورکوونکي  /مالک
څخه وړاندې کړئ چې ښیې چې تاسو ورسره یاست .سربیره پردې ،تاسو باید د کرایه اخستونکي  /مالک د ښار
استوګنې د ګروۍ /کرایې تړون او یا د مورګیج بل ،وړاندې کړئ ** .د موټر چلونکي الیسنس نه منل کیږي **

صحي ازموینې او الزم واکسناسیون
د  4 DTaPډوزه– یو ډوز د څلورم زیږون له کلیزې څخه وروسته
د  4 Polioډوزه– یو ډوز د څلورم زیږون له کلیزې څخه وروسته
د  2 Varicellaډوزه– اول ډوز د اول زیږون له کلیزې څخه وروسته
د  2 MMRډوزه– اول ډوز د اول زیږون له کلیزې څخه وروسته
د  2 Hep Aډوزه– اول ډوز د اول زیږون له کلیزې څخه وروسته
د هیپ بی واکسین  3ډوزه
د منینجیټ ( )Meningococcal ACWYاول دوز د اووم ټولګي څخه دمخه او دویم دوز د
دولسم ټولګي څخه وروسته
د  DTaPواکسین د اووم ټ ولګي او هغه نه پورته ټولګیو زدهکوونکو لپاره اړین ده.
*  -HPVواکسین د اووم ټولګي او هغه نه پورته ټولګیو زده کوونکو لپاره اړین ده * د والدین اختیار
د رد کولو لپاره.
د سل ازموینه ( -)TB Screeningکه چیرې د صحي پوښتنو ته مو یو ځواب هم هو وي.

د الرښود سکریټر

د ښوونځي د فعالیت ساعتونه9:00 AM – 3:00 PM :









هیڅ زده کونکي یا لیدونکي به د سهار له  8بجو نه مخکې په ودانئ کې به شتون ونلري .لیدونکي به د ښوونځي د ودانئ
مخې ته د دوه ګوني دروازو څخه له تیرېدو وروسته ته د ښوونځي د ودانئ ننوځي.
لیدونکي باید د ننوتلو  sign inپه وخت د خپل عکس لرونکي  IDمیلمه پالې/پال ته وښیې او ورسره یې پریږدي .دوی
باید د ننوتلو په وخت  sign inاو د راوتلو پر محال  sign-outوکړئ او د بیرته تګ په وخت د خپل  IDځان سره
ځوندي کړي.
د ښوونځي دفتر هره ورځ د سهار له  8بجو څخه د پس له غرمې تر  4بجو پورې خالص وي .د مشورې ورکولو
مرکز په  3بجو بند شي.
دعکس لرونکي  IDوړاندې کول ستاسو د ماشوم  sign-outکولو لپاره اړین دي.
ناوخته رارسیدونکي زده کونکي باید د یو بالغ شخص په شتون کې د حاضری سکرتر سره  sign inوکړي.
موټر لرونکي به د ودانئ د مخي داخلي دروازې سره سپرېدل /کوزېدل کوي.
هیڅ ډول نه لیکلي شوي د زده کونکو لپاره د ټرانسپورټ بدلونونو اجازه ،نه منل کیږي( .که فکس یا بریښنالیک مو لیږلی
وي ،نو باید د رسیدلو تایید لپاره تلیفون وکړئ) .په ګوته کړئ چې بدلون د یوې ورځې لپاره وي یا دایمي وي.

جیمز منرو عالي لیسه
2300 Washington Avenue – Fredericksburg, VA 22401
: 540-373-6584فکس : 540-372-1100شمېره
 9-12ټولګي
ډاکټر ټیم ډفي :مدیر
میرمن بیت ریپلي :الرښود سکریټر
میرمن شیرون لی :د ښوونځي نرس









د ښوونځي د فعالیت ساعتونه7:45 A.M. – 2:45 P.M.:
هیڅ زده کونکي یا لیدونکي به د سهار له  7بجو نه مخکې په ودانئ کې به شتون ونلري .لیدونکي به د ښوونځي د ودانئ
مخې ته د دوه ګوني دروازو څخه له تیرېدو وروسته ته د ښوونځي د ودانئ ننوځي.
لیدونکي به د زنګ د زنګولو او د دفتر د کارمندانو سره د خبرو وروسته د ښوونځي د کیڼ اړخي دروازې یا د ودانئ د
مخې څلور اصلي دروازو له الرې د ښوونځي ودانئ ننوځي.
لیدونکي باید د ننوتلو  sign inپه وخت د خپل عکس لرونکي  IDمیلمه پالې/پال ته وښیې او ورسره یې پریږدي .دوی
باید د بیرته تګ پر محال  sign-outوکړئ او د بیرته تګ په وخت د خپل  IDځان سره ځوندي کړي.
د ښوونځي دفتر به هره ورځ د سهار له  7:30بجو څخه د پس له غرمې تر  3:00بجو پورې خالص وي.
دعکس لرونکي  IDوړاندې کول ستاسو د ماشوم  sign-outکولو لپاره اړین دي.
ناوخته رارسیدونکي زده کونکي باید د یو بالغ شخص په شتون کې د حاضری سکرتر سره  sign inوکړي.
موټر لرونکي به د ودانئ د مخي اصلي دروازې سره سپرېدل /کوزېدل کوي.
هیڅ ډول نه لیکلي شوي د زده کونکو لپاره د ټرانسپورټ بدلونونو اجازه ،نه منل کیږي( .که فکس یا بریښنالیک مو لیږلی
وي ،نو باید د رسیدلو تایید لپاره تلیفون وکړئ) .په ګوته کړئ چې بدلون د یوې ورځې لپاره وي یا دایمي وي.

د هیو میرسیر لومړنی ښوونځی
2100 Cowan Boulevard – Fredericksburg, VA 22401
: 540-372-6753فکس : 540-372-1115شمېره
د وړکتون څخه تر  2ټولګي
ډاکټره کیمبرلی دوسیټ :مدیر
میرمن لیتا براون ،د حاضرۍ  /الرښود سکریټر
اغلې سونجا کولون :د ښوونځي نرس
د ښوونځي د فعالیت ساعتونه8:35 A.M. – 3:15 P.M. :









هیڅ زده کونکي یا لیدونکي به د سهار له  8بجو نه مخکې په ودانئ کې شتون ونلري .لیدونکي به د ښوونځي د ودانئ
مخې ته د دروازې څخه په تیرېدو د ښوونځي د ودانئ ته ننوځي .لیدونکي به د ننوتلو دمخه د انټرکام سیسټم کارولو ته
اړتیا ولري .لیدونکي باید د ننوتلو  sign inپه وخت د خپل عکس لرونکي  IDمیلمه پالې/پال ته وښیې او ورسره یې
پریږدي .دوی باید د بیرته تګ پر محال  sign-outوکړئ او د بیرته تګ په وخت د خپل  IDځان سره ځوندي کړي.
د ښوونځي دفتر به هره ورځ د سهار له  8:00بجو څخه د پس له غرمې تر  4:00بجو پورې خالص وي.
دعکس لرونکي  IDوړاندې کول ستاسو د ماشوم  sign-outکولو لپاره اړین دي.
ناوخته رارسیدونکي زده کونکي باید د یو بالغ شخص په شتون کې د حاضری سکرتر سره  sign inوکړي.
موټر لرونکي به په  8:30بجو د ودانئ د جیم ( )gymدروازې ترڅنګ کوزېګي .پس له  8:30بجو رارسیدونکي زده
کونکي باید د حاضری سکرتر په دفتر کې  sign inوکړي.
هیڅ ډول نه لیکلي شوي د زده کونکو لپاره د ټرانسپورټ د بدلونونو اجازه ،نه منل کیږي( .که فکس یا بریښنالیک مو
لیږلی وي ،نو باید د رسیدلو تایید لپاره تلیفون وکړئ) .په ګوته کړئ چې بدلون د یوې ورځې لپاره وي یا دایمي وي.
وروستی زنګ  8:30بجو وهل کیږي.

ټول اړین معلومات باید د زده کونکي د راجسټریشن په وخت کې شتون
ولري .د دې اسنادو چمتو کولو کې پاتې راتلل ممکن ستاسو ماشوم
ښوونځي ته د د داخلېدلو خنډ شي.
د ایالت له دننه دعامه ښوونځی نه د سه پارچه کوونکي زده کونکو لپاره فورمه:
د نوم لیکنې فورمو ډکولو سربیره ،الندې سندونو ته اړتیا ده:





په ښارکې د استوګنې ثبوت باید د نوم لیکنې پر مهال وړاندې شي.
د ښوونیز فیس ورکولو فورمه (که د ښار څخه بهر اوسیدونکی ویاست).
د عاجل اړیکو معلومات.
د ریکارډونو شریک کولو فورمه چې باید د مور /پالر او یا د قانوني سرپرست لخوا السلیک شي.
د زیږون سند – اصلي تصدیق لیک ،کاپي نه منل کیږي (د روغتون سند نه منل کیږي) یا پاسپورت
(که د متحده ایاالتو اتباع نه وي).

له ایالت څخه بهرنه شخصي ښوونځی نه د سه پارچه کوونکي زده کونکو لپاره فورمه:

د بر الفایټ لومړنی ښوونځی
3 Learning Lane – Fredericksburg, VA 22401
: 540-310-0671فکس : 540-310-0029شمېره
د  3-5ټولګي
میرمن کورټنی ویلر :مدیر
میرمن لنډا الم ،د الرښود سکریټر
اغلې ډیان اولیورس :د ښوونځي نرس

د نوم لیکنې فورمو ډکولو سربیره ،الندې سندونو ته اړتیا ده:
 د زیږون اصلي تصدیق لیک.
 د واکسیناسیون ریکاردونه او ښوونځي ته د داخلېدو دصحي ازموینې اسناد چې د ویرجینیا ایالت اړتیاو
سره مطابقت ولري.
 د عاجل اړیکو معلومات.
 په ښارکې د استوګنې ثبوت.
 د ښوونیز فیس ورکولو فورمه (که د ښار څخه بهر اوسیدونکی ویاست).
 د ریکارډونو شریک کولو فورمه چې باید د مور /پالر او یا د قانوني سرپرست لخوا السلیک شي.

د ښوونځي د فعالیت ساعتونه8:25 A.M. – 3:15 P.M. :








هیڅ زده کونکي یا لیدونکي به د سهار له  8بجو نه مخکې په ودانئ کې شتون ونلري .لیدونکي به د ښوونځي د ودانئ
مخې ته د دوه ګوني دروازو څخه په تیرېدو د ښوونځي ودانئ ته ننوځي .لیدونکي باید د ننوتلو  sign inپه وخت د خپل
عکس لرونکي  IDمیلمه پالې/پال ته وښیې او ورسره یې پریږدي .دوی باید د بیرته تګ پر محال  sign-outوکړئ او
د بیرته تګ په وخت د خپل  IDځان سره ځوندي کړي.
د ښوونځي دفتر به هره ورځ د سهار له  8:00بجو څخه د پس له غرمې تر  3:30بجو پورې خالص وي .د مشورې
ورکولو مرکز په  3:00بجو بند شي.
دعکس لرونکي  IDوړاندې کول ستاسو د ماشوم  sign-outکولو لپاره اړین دي.
ناوخته رارسیدونکي زده کونکي باید د یو بالغ شخص په شتون کې د حاضری سکرتر سره  sign inوکړي.
موټر لرونکي به په  8:30بجو د ودانئ د جیم ( )gymدروازې ترڅنګ سپرېدل /کوزېدل کوي.
هیڅ ډول نه لیکلي شوي د زده کونکو لپاره د ټرانسپورټ د بدلونونو اجازه ،نه منل کیږي( .که فکس یا بریښنالیک مو
لیږلی وي ،نو باید د رسیدلو تایید لپاره تلیفون وکړئ) .په ګوته کړئ چې بدلون د یوې ورځې لپاره وي یا دایمي وي.

 .1د نوم لیکنې فورمې باید د والدین  /قانوني سرپرست لخوا د ښوونځي راجستر کونکي سره ډکې شي.
 .2قانوني اسناد (حضانت /لیدنې ،او نور) باید د نوم لیکنې په وخت کې د ښوونځي ثبت کوونکي ته وړاندې شي.
 .3اړین اسناد باید د نوم لیکنې په وخت کې د ښوونځي ثبت کونکي ته وړاندې شي.

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

