
 منطقة موكيلتيو التعليمية

 نموذج طلب القبول المبكر لاللتحاق بروضة األطفال ومرحلة الصف األول

 
 

آب/أغسطس. يجب أن  13قد تعتبر بعض االستثناءات لاللتحاق المبكر بروضة األطفال ومرحلة الصف األول لألطفال المولودين في تواريخ تلي 

يؤكد على أن الطفل في مرحلة متقدمة كفايًة ليحقق النجاح في روضة األطفال أو في مرحلة الصف األول. وينبغي ُتقدم طلبات القبول المبكر تقييًما 

 أن يشتمل فحص طلبات األطفال على المجاالت التالية، على سبيل المثال ال الحصر:

 

 ( تنمية اللغة7) ( التمييز البصري4) ( القدرة العقلية3)

  ( التمييز السمعي5) الكبرى( المهارات الحركية 2)
  ( التنمية النفسية/االجتماعية6) ( المهارات الحركية الدقيقة1)

 

ويتلقى توصية من القائم بالتقييم يجيز فيها االلتحاق  مستوى خمس سنوات وستة أشهرالمجاالت في  جميعويجب أن يتجاوز الطالب الفحص في 

ويتلقى توصية من القائم بالتقييم تجيز االلتحاق المبكر بمرحلة  وستة أشهر مستوى ست سنواتالمبكر بروضة األطفال، أو أن يتجاوز الفحص في 

 الصف األول.

 
تطلبات المذكورة سابقاً والتي يجريها اختصاصيون نفسيون مرخص لهم من قبل وسوف تقبل المنطقة التعليمية التقييمات الخارجية التي تستوفي الم

طلب والية واشنطن أو اختصاصيون نفسيون معتمدون بشهادة من والية واشنطن. ُتمنح اإلعفاءات من شرط التقييم الخارجي على أساس تقديم نموذج 

يجب إيداع مجانية. يجب تقديم التقييمات أثناء تقديم طلب القبول المبكر.  غذاءوجبات "وجبة غذاء مجانية ومخّفضة السعر" و أهلية الحصول على 

 .لالطلبات لدى المدير خالل موعد أقصاه يوم االثنين الرابع من شهر آب/أغسطس كي يؤخذ طلب االلتحاق بالمدرسة في الحسبان في العام المقب

 
سيراقب المعلم والمدير الطفل لتسجيل في المدرسة االبتدائية التي تخّدم منطقتهم السكنية. سوف يسمح للمتقدمين الذين يوصي المدير بقبولهم المبكر ا

 سيقدم المدير تقريًرا إلى ولي األمر/الوصي عن تأقلم الطفل وتقدمه، وسيتخذ القرار النهائي بشأن استمرار الطفل.خالل فترة تجريبية مدتها شهرين. 

 
ن على نتائج توصيات طلبات القبول المبكر الخاصة بهم أو توصيات الفترة التجريبية لمدة شهرين أن يراجعوا بإمكان أولياء األمور غير الموافقي

 المدير التنفيذي لمرحلة التعليم االبتدائي.
 

 القائمون على اختبارات االلتحاق المبكر
 

ستقبل منطقة موكيلتيو التعليمية التقييمات الخارجية التي جرت من قبل اختصاصيين نفسيين مرخص لهم من قبل والية واشنطن أو اختصاصيين 

اء أن إجرنفسيين معتمدين بشهادة من والية واشنطن. وقد أبلغ اختصاصيو علم النفس التالون منطقة موكيلتيو التعليمية بأنه يمكن التواصل معهم بش

 .توصي باختصاصي نفسي محدد أو تؤيد مقدم رعاية محدداالختبارات لاللتحاق المبكر. وال يعني تقديم تلك القائمة بأن منطقة موكيلتيو التعليمية 
 

 

 د.كريستيان كويل

(425) 385-3262 ext. 3# 

15418 – Main Street 
Suite 301 

Mill Creek, WA 98012 

 
 درجة الدكتوراةفرانسز دوجالس، حاصل على 

(425) 478-9624 
 

 

  كارين إي. كالرك، حاصلة على درجة الدكتوراة

(206) 795-6365 

6869 Woodlawn Ave NE 

Suite #200 
Seattle, WA 98115 

  جيالنا كلوز، حاصلة على درجة الماجستير

206-617-2131 

Ave W Suite 215 th36 –19217  
Lynnwood, WA 98036 

 على درجة الدكتوراة جوان لويس، حاصل

(425) 672-1850 
555 Dayton Street 

Suite D 

Edmonds, WA 98020 
 

 

 



Early Entrance Application 

 طلب االلتحاق المبكر

 
Student Name: ___________________________________  Birthdate: __________________ 

 ______________________________ :تاريخ الميالد ___________________________________ اسم الطالب:

 
Gender: □ Male □ Female Today’s date: __________________ Service area school: _____________ 

 _____________________ منطقة خدمة المدرسة: ______________________________ أنثى تاريخ اليوم:□ ذكر□ النوع: 

 
Parent/Guardian Name: _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ اسم ولي األمر/الوصي:

 
Address: ________________________________________ City: _______________ Zip:__________ 

  __________________ الرمز البريدي: _______________ المدينة:  ______________________________ العنوان:

 
E-mail address: ________________________________________ Phone # ____________________ 

  _______________________ الهاتف # ________________________________________ عنوان البريد اإللكتروني:

 
Briefly state the reason(s) for this application for early admission to school: 

 اذكر بإيجاز سبب )أسباب( تقديم طلب القبول المبكر إلى المدرسة:

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Parent/Guardian signature: __________________________________________________________ 

 توقيع ولي األمر/الوصي:

 
(use appropriate parts) Tests most generally used: 

 )استخدم األجزاء المناسبة( االختبارات األكثر استخداماً بشكل عام:

 
WRAT (pre-academic)     WPPSI (mental) – or pref. short form Stanford 

  –مقياس وكسلر للذكاء لمرحلة قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية )اختبار عقلي(    اختبار اإلنجازات على نطاق واسع )قبل المرحلة التعليمية( 
 أو نموذج موجز الختبار جامعة ستانفورد                          

Visual Motor Integration (VmI)    Alpern Boll 
 Alpern Bollاختبار ألبرن بول      (Vmlاختبار التكامل البصري الحركي )

Wepman       Vineland Adaptive Behavior Scales 
 Vinelandمقياس فاينالند للسلوك التكيفي      Wepmanاختبار ويبمان )للتمييز السمعي( 

Durrell – Gross Motor     Draw-A-Person 
 اختبار رسم الشخص      الحركية الكبرى -اختبار درل 

Binet  
 Binetاختبار ستانفورد بينت 

  



Early Entrance Assessment 
 تقييم االلتحاق المبكر

Developmental Area 
 المجاالت اإلنمائية

Assessment Instrument 
 أدوات التقييم

Age Equivalent Score 
 الموازيدرجة العمر 

Cognitive 
 اإلدراك المعرفي

  

Language 
 اللغة

  

Visual Discrimination 
 التمييز البصري

  

Auditory Discrimination 
 التمييز السمعي

  

Social/Emotional 
 المجال النفسي/االجتماعي

  

Gross Motor 
 الحركية الكبرى

  

Fine Motor 
 الحركية الدقيقة

  

 
 

Examiner Name (Print): _____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ :اسم القائم بالفحص )كتابًة(

Examiner Signature:  ______________________________________ Date:  ___________________ 

 __________________لتاريخ: _______توقيع القائم بالفحص: ______________________________________ ا
 

NOTE: A brief report of tests give and the age level obtained in each of the seven areas must 
be delivered to the building principal no later than the fourth Monday of August to be 
considered. 

خالل موعد أقصاه يوم االثنين الرابع عليه الطالب في كل من المجاالت السبعة إلى المدير مالحظة: يجب تسليم تقرير موجز عن نتائج االختبارات ومستوى العمر الحاصل 
 ليؤخذ الطلب في الحسبان. من آب/أغسطس

 


