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ھا  فامیل رایج سواالت جواب  ھمھ، برای آمادگی مکتب

چیست؟ ھمھ  برای آمادگی  مکتب .1

برای را ) Multnomah(   مولتنوماه ناحیھ در  سالھ 4 و 3  اطفال  کھ  است  رایگان  برنامھ یک ) PFA(  ھمھ برای  آمادگی مکتب
    پذیرد. می  آمادگی صنوف 

ھرسالھ بعدی،  ھای سال   طی  و  کرد خواھد   شروع را  تعلیمی سال ،2022 سپمتبر  ماه در  طفل، 500 حدود پذیرش  از بعد برنامھ این
افزایش  را  خود پذیرش  ظرفیت  ھرسالھ برنامھ این داد.  خواھد  افزایش را تعلیمی خدمات   ارائھ برای ھا  فامیل  و اطفال  پذیرش  ظرفیت
 بدھد. قرار   پوشش تحت  را ھا  فامیل  و اطفال  امتم کھ  زمانی تا داد،  خواھد

  ناحیھ  باشنده ھای  فامیل  تمام شود.  می  شروع 2022 مارچ 30 تاریخ از  ،2022 سپمتبر برای طفل 500 پذیرش برای نام ثبت
است، مشکل  ن شا برای  باسویھ آمادگی  مکاتب بھ دسترسی کھ ھایی فامیل  اما، بدھند. درخواست  نام ثبت برای  توانند می مولتنوماه

 شوند.  می  پذیرفتھ دیگران از  تر اول 

بدھند؟ درخواست ھمھ  برای آمادگی  مکتب  برنامھ برای  توانند  می  کسانی چھ .2

 کھ:   بدھند درخواست توانند می  اطفالی
کند. می  زندگی مولتنوماه ناحیھ  در آنھا قانونی  سرپرست  یا پدر/مادر●
شوند.   شامل  2022-23 تعلیمی سال  در  تا رسند  می سالگی 4 یا  3 سن بھ  2022 سپمتبر  1 از  قبل●

است؟  مھم ھم من  مھاجرت  قانونی وضعیت ھمھ  برای آمادگی مکتب در  نام ثبت   برای درخواست  وقت در   آیا .3

امتیازات  جزء ھمھ، برای آمادگی مکتب  در شمولیت  امتیاز ھمچنین، شود.  نمی پرسیده چیزی   شما مھاجرت  قانونی  وضعیت از  نخیر.
 شود.   نمی محسوب  عمومی  مصارف  قانون  طبق خارجی   اتباع بھ اعطاشده 

شوند؟ می  پذیرفتھ ھمھ برای  آمادگی  مکتب  برای  دیگران  از  تر  اول  کسانی چھ .4

مشخص، طور  بھ شوند.  می  پذیرفتھ دیگران از  تر  اول است، مشکل شان  برای باسویھ آمادگی  مکاتب بھ  دسترسی کھ  ھایی فامیل
   شوند: می  پذیرفتھ دیگران از  تر اول  ذیل، ھای  فامیل

پوست؛  رنگین ھای فامیل  و امریکا، سرخپوستان پوست،  ای قھوه سیاھپوست،●
 پناھنده؛ و  مھاجر ھای فامیل  اطفال ●
 کنند؛ نمی تکلم انگلیسی لسان  بھ  کھ اطفالی●
 معلولیت؛ و  ماندگی عقب  بھ مبتال اطفال ●
است؛  نظامی یا و  خردسال  آنھا والدین  کھ اطفالی●
و  کنند، می  زندگی پرورشی مراقبت  مراکز  در  کھ اطفالی●
و  روانی، مشکالت بھ  مبتال )،SUD( مواد  مصرف   اختالل  بھ  مبتال توقیف، تحت خانمان، بی  درآمد، کم  ھای فامیل  اطفال ●

 خانگی.   خشونت قربانی
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شود؟  می شروع   وقت چھ ھمھ،  برای  آمادگی  مکتب  برای نام ثبت .5

شروع  مجرد بھ  کھ کنیم می  توصیھ  ھا  فامیل  بھ شود.  می  شروع 2022 مارچ 30 تاریخ از ،2022-23 تعلیمی سال   برای نام ثبت
 شد.  نخواھد پذیرفتھ ھا  درخواست دیگر نفر، 500 درخواست  ظرفیت  تکمیل  از بعد کنند.  اقدام نام، ثبت

بدھم؟  درخواست ھمھ برای  آمادگی  مکتب  برای  چطور  .6

  بدھید درخواست  نام ثبت برای  2022-23  تعلیمی سال برای آنالین شکل   بھ سایت،  این طریق  از  توانید می شما
https://preschoolforall.multco.us . یک تا کنید کلیک را اینجا  ،دارید  ضرورت  کمک بھ دادن  درخواست مورد در  اگر

 کنند. کمک  شما  بھ میتوانند کھ  شود   باز ھا فامیل  رھنمای  از  لست

طفل ھردو  برای نامھ درخواست  یک  با  توانم  می آیا دارند.  را مکتب این  در   نام ثبت  شرایط کھ  دارم طفل  یک از بیشتر من .7
بدھم؟  درخواست  خود 

 بدھید.  درخواست   دارند، را  نام ثبت شرایط  کھ  تان فامیل  اطفال تمام برای نامھ،  درخواست یک  با توانید می شما بلی،

شود؟  می گفتھ من بھ وقت   چھ من،  طفل  نام ثبت  درخواست  رد   یا قبولی خبر .8

  فامیل  رھنمای  یک از اگر اند.  شده  انتخاب  مکتب  برای کسانی چھ  کھ دھیم می خبر  ھا فامیل  بھ 2022 جوالی  ماه  اوایل در ما
)avigatorN Family (  توانید می  ھم مورد این در اید، گرفتھ کمک درخواست برای  ً  بدھند.  خبر  شما بھ  کھ  بخواھید آنھا از مستقیما

کنم؟ ارائھ  انگلیسی  از  غیر   ھای لسان  بھ  را  نامھ  درخواست  توانم می  آیا .9

 کنید کلیک  را  اینجا دارید ضرورت   دیگری لسان  بھ  کمک بھ اگر  شود.  ارائھ  باید اسپانیوی یا انگلیسی لسان بھ  فقط   نامھ درخواست  این
 کنند. کمک  شما  بھ میتوانند کھ شود باز ھا  فامیل  رھنمای از  لست یک تا

شود؟  می  داده   رایگان غذای  شوند، می  قبول   مکتب این برای  کھ  کسانی بھ  آیا .10

است این ھا فامیل  بھ  ما توصیھ  کنند. می  فراھم  ھم رایگان غذای کنند، می  اشتراک ھمھ برای آمادگی مکتب  در کھ ھایی برنامھ بیشتر
  خود سواالت  و  بگیرند تماس ھا  برنامھ مسئولین با یا و کنند اصل ح معلومات  ھا برنامھ  این درباره ھا  برنامھ وبسایت   بھ مراجعھ  با کھ
  ھم  فامیل  رھنماھای کنند. مشخص نامھ درخواست  در  را  خود  طفل   مناسب  ھای  برنامھ کافی،  معلومات حصول از  بعد و  بپرسند. را
  جواب  است، مناسب آنھا طفل  تعلیمی ضروریات  برای  برنامھ، ھای کننده تأمین کدام  اینکھ درباره ھا فامیل  سواالت بھ توانند می

 بدھند.

است؟ گرفتھ  تدابیری  چھ  19-کووید  قسمت  در ھمھ  برای آمادگی  مکتب .11

شده  وضع   قواعد  و  باشند داشتھ جواز  اورگان طفل مراقبت  ایالتی اداره از کھ  ھستند مکلف  ھمھ  برای آمادگی مکتب  ھای برنامھ اکثر
  پالن داشتن مثل  ،19-کووید  قسمت   در مصونیتی رھنمودھای است:  موارد  این شامل   قواعد این کنند. مراعات  را  اداره  این جانب  از

https://preschoolforall.multco.us/
https://www.multco.us/dchs/preschool-all-application-help
https://www.multco.us/dchs/preschool-all-application-help
https://www.multco.us/dchs/preschool-all-application-help
https://www.multco.us/dchs/preschool-all-application-help
https://www.multco.us/dchs/preschool-all-application-help
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کھ  نیستند فمکل  مکاتب ھای  منطقھ شوند.   می مبتال 19-کووید  بھ  کھ معلمینی و  اطفال  کردن جدا  و  ماسک،  پوشیدن مرض، مدیریت
   کنند. مراعات  را مصونیتی و  صحی رھنمودھای  باید اما  باشند، داشتھ را جواز  این

باشند.  داشتھ شرایطی  چھ باید  آمادگی  مکتب  ھای برنامھ کنندگان  تأمین  .12

  می فعالیت  مکاتب  ھای منطقھ  مدیریت  تحت یا و  اورگان، طفل   مراقبت  ایالتی اداره  جواز   تحت ھمھ برای  آمادگی مکتب  ھای برنامھ
معلمین مخصوص آموزشی ھای کورس  در منظم شکل  بھ کنند،  برآورده را  آموزش و  تعلیم معیارھای حداقل باید مکتب معلمین کنند.

  از  ھا، برنامھ کیفیت بھبود قسمت در  ھمھ  برای  آمادگی مکاتب باشند. خود   ھای مھارت انکشاف حال   در پیوستھ و  کنند، اشتراک
   کرد.  خواھند  دریافت حمایت  و  کمک ھمکاران


