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 !کنیم می تشکر Auburn School District کودکستانی پیش برنامھ بھ شما عالقمندی از

 از  درخواست ھایفورم. شد خواھد آغاز مارچ 1 تاریخ چھارشنبھ روز صبح 8 ساعت از 24-2023 تعلیمی سال برای نام ثبت
ً  و  kvelichko@auburn.wednet.edu آدرس بھ ایمیل طریق   Student Special Services, 502 4th در شخصا

Street NE Auburn, WA 98002 شوندمی پذیرفتھ. 

 2024-2023 تعلیمی سال برای کھ دارند را فرصت این اند،کرده نام ثبت  حاضر حال در کھ) Peer Model( ھمتا مدل شاگردان
 شاگردان. کنند نام ثبت قبل از دارند حضور آن در حاضر حال در کھ مکتب برای باید شاگردان. کنند نامثبت قبل از مارچ 11 از پیش
 .دھند درخواست دوباره عمومی نامثبت شدن باز از پس باید  دھند، تغییر را خویش مکتب خواھندمی کھ ھمتا مدل فعلی

 انجام گیرد، می قرار اول/آمد اول اساس بر  و جای بودن دسترس در اساس بر اند کرده نام ثبت تازگی بھ  کھ شاگردانی برای جابجایی
 و حضوری ھای درخواست بین ما بودن، عادالنھ برای. گیرد می قرار لیست در شما درخواست دریافت ترتیب بھ شما نام . شود می

 لیست در  کھ کنید انتخاب است ممکن شد،  پر درسی صنف یک کھ ھنگامی. کرد خواھیم عمل درمیان یک نوبتی بشکل الکترونیکی
 تماس شما  با ما فرصت، ایجاد محض بھ. بگیرید قرار شود می باز کھ دیگری مکتب یک در کھ کنید انتخاب  یا بگیرید قرار انتظار
 ما مکتب، روز اولین از پس. کنید نام ثبت برنامھ یک در را خود طفل کھ داشت خواھید را تفرص این شما سپس و گرفت خواھیم
 نیستند،  برنامھ در حاضر حال در کھ شاگردانی برای آمده  پیش فرصتی ھر - دھیم نمی تغیر دیگر برنامھ بھ برنامھ یک از را اطفال
 .بود خواھد

تشکر، ! ھستیم کودکستان پیش در شما طفل از پذیرایی منتظر مشتاقانھ ما
 طفولیت  دوران اوایل تیم

mailto:kvelichko@auburn.wednet.edu


Student Special 
 

502 Fourth Street 
 

Auburn, WA 
 

)253(931-4927 

EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Peer Model Preschool

تحقیقات از مفھوم داشتن کودکان با ناتوانی ھای شناسایی شده در فرصت ھای یادگیری با ھمساالن غیر معلول خود حمایت می کند .بھ 
 کرده ایجاد کودکستانی  پیش  کودکان برای را ایبرنامھ Auburn School District اتفاق، این برای ھا منظور افزایش تنوع فرصت

 بدون شاگردان و شود می نامیده  ھمتا مدل فراگیر برنامھ این. کنند  شرکت ما طفولیت دوران اوایل ھایسایت ھمھ صنوف  در تا است
 رشد مناسب و باال کیفیت با کودکستانی پیش برنامھ یک در ھفتگی صورت بھ کھ دارند را فرصت این) Peer Models( معلولیت

 !کنیم می تشکر ما نامھبر در نام ثبت  گرفتن نظر در برای شما از. کنند شرکت رشدی تاخیر  با خود ھمساالن با ھمراه

ً  مدت بھ) جمعھ تا شنبھ سھ( ھفتھ در روز چھار: برنامھ زمان مدت  اکثر در ظھر از بعد و صبح جلسات. روز در ساعت نیم و 2 تقریبا
 .دارد وجود ھا مکان

 در ما سایت بو  در ناحیھ تقویم . کنندمی شرکت مکتب در ناحیھ تقویم مطابق  جون تا سپتامبر از شاگردان: برنامھ تاریخ
www.auburn.wednet.edu است موجود. 

 .باشند  سالھ سھ باید کودکان ،2023 آگست 31 از - سالھ چھار و سھ: کودکان سن

 .جون تا سپتامبر – تعلیمی سال  برای 1,800$: برنامھ ھزینھ

 مسئول خانواده. شود نمی ارائھ ھمتا مدل شاگردان برای Auburn School District توسط  نقل و حمل): نقل و حمل( ترانسپورت
 .است مکتب بھ موقع بھ نقل و حمل

 :مھم ھای تاریخ

. شد پذیرفتھ 24-2023 تعلیمی سال برای درخواست: مارچ 1

 .نامثبت ساختن نھایی برای 180$ کردن واریز و سازیایمن نام،ثبت تکمیل: جون 15

 .کنندمی ارسال ھاخانواده  برای برنامھ این درباره بیشتری اطالعات معلمان: آگست ماه پایان

 .کودکستانی پیش  صنوف در) کودکستانی پیش معرفی قرارھای" (آھستھ شروع": سپتامبر 8 تا 7

 !مکتب اول روز: سپتامبر 12

ً . شود ارسال آخر روز از قبل ھفتھ دو کتبی صورت بھ باید ھا انصراف . کنید ایمیل kvelichko@auburn.wednet.edu بھ لطفا
 پالیسی از استفاده با بازپرداخت. داشت نخواھد وجود سال فیس مبلغ رد کاھشی ھیچ دھد، انصراف می ماه 15 از بعد طفلتان اگر: توجھ

 شما برای درخواست  تاریخ از پس ھفتھ 6 تا 4 مدت  در چک یک. شودمی اجرا Auburn School District استندرد ھایروش و
 .شود می پست است شده ثبت کھ آدرس بھ
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ً . است سال این برای 1,800$ 2024-2023 یتعلیم سال برای فیس: پرداخت  معلومات  ھای پرداخت از اطالع برای لطفا
 .کنید مراجعھ زیر پرداخت ھای گزینھ بھ ماھانھ و ساالنھ

 بھ فیس. شود نمی دریافت خاص ھای فعالیت یا ساحوی سفرھای برای اضافی ھزینھ ھیچ
 شما فیس از اید داده دست از کھ روزھایی  و ندارد تناسب مرخصی یا مریضی مانند دالیلی

 گذارند،می تأثیر ھاکودکستانی پیش بر کھ ای ناحیھ ھای رخصتی. شود نمی کسر
 تعداد بھ توجھ بدون ساالنھ فیس شما، راحتی برای. شد خواھند بررسی ساالنھ صورتبھ

 .است شده تقسیم مساوی پرداخت قسط  ده بھ ماه ھر در تعلیمی روزھای
 نشد،  دریافت ماه دھم تا پرداخت ترتیبات یا پرداخت اگر. است ماه ھر  روز اولین از قبل یا در پرداخت

 .شد خواھد اخراج شما طفل

 ھای پرداخت:گزینھ 

 ھیچ خدمات این. کرد برداشت تانبانکی حساب از خودکار طوربھ توانمی را ھاپرداخت: خودکار ھای برداشت یا کسورات
 .بگیرید تماس ما دفتر با کند، می نام ثبت خودکار ھای پرداخت در را شما کھ فورمی دریافت برای ندارد؛ ای ھزینھ

 Student Special Services, 502 4th Street NE در  باید ھاپرداخت) چک یا نقد پول  فقط (: ماھانھ ھای پرداخت
Auburn, WA 98002 نقدی، پرداخت بھ تمایل رتصو در. شود پست آن بھ یا شود انجام  ً  ھمراه را دقیق  مبلغ لطفا

 .شود پرداخت Auburn School District بھ باید ھا چک. ندارد وجود  تغییری زیرا باشید داشتھ

. است دسترس در ناچیز ایھزینھ با نقدی یا اعتباری کارت با آنالین پرداخت شاگرد،  نام ثبت از پس: آنالین ھایپرداخت
 .بگیرید تماس ما دفتر با پروسھ این مورد در بیشتر تمعلوما برای



 :مکاتب زیر در حال حاضر پیش کودکستانی مدل ھمتا را ارائھ می دھند

 ظھر  از بعد 12:05 تا صبح 9:25: صبح
 ظھر  از  بعد 3:55 تا 1:15: ظھر از بعد

 ظھر  از بعد 12:05 تا صبح 9:25: صبح
 ظھر  از  بعد 3:55 تا 1:15: ظھر از بعد

 ظھر  از بعد 12:05 تا صبح 9:25: صبح
 ظھر  از  بعد 3:55 تا 1:15: ظھر از بعد

 ظھر  از بعد 12:05 تا صبح 9:25: صبح
 ظھر  از  بعد 3:55 تا 1:15: ظھر از بعد

 ظھر  از بعد 12:05 تا صبح 9:25: صبح
 ظھر  از  بعد 3:55 تا 1:15: ظھر از بعد

 ظھر  از بعد 12:05 تا صبح 9:25: صبح
 ظھر  از  بعد 3:55 تا 1:15: ظھر از بعد

 ظھر  از قبل 11:25 تا صبح 8:45: صبح
 ظھر  از بعد 3:15 تا 12:35: ظھر از بعد

 ظھر  از قبل 11:25 تا صبح 8:45: صبح
 ظھر  از بعد 3:15 تا 12:35: ظھر از بعد

 ظھر  از قبل 11:25 تا صبح 8:45: صبح
 !اردند وجود  ظھر از بعد ای جلسھ*

 !ندارد  وجود صبح در ای جلسھ*
 ظھر  از بعد 3:15 تا 12:35: ظھر از بعد

 ظھر  از بعد 12:05 تا صبح 9:25: صبح
 ظھر  از  بعد 3:55 تا 1:15: ظھر از بعد

 ظھر  از بعد 12:05 تا صبح 9:25: صبح
 ر ظھ از  بعد 3:55 تا 1:15: ظھر از بعد

 ظھر  از قبل 11:25 تا صبح 8:45: صبح
 ظھر  از بعد 3:15 تا 12:35: ظھر از بعد

 ظھر  از قبل 11:25 تا صبح 8:45: صبح
 ظھر  از بعد 3:15 تا 12:35: ظھر از بعد

 ظھر  از قبل 11:25 تا صبح 8:45: صبح
 ظھر  از بعد 3:15 تا 12:35: ظھر از بعد

 ظھر  از بعد 12:05 تا صبح 9:25: صبح
 ظھر  از  بعد 3:55 تا 1:15: ظھر از بعد

Willow Crest Elementary 
13002 SE 304th Street 

Auburn, WA 98092 
)253 (931-4717 

Washington Elementary 
20 E Street NE 

Auburn, WA 98002 
)253(931-4988 

Terminal Park Elementary 
1101 D St. SE 

Auburn, WA 98002 
)253(931-4978 

Pioneer Elementary 
2301 M Street SE 

Auburn, WA 98002 
)253(931-4986 

Lea Hill Elementary 
30908 124th Ave SE 

Auburn, WA 98092 
)253(931-4982 

Lake View Elementary 
16401 SE 318th 

Auburn, WA 98092 
)253(931-4830 

Lakeland Hills Elementary 
1020 Evergreen Way SE 

Auburn, WA 98092 
)253(876-7711 

Hazelwood Elementary 
11815 SE 304th Street 

Auburn, WA 98092 
)253(931-4740 

Ilalko Elementary 
301 Oravetz Pl SE 

Auburn,WA  
)253(931-4748 

Gildo Rey Elementary 
1005 – 37th Street SE 

Auburn, WA 98002 
)253(931-4952 

Evergreen Heights Elementary 
5602 South 316th 

Auburn, WA 98001 
)253(931-4974 

Dick Scobee Elementary 
1031 – 14th Street NE 

Auburn, WA 98002 
)253(931-4984 

Chinook Elementary 
3502 Auburn Way S. 

Auburn, WA 98092 
)253(931-4980 

Bowman Creek Elementary 
5701 Kersey Way SE 

Auburn, WA 98092 
)253(931-4959 

Arthur Jacobsen Elementary 
29205 – 132nd Ave SE 

Auburn, WA 98092 
)253(931-4960 

Alpac Elementary 
310  Milwaukee Blvd 

North Pacific, WA 98047 
)253(931-4976 



  :کودک نام
 زن مرد): کنید حلقھ را یکی( جنسیت   :سن  :تولد تاریخ
  : سرپرستان/والدین

  : آدرس
پستی کود شھرسرک شماره

  : آدرس ایمیل

 ) ( کار ) ( خانھ: تلیفون

 کار تلیفون  :ترجیحی تماس  روش
: کودک اصلی زبان :  والدین اصلی زبان

 ) ( :تلیفون کودکستان :کودکستان دھنده ارائھ
  : کودکستان آدرس

پستی کود شھرسرک شماره

 ً ): سوم انتخاب=  3 دوم، انتخاب=  2 اول، انتخاب=  1( کنید انتخاب اولویت ترتیب بھ را خود دلخواه مکان سھ لطفا
Elementary Alpac   Ilalko Elementary 

Arthur Jacobsen Elementary Lakeland Hills 

Bowman Creek Elementary Lake View Elementary 

Chinook Elementary Lea Hill Elementary 

Dick Scobee Elementary Pioneer Elementary 

Evergreen Heights Elementary Terminal Park Elementary 

Gildo Rey Elementary Washington Elementary 

Hazelwood Elementary Willow Crest Elementary
ر   ترجیح بدون  جلسھ ای را کھ ترجیح می دھید حلقھ کنید: صبح بعد از ظھ

(253)931-4927 Auburn,  WA 98002 502 Fourth   Street NE  Student Special Services

درخواست پیش کودکستانی مدل ھمتا 

ً ! کنیم می تشکر ما برنامھ بھ شما عالقمندی از  بھ و کنید تکمیل را درخواست این صفحھ دو ھر لطفا
Student Special Services, 502 4th Street NE Auburn, WA 98002 or 

to kvelichko@auburn.wednet.edu کنید تسلیم. 

 والدین و کودک معلومات

: شود می تکمیل ناحیھ کارکنان توسط درخواست دریافت از پس

 :زمان :تاریخ

 مکتب ترجیح

کودکستان معلومات
 

mailto:kvelichko@auburn.wednet.edu


 امضا

ً . بشناسیم را شما طفل بتوانیم تا دھید ارائھ را زیر معلومات خالصھ طور بھ لطفا  در قبلی تجربھ ھر لطفا

 .دھید  شرح است داشتھ طفلتان کھ را گروھی یا کودکستان پیش

 .کنید توصیف را طفلتان شخصیت

 .دھید شرح را طفلتان ضعف و قوت نقاط 

چیست؟  شما طفل عالقھ مورد ھای  فعالیت از برخی

 آورد؟  دست بھ چیزی چھ تجربھ این از طفلتان دارید دوست

 تاریخ والدین امضای

بگویید  ما بھ طفلتان مورد در
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