
Welcome Class of 2034!

Tuesday, March 16, 2021 

at 6:00 p.m. 

LIVE on the Chaldean Community 

Foundation Facebook Pages:

English: @chaldeanfoundation

Arabic: @chaldeanfoundationarabic

Kindergarten & Early Childhood 
Education Information Meeting

Enrollment and registration information available at 

www.wcskids.net/Classof2034

https://www.facebook.com/chaldeanfoundation
http://www.wcskids.net/Departments/Student-Services/Kindergarten/index.html


Welcome Class of 2034!

www.wcskids.net/Classof2034

http://www.wcskids.net/Classof2034


WARREN CONSOLIDATED SCHOOLS

CREATING DYNAMIC FUTURES

Please use the Facebook chat to submit your 

questions.

اِستخدام المحادثة عن طريق الفيس بوك الرسال اسألتكم لنـــاالرجـــــــــــاء 

!شكرا جزيال النضمامكم الينــــــا

Thank you for joining us tonight!



DOCUMENTS



REGISTRATION 

Home Language Survey



WCS PROGRAMS

برامج التعليم للطفولة المبكرة لمدارس وورن الموحدة

للتمهيديالحرص على تعليم الطلبة ليكونوا مؤهلين 

والتركيز على أهداف التعليم المبكر في النمو و اللغة 

االدراك و االلمام بالقراءة و الكتابة و الحساب و العلوم و

التكنلوجية و االجتماعيات و الفنون و اِكتساب اللغة

االنكليزية

توفير كادر ذو خبرة و كفاءة و ملتزم بتوفير أجواء يزرع

في الطلبة حب العلم و التعليم و توفير مناخ ايجابي

للتعلم في اِطار مدرسي مناسب



TRANSITIONAL 

KINDERGARTEN

برنامج صفوف التمهيدي االنتقالي

برنامج مجاني و دوام كامل_ 

دوام خمسة ايام في االسبوع_ 

و12/1و 9/1مخصص للطلبة الذين ولدوا بين _ 

الذين سيستفادون من سنة اِضافية لتعلم المزيد

بين مرحلتي الروضة و التمهيدي، أو للطلبة الذين لم

يتسنى لهم الحصول على فرصة تعليمية سابقة

برنامج يمهد بدمج النمو االكاديمي و الالجتماعي_ 

الكافي بعد لدخول صفوفاالستعداد و النفسي للطلبة الذين ليس لهم 

التمهيدي االعتيادية



WORLD OF FOURS

المجاني/ عالم االربع سنوات

و هما دخل العائلة السنوي و ان:للمتقدمينينشروطهناك 

يكونوا من سكنة مقاطعة ماكوم 

يتوفر نصف دوام و دوام كامل و حسب الرغبة

9/1قبلالطفل ان يبلغ الرابعة من العمر في او على 

اي على نيا الكتروستتوفر طلبات القبول لهذا البرنامج للعام الدراسي 

عبر الصفحة االلكترونية لمدارس وورنالنت 

و هاروود Cromieو كرومي Blackبالك : فيتتوفر الصفوف 

Harwood و هولدنHolden و ويلكرسونWilkerson يلو وو

Willow Woodsوودز 

قد يكون مكان و زمان و تاريخ هذا البرنامج قابل للتغيير



TUITION-BASED PRESCHOOL

دفع رسوم الدراسة/ صفوف الروضة

اِسبوع33برنامج لمدة 

الصفوف متوفرة في ثالث مدارس فقط هي

Wildeو ويلد  Siersmaوسيرزما  Susickسوسك 

9/1أعوام من العمر في أو قبل 3الذين يكملون للطلبة 

يكون الدوام ليومين فقط و لمدة ساعتين في اليوم

، سيكون9/1قبلأعوام في أو 4يكملون ذين الللطلبة الدوام اما 

لمدة أربعة ايام في االسبوع لمدة ثالث ساعات في اليوم



EARLY CHILDHOOD SPECIAL 

EDUCATION

برنامج التعليم المبكر لذوي االحتياجات الخاصة

6-3صفوف التمهيدي للتعليم الخاص لالطفال من عمر 

سنوات و الذين لديهم تقرير حالي للتعليم الخاص

يتوفر برامج نصف دوام و برنامج واحد بدوام كامل

يتعلم الطلبة على أيدي كادر مختص بالتعليم الخاص

مع وجود مساعدة للمعلمة في كل صف

المحادثة و التدرب على السلوك الصحيح: يتعلم الطلبة

و الحركة الجيدة لالطراف و االصابع و تعليم المنهج

االكاديمي الخاص للطلبة



PROJECT FIND

مشروع يجد أو فايند

هل يعاني اوالدكم من مشاكل عدم اِكتساب

مهارات جيدة في مجاالت السلوك و التواصل أو

المهارت الجسدية و االدراكية؟

قد يكون االطفال متأخرين ذهنيا او قد يعانون من

مرض التوحد

لطلب اختبار اطفالكم586.698.4129االتصال ب 

اليوم في عمر الروضة من قبل مشروع فايند



REGISTRATION

Arabic Support at Filmore Educational Center: 

Monday, Wednesday, Thursday

غرض التسجيلسيتوفر مترجمين لمساعدة المتحدثين بالعربية و الكلدانية في مدرسة فيلمور ايام االثنين و االربعاء و الخميس ل



www.wcskids.net/Classof2034

لمساعدة طفلك على إيجاد مكانه في مدارس وورن الموحدة ،

4WCS-KIDS-888أو اتصل على WCSKIDS.NETقم بزيارة 

التواريخ واألوقات والمواقع عرضة للتغيير



WARREN CONSOLIDATED SCHOOLS

CREATING DYNAMIC FUTURES

Please use the Facebook Chat to 

submit your questions.

اِستخدام المحادثة عن طريق الفيس بوك الرسال اسألتكم لنـــاالرجـــــــــــاء 

!شكرا جزيال النضمامكم الينــــــا

Thank you for joining us tonight!


