DEPARTMENT OF STUDENT SERVICES
18700 Audette, Dearborn, MI 48124

2016-2017
Parent Request for Waiver to Enroll Kindergarten Student
Before Recommended Age of Entry
Student:________________________________________ Birthdate:______________
Home School:___________________________________
Parent:_________________________________________
Street Address:__________________________________
City:___________________, MI ZIP:_______________
Home Phone:_____________________ Work Phone:______________________
By signing I am submitting written notification for my child to attend Kindergarten
at the school named above, given the parameters of the provisions stated below and
within the policies and guidelines of the Dearborn Public Schools
Parent’s Signature:__________________________________ Date:______________

For the 2016-2017 school year, a child who resides in the school district may enroll
in kindergarten if the child is at least 5 years of age on September 1, 2016. The
waiver is applicable for students with birthdates from September 2 through
December 1, 2011. Students must be 5 years old by December 1, 2016. Beginning
with the 2016-2017 school year, a child who resides in the school district may enroll in
kindergarten if the child is at least 5 years of age on September 1 of the school year of
enrollment.
If a child residing in the school district is not 5 years of age on the enrollment
eligibility date specified, but will be 5 years of age not later than December 1 of a
school year, the parent or legal guardian of that child may enroll the child in
kindergarten for that school year if the parent or legal guardian notifies the school
district in writing not later than August 15, 2016 before the beginning of the school
year that he or she intends to enroll the child in kindergarten. A school district that
receives this written notification may make a recommendation to the parent or legal
guardian of a child described that the child is not ready to enroll in kindergarten due to
the child's age or other factors. However, regardless of this recommendation, the parent
or legal guardian retains the sole discretion to determine whether or not to enroll the child
in kindergarten.
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قسم الخدمات الطالبية
١٨٧..شارع اوديت ديربورن  -ميشيغن  -رمز بريدي ٤٨١٢٤

طلب أولياء األمور وثيقة إعفاء لتسجيل طالب المرحلة التحضيرية
قبل بلوغ سن التسجيل الرسمي
اسم الطالب______________________ :تاريخ الميالد_____________________:
اسم المدرسة_________________________:
اسم ولي األمر________________________:
العنوان________________________________________ :
المدينة ، ________________________:ميشيغان  ،الرمز البريدي _____________ :
هاتف المنزل ____________________:هاتف العمل _______________________:
بالتوقيع على هذه الوثيقة فأنا أقدم طلب خطي (مكتوب) اسمح من خالله البنياابنتي بالتسجيل و
الحضور في صفوف المرحلة التحضيرية في المدرسة المذكورة أعاله .تحت بنود االحكام الواردة
أدناه وتبعا ً للسياسات و المبادئ التوجيهية لمدارس ديربورن الرسمية .
توقيع ولي األمر_____________________________ :التاريخ______________:

تقرر للعام الدراسي  2017-2016ما يلي :يحق للطالب الذي يقيم ضمن نطاق قطاعنا التعليمي
التسجيل في صفوف المرحلة التحضيرية إذا كان عمر الطفل ال يقل عن  5سنوات في 1ا أيلول،
 .2016ينطبق هذا القانون على الطالب الذين يصادف تاريخ ميالدهم بين  2أيلول ولغاية  1كانون
األول  .2011يجب أن يكون عمرالطالب  5سنوات في  1كانون األول .2016
إبتدأ من العام الدراسي  2017-2016يحق للطالب الذي يقيم ضمن نطاق قطاعنا التعليمي التسجيل
في صفوف المرحلة التحضيرية إذا كان عمره على األقل  5سنوات بحلول  1أيلول من العام
الدراسي المراد التسجيل خالله.
أما في حال عدم بلوغ الطالب المقيم ضمن نطاق قطاعنا التعليمي  5سنوات في التاريخ المحدد الذي
يؤهله للتسجيل ،ولكنه سيبلغه في موعد ال يتجاوز  2كانون األول من السنة الدراسية ،يحق لولي
األمر او الوصي القانوني تسجيله في المرحلة التحضيرية لهذا العام الدراسي .بشرط أن يقوم
بإخطار المنطقة التعليمية خطيا ً في موعد ال يتجاوز  -25آب  ، 2016 -أي قبل بداية العام الدراسي
الذي يعتزم تسجيل الطالب فيه .ويجوز للمدرسة التي تتلقى هذا الطلب الخطي تقديم توصية لولي أمر
الطفل بأن الطالب غير مستعد لإللتحاق بصفوف المرحلة التحضيرية بسبب عمره أو بسبب وجود
اسباب و عوامل أخرى .بالرغم من ذلك ،وبغض النظر عن هذه التوصيات ،يملك ولي األمر او
الوصي القانوني الحرية و الحق في تحديد ما إذا كان يرغب في تسجيل الطالب في المرحلة
التحضيرية أو ال.
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