
 Fourth Street 502 خدمتونھ  ځانګړي کوونکو زده د
 

Auburn, WA 
 

931-4927)253( 

 پروګرام  پیل  د ماشومتوب د
 پروګرام  وړکتون ماډل ملګري د

 

 
 

 !مننھ  څخھ لېوالیتا لھ ستاسو کې Auburn School District Preschool Program د

 د  بھ فورمې غوښتنلیک د. شي پیل بجو 8 پھ سھار د نېټھ 1 پر مارچ د چھارشنبھ د لیکنھ نوم بھ لپاره کال ښوونیز 24-2023 د
 الرې  لھ پتې 4th Street NE Auburn, WA 98002 502 او kvelichko@auburn.wednet.edu بریښنالیک  الندې

 .شي ومنل کې خدمتونو  ځانګړي پھ کوونکو زده د توګھ حضوري پھ

 وړاندې څخھ مې11 لھ مارچ د لپاره کال ښوونیز 2024-2023 د چې لري فرصت کيکوون زده شوي شامل اوسني ماډل ملګري د
 د. ورځي مھال اوس دوی چې  وي کړې لیکنھ نوم مخکې لھ مخکې کې ښوونځي ھغھ پھ باید کوونکو زده. وکړي لیکنھ نوم مخکینۍ
 پیل نوملیکنھ عمومي چې کلھ وکړي رخواستد بیا باید کړي، بدل ښوونځي غواړي چې کوونکي زده اوسني ھغھ ماډل یا نمونھ ملګري

 .شي

 بھ نوم ستاسو. کیږي ټاکل اساس پر ځای لومړي/راتګ لومړي د او شتون د ځای د کول ځای پر ځای کوونکو  زده شویو شاملو نوو د
 غوښتنلیکونو ایيبریښن او حضوري پھ لپاره کېدو مساوي د بھ موږ. شي ځای پھ ځای ترتیب پھ غوښتنلیک شوي ترالسھ د کې لېست پھ

 کړئ انتخاب یا وئ کې لیست پھ انتظار د چې کړئ انتخاب تاسو ښایي شي، ډک ټولګي چې کلھ. ونیسو کې پام پھ حالت متناوب کې
 او ونیسو اړیکھ سره تاسو لھ بھ موږ روسېد، را وخت پیلېدو د ښوونځي د چې ھمدا. شئ ځای پر ځای کې ښوونځي پیلېدونکي پھ چې
 پروګرامونو د ماشومان وروستھ ورځې لومړۍ تر ښوونځي د بھ موږ. کړئ شامل کې  پروګرام پھ ماشوم خپل چې ولرئ فرصت بھ بیا
 .نشتھ کې پروګرام پھ اوسمھال چې وي لپاره کوونکو زده ھغو د بھ پیلېدنې ډول ھر - لیږدوو نھ منځ تر

 مننھ، ! وکړو ھرکلی ماشوم د ستاسو کې وړکتون پھ چې یو الر پر سترګې موږ
 ټیم  ماشومتوب لومړني د

mailto:kvelichko@auburn.wednet.edu


 Fourth Street 502 خدمتونھ  ځانګړي کوونکو زده د
 

Auburn, WA 
 

931-4927)253( 

 پروګرام  پیل  د ماشومتوب د
 پروګرام  وړکتون ماډل ملګري د

 

څېړنھ پھ زده کړه ییزو فرصتونو کې د پیژندل شویو معلولیت لرونکو ماشومانو لھ غیر معلولو ملګرو سره د یو ځای زده کړې د 
 لومړني د زموږ Auburn School District مفکورې مالتړ کوي .د دې د پیښیدو لپاره د بېالبېلو فرصتونو د ډیروالي پھ پار، د

 ټولشمولھ دا. دی کړی رامنځتھ پروګرام یو لپاره ماشومانو عمر د وړکتون د پار پھ ګدون د کې ټولګیو پھ کې ساحو ټولو پھ ماشومتوب
 پھ اونۍ ھره چې لري فرصت دا) نمونې ملګري( کوونکي زده لرونکي نھ  معلولیت او یادیږي نوم پھ ماډل یا نمونې ملګري د پروګرام

 پھ زموږ. واخلي برخھ سره ملګرو لرونکو ځنډ ودې د دوی د کې پروګرام وړکتون د مناسب پلوه پرمختیایي لھ او لرونکي کیفیت لوړ
 !مننھ لپاره نیولو کې پام  پھ لیکنې نوم د کې پروګرام

 ډٻری پھ. لپاره ساعتونو½  2 نږدې ورځ ھره) پورې جمعې  تر شنبې سھ لھ( ورځې څلور کې اونۍ پھ : اوږدوالی زماني پروګرام د
 .لري شتون ناستې ماسپښین  او سھار د کې ځایونو

 پھ زموږ جنتري ناحیې د. ځي سم سره جنترۍ  لھ ناحیې د تھ ښوونځي پورې  جون تر څخھ سپتمبر لھ کيکوون زده : نېټې پروګرام د
 . www.auburn.wednet.edu لري شتون کې پاڼھ وٻب الندې

 .وي کلن درې پورې  مې31 تر اګست د 2023 د باید ماشومان - کلن څلور او درې: عمر ماشوم د

 .پورې جون تر څخھ سپتمبر لھ لپاره کال ښوونځي د 1,800$: بیھ پروګرام د

 کورنۍ. شوي چمتو دي نھ لخوا Auburn School District د لپاره کوونکو  زده  ماډل یا نمونې ملګري د ټرانسپورټ: ټرانسپورټ
 .لري مسولیت  راتګ او تګ سره وخت پر د تھ ښوونځي

 :نېټې مھمې
 

 .شو  ومنل پرې غوښتنلیک لپاره کال ښوونیز 24-2023 د: 1 مارج د

 .املھ لھ کولو نھایي د لیکنې نوم د اداینھ مخکې ډالرو 180 د او واکسین لیکنھ، نوم بشپړه: مھ15 جون د

 .ولیږل پرې تھ کورنیو معلومات اضافي اړه پھ پروګرام د ښوونکو: پای اکست د

 )لیدنې اشنایۍ د کې ټولګیو پھ وړکتون د مخکې څخھ ښوونځي لھ" (پیل کرار" کې ټولګیو پھ وړکتون د: 8-7 سپټمبر

 !ورځ  لومړی  ښوونځي د: مھ12 سپټمبر د

 
 وکړئ مھرباني. شي وسپارل ډول لیکلي  پھ مخکې اونۍ دوه څخھ ورځې تیرې لھ باید کېدل بھر

kvelichko@auburn.wednet.edu د شي بھر وروستھ څخھ مې15 لھ می د مو  ماشوم تاسو کھ: یادونھ . وکړئ بریښنالیک تھ 
 پھ پروسیجرونو او پالیسۍ د Auburn School District معیاري د اداینې بیا. شتھ نھ کمښت ھیڅ کې اندازه پھ فیس د لپاره کال دې

 .کیږي لیږل پتھ شوي ثبت پر کې اونیو 6-4 پھ څخھ نیټې لھ غوښتنې د تھ تاسو بھ چک یو . کیږي پروسس سره کارولو

http://www.auburn.wednet.edu/
mailto:kvelichko@auburn.wednet.edu


 میاشتنۍ او کلنۍ د وکړئ مھرباني. دی 1,800$  لپاره کال دې د فیس کال ښوونځي 2024-2023 د: معلومات د اداینې
 .وکړئ مراجعھ تھ غوراویو اداینې د الندې لپاره معلوماتو د اړه پھ اداینو

 د بھ فیس. کیږي اخیستل نھ فیس اضافي لپاره فعالیتونو ځانګړي یا سفرونو ساحوي د
 شوي ورکړل السھ لھ چې ورځې ھغھ او وي نھ لپاره دالیلو څیر پھ رخصتۍ یا ناروغۍ

 پھ اغیزمنوي وړکتون چې رخصتۍ  کچھ پھ ولسوالۍ د. کمېدای نشي څخھ فیس لھ ستاسو
 ښوونځي د میاشتې ھرې د لپاره اسانتیا د  ستاسو فیس کلنی. وشي پرې بیاکتنھ بھ ډول کلني

 .شوی ویشل باندې اداینو مساوي لسو پھ پرتھ پام لھ تھ شمیره  ورځو د
 تر میاشتې د ترتیبات اداینې د یا اداینھ کھ. ده مخکې ترې یا ورځ لومړۍ پھ میاشتې ھرې د اداینھ
 شوي،  ترالسھ وي نھ پورې مې10

 .شي بھر مو بھ م ماشوم

 د ادینې غوراوي:  

نھ  فیس  لپاره خدمت دې د. شي کیدای  ایستل څخھ حساب بانکي لھ ستاسو ډول اوتومات پھ اداینې: تخفیفونھ یا کسرونھ اتومات
 .کړي شامل کې اداینو اتوماتیکو پھ بھ تاسو چې ونیسئ اړیکھ سره دفتر لھ زموږ لپاره فورمې د شتھ؛

 خدمتونو ھمدې یا شي وکړل تھ خدمتونو ځانګړو کوونکو زده د باید اداینې) چکونھ یا پیسې نغدې یوازې(: اداینې میاشتنۍ
 اداینھ سره پیسو نغدو پھ غواړئ کھ. شي ولیږل الرې لھ ،4th Street NE Auburn, WA 98002 502 پتې ېد د تھ

د  تھ Auburn School District د باید چکونھ. شتھ نھ پیسې میده  چې ځکھ راوړئ اندازه دقیقھ وکړئ مھرباني وکړئ،
 .شي جوړ وړ اداینې

 شتون بڼھ انالین پھ سره فیس لږ لھ اداینھ کارت ډیبیټ یا کریډټ د شي جستررا کوونکی زده ستاسو چې کلھ: اداینې انالین
 .ونیسئ اړیکھ سره دفتر لھ زموږ لپاره معلوماتو نورو د اړه پھ پروسې دې د. لري



 :الندې ښوونځي اوسمھال د ملګري نمونې یا ماډل وړکتون وړاندې کوي

 تر غرمې د څخھ  9:25 لھ سھار د: سھار
 پورې  بجو 12:05
 3:55 - 1:15 لھ ماسپښین د: ماسپښین

 تر غرمې د څخھ  9:25 لھ سھار د: سھار
 پورې  بجو 12:05
 3:55 - 1:15 لھ ماسپښین د: ماسپښین

 12:05 تر غرمې د څخھ  9:25 لھ سھار د: سھار
 پورې  بجو

 3:55 - 1:15 لھ ماسپښین د: ماسپښین

 تر غرمې د څخھ  9:25 لھ سھار د: سھار
 پورې  بجو 12:05
 3:55 - 1:15 لھ ماسپښین د: ماسپښین

 تر غرمې د څخھ  9:25 لھ سھار د: سھار
 پورې  بجو 12:05

 3:55 - 1:15 لھ ماسپښین د: ماسپښین

 12:05 تر غرمې د څخھ  9:25 لھ سھار د: سھار
 پورې  بجو

 3:55 - 1:15 لھ ماسپښین د: ماسپښین

 پورې 11:25 تر څخھ 8:45 لھ سھار د: سھار

 بجو 3:15 تر څخھ 12:35 لھ ماسپښین د: اسپښینم
 پورې

 پورې  11:25 تر څخھ  8:45 لھ سھار د: سھار
پورې بجو 3:15 تر څخھ 12:35 لھ ماسپښین د: اسپښینم

پورې 11:25 تر څخھ  8:45 لھ سھار د: سھار
!شتھ  نھ غونډه ماسپښین د* 

 !شتھ  نھ غونډه سھار د* 
 بجو 3:15 تر څخھ 12:35 ماسپښین د: ماسپښین

پورې

 تر غرمې د څخھ  9:25 لھ سھار د: سھار
 پورې  بجو 12:05
 3:55 - 1:15 لھ ماسپښین د: ماسپښین

 12:05 تر غرمې د څخھ  9:25 لھ سھار د: سھار
 پورې  بجو

 3:55 - 1:15 لھ ماسپښین د: ماسپښین

 پورې 11:25 تر څخھ 8:45 لھ سھار د: سھار

پورې بجو 3:15 تر څخھ 12:35 لھ ماسپښین د: ماسپښین

 پورې 11:25 تر څخھ 8:45 لھ سھار د: سھار

پورې بجو 3:15 تر څخھ 12:35 لھ ماسپښین د: ماسپښین
 پورې 11:25 تر څخھ 8:45 لھ سھار د: سھار

پورې بجو 3:15 تر څخھ 12:35 لھ ماسپښین د: ماسپښین

 

Willow Crest Elementary 
13002 SE 304th Street 

Auburn, WA 98092 
931-4717)253(

Washington Elementary 
20 E Street NE 

Auburn, WA 98002 
931-4988)253(

Terminal Park Elementary 
1101 D St. SE 

Auburn, WA 98002 
931-4978)253(

Pioneer Elementary 
2301 M Street SE 

Auburn, WA 98002 
931-4986)253(

Lea Hill Elementary 
30908 124th Ave SE 

Auburn, WA 98092 
931-4982)253(

Lake View Elementary 
16401 SE 318th 

Auburn, WA 98092 
931-4830)253(

Lakeland Hills Elementary 
1020 Evergreen Way SE 

Auburn, WA 98092 
876-7711)253(

Hazelwood 
Elementary 11815 SE 

304th Street Auburn, 
WA 98092 

Ilalko Elementary 301 
Oravetz Pl SE Auburn, 

WA 98092 
931-4748)253(

Gildo Rey Elementary 
1005 – 37th Street SE 

Auburn, WA 98002 
931-4952)253(

Evergreen Heights Elementary 
5602 South 316th 

Auburn, WA 98001 
931-4974)253(

Dick Scobee Elementary 
1031 – 14th Street NE 

Auburn, WA 98002 
931-4984)253(

Chinook Elementary 
3502 Auburn Way S. 

Auburn, WA 98092 
931-4980)253(

Bowman Creek Elementary 
5701 Kersey Way SE 

Auburn, WA 98092 
931-4959)253(

Arthur Jacobsen Elementary 
29205 – 132nd Ave SE 

Auburn, WA 98092 
931-4960)253(

Alpac Elementary 
310  Milwaukee Blvd 

North Pacific, WA 98047 
931-4976)253(

پورې بجو 12:05 تر غرمې د څخھ 9:25 لھ سھار د: سھار
1:15 لھ ماسپښین د: ماسپښین  - 3:55  



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

  :نوم ماشوم د
  ښځینھ        نارینھ          ):کړئ تاو کړۍ یوه تر(جنسیت   :عمر  :نېټھ  زیږٻدو د

  : سرپرستان/والدین

  : پتھ
کوډ  ساحوي یا زیپ ښارشمېره  سړک د

  : پتھ بریښنالیک د

 ) ( کار  ) ( کور: ټلیفون

 کار ټلیفون  : الر شوې غوره اړیکې د
: ژبھ لومړنۍ ماشوم د :  ژبھ لومړنۍ والدینو د

کودکستان معلومات

 )      ( :تلیفون پاملرنې ورځې د :کوونکی چمتو پاملرنې ورځې د
  : پتھ پاملرنې ورځې د

کوډ  ساحوي یا زیپ ښارشمېره  سړک د

  )انتخاب یم3= ; 3 انتخاب، یم2=2 انتخاب، ی1=1( وټاکئ سره  ترتیب پھ توب غوره د ځایونھ غوره درې خپل وکړئ مھرباني
 Ilalko Elementary                              Alpac Elementary

Arthur Jacobsen Elementary Lakeland Hills 

Bowman Creek Elementary Lake View Elementary 

Chinook Elementary Hill ElementaryLea  

Dick Scobee Elementary Pioneer Elementary 

Evergreen Heights Elementary Terminal Park Elementary 

Gildo Rey Elementary Washington Elementary 

Hazelwood Elementary Willow Crest Elementary 
      AM :حلقھ وکړئ کومھ ناستھ چې  تاسو غوره کوئ PM       نشتھ  ترجیح ھیڅ

توب غوره ښوونځي د

 معلومات  والدینو او ماشوم د

 غوښتنلیک وړکتون د ماډل یا نمونې ملګري د

 بېرتھ او بشپړ مخونھ دواړه غوښتنلیک د سره مھربانۍ پھ ! مننھ څخھ لېوالتیا لھ ستاسو کې پروګرام پھ زموږ
 Student Special Services, 502 4th Street NE) خدمتونو ځانګړو کوونکو زده د(

Auburn, WA 98002 دې یا kvelichko@auburn.wednet.eduبېرتھ تھ برٻښنالیک 
ل 

 :شي بشپړ لخوا کارکوونکو د ناحیې د شي ترالسھ غوښتنلیک چې کلھ
 :وخت  :نیټھ 

 مکتب ترجیح

mailto:kvelichko@auburn.wednet.edu


السلیک

. وپیژنو ماشوم ستاسو شو وکولی موږ ترڅو کړئ چمتو معلومات الندې ډول لنډ پھ وکړئ مھرباني

 .درلود یې ماشوم ستاسو چې کړئ  تشریح تجربھ ډلې یا ښوونځي مخکیني د وکړئ مھرباني

 .کړئ تشریح شخصیت ماشوم خپل د

 .کړئ بیان کمزورتیاوې وا ځواک  ماشوم خپل د

دي؟  کوم فعالیتونھ غوره ځینې ماشوم  د ستاسو

کړي؟  ترالسھ څخھ تجربې دې د ماشوم ستاسو چې غواړئ څھ  تاسو

 نېټھ السلیک والدینو د

ووایاست اړه پھ ماشوم خپل د تھ موږ
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