
 متطلبات التسجیل في ریاض األطفال
 و

 أین تجد معلومات مھمة
 

 
 

، فیمكنك الحصول على دلیل من إحدى إذا لم یكن لدیك شھادة میالد - شھادة المیالد األصلیة
 الوكاالت التالیة:

 3500میشیغان ،  اتصل بإدارة اإلحصاءات الحیویة بوالیة، بالنسبة لطفل مولود في میشیغان• 
 .48914، میشیغان نسینغ، الشارع نورث لوجان

، مبنى محكمة  County Clerkاتصل بمكتب ، للطفل المولود في مقاطعة ماكومب بالنسبة• 
 .48043، میتشجان ماونت كلیمنس،  Macombمقاطعة 

 County Clerk  ،1200 Northاتصل بمكتب ، للطفل المولود في مقاطعة أوكالندبالنسبة • 
Telegraph Road  ،Pontiac  ،Michigan 48053. 

، اتصل بمكتب كاتب المقاطعة الخاص بك للحصول على بالنسبة لطفل لم یولد في میشیغان• 
 معلومات حول كیفیة الحصول على شھادة میالد.

 
إدارة الصحة بمقاطعة ماكومب، المركز الصحي الجنوبي ة في التطعیمات متوفر - سجل التحصین

  – 48093، وارن  میل 11فان دایك، الجناح ب، (شمال  27690الغربي، 
 .8537-465-586ھاتف: 

 
 

یجب إكمال شھادة الرؤیة والسمع وتقدیمھا بحلول الیوم األول من  - الرؤیة والسمعفحص 
المدرسة. یجب تسلیم النموذج یوضح أن الطالب قد اجتاز أو فشل في كل جزء من االختبار. یتم 

 عن طریق االتصال إدارة الصحة بمقاطعة ماكومبتوفیر فحوصات فحص الرؤیة والسمع من قبل 
5945586-412-. 

 
، سنقوم الخاص بك ةالحالیرخصة القیادة/الھویة یرجى إحضار  - معلومات المقیمیناستمارة 

 بعمل نسخة من رخصة القیادة/الھویة الخاصة بك للمراجعة النھائیة.

 
 

  – اثنتان من إثباتات اإلقامة
بیان الرھن العقاري الشھري الحالي، أو بیان ضریبة الملكیة مع االسم والعنوان، أو . 1

إیجار الشقة/المنزل أو بیان اإلقامة الموثق من دافع الضرائب (وإثبات اإلقامة  اتفاقیة
 لدافع الضرائب).

 و
 فاتورة مرافق حالیة باالسم والعنوان أو بیان الرسوم الحالي باالسم والعنوان أو. 2

ل الفاتورة الحالیة (طبیب ، طبیب أسنان ، تأمین ، إلخ) مع االسم والعنوان. ال یمكن أن تقو
Resident أوOccupant  .(فواتیر المیاه غیر مقبولة) . لن یتم قبول اإلغالق أو اإلشعارات
 النھائیة.

 ، فأنت بحاجة إلى:لمنزل أو الموقع على عقد اإلیجارإذا لم تكن مالك ا. 3
أطفالك تقیمون في منزلھم وإثبات افع الضرائب یفید بأنك أنت وطفلك/بیان إقامة موثق من د

دافع الضرائب كما ھو مذكور أعاله. كما یجب علیك تقدیم فاتورة جاریة أو بیان رسوم إقامة 
 أو بیان تأمین مع اسمك وعنوانك كما ھو مذكور في مكان إقامتك الحالي.

 
 

 (إن وجدت). - أوراق حضانة األوالد

 
 

 إلخ.، IEP، ت التعلیم الخاص، مثل سجالأي سجالت مدرسیة سابقة - السجالت التعلیمیة

 
 أو اتصل بالرقم موقع خدمات الطالب قم بزیارة - اسئلة اضافیةأسئلة أو للمساعدة

 4478-698)586.( 

 


