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 األسئلة الشائعة عن ریاض األطفال بنظام الیوم الكامل

السؤال: ما قصة برامج ریاض األطفال بنظام الیوم الكامل في والیة كولورادو؟ لقد عشت في والیات أخرى، وطالما كانت صفوف  
 ریاض األطفال مجانیة.

% من القیمة 58بموجب القانون السابق، مّول قانون التمویل المدرسي في والیة كولورادو طالب صفوف ریاض األطفال بنسبة  :اإلجابة
ق مدفوعة للطالب األكبر سنًا. لم یكن ھذا كافیًا لتغطیة تكالیف ریاض األطفال المجانیة بنظام الیوم الكامل. ومن ثّم، كان أمام المناطال

منطقة في والیة كولورادو اختیار إما تقدیم ریاض األطفال بنظام نصف الیوم أو التعویض عن الفرق من خالل  178التعلیمیة البالغ عددھا 
رسوم دراسیة أو استخدام مصادر تمویل أخرى. كانت برامج منطقة بودر التعلیمیة بنظام نصف الیوم مجانیة في الماضي، وفرضت فرض 

، 2019في مایو  House Bill 1262المنطقة التعلیمیة رسوًما على البرامج بنظام الیوم الكامل. مع تمریر التشریع القانوني المسمى 
م ستمّول الوالیة اآلن الطالب المسجل في برنامج ریاض األطفال بنظام الیوم الكامل بنفس المبلغ المالي المدفوع للطالب المسجلین في نظا

لیوم الكامل واحدًا من أولى وقد كان التمویل على مستوى الوالیة لریاض األطفال بنظام ا الیوم الكامل في الصفوف الدراسیة األخرى.
 الوعود التي قطعھا الحاكم جارید بولیس في حملتھ االنتخابیة.

 ) وأسرتي؟PSDس: إذًا، ما تأثیر ذلك في منطقة بودر التعلیمیة ( 

وم مجانیة لن تضطر األسر إلى دفع رسوم دراسیة لریاض األطفال في منطقة بودر التعلیمیة لبرامج الیوم الكامل (برامج نصف الی ج: 
، التمویل الحكومي الكامل بناًء على إجمالي عدد الطالب 2020-2019حالیًا). ستتلقى منطقة بودر التعلیمیة، ابتداًء من العام الدراسي 

% 58المسجلین في ریاض األطفال بنظام الیوم الكامل. من المھم أن نالحظ أن الوالیة ستستمر في تمویل الطالب بنظام نصف الیوم بنسبة 
 مقابل الطالب بنظام الیوم الكامل.

الحالي. ھل سأسترد الرسوم الدراسیة  2019-2018س: طفلي مسجل في صف ریاض األطفال بنظام الیوم الكامل في العام الدراسي 
 التي دفعتھا؟

التي دفعتھا تقریبًا للطالب األكبر وما قبلھ، مّولت الوالیة طالب ریاض األطفال بنصف القیمة  2019-2018ال. في العام الدراسي  ج: 
سنًا. في ظل ھذا النموذج، كانت برامج منطقة بودر التعلیمیة بنظام نصف الیوم مجانیة، وفرضت المنطقة التعلیمیة رسوًما على التسجیل 

. 2020-2019ة العام الدراسي في نظام الیوم الكامل. سیكون التمویل الحكومي الكامل لریاض األطفال بنظام الیوم الكامل ساریًا في بدای
، اعتباًرا 2019-2018باإلضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذین لم یدفعوا بعد رسوم منطقة بودر التعلیمیة لنظام الیوم الكامل عن العام الدراسي 

) في Finance Department، ما زالوا بحاجة إلى سدادھا. یمكن لمن لدیھم أسئلة االتصال بإدارة الشؤون المالیة (2019من مایو 
 .3561-490-970منطقة بودر التعلیمیة على الرقم 

. ھل 2020-2019س: لقد سجلت بالفعل طفلي في برنامج ریاض األطفال بنظام نصف الیوم في منطقة بودر التعلیمیة للعام الدراسي 
 یمكنني التبدیل وتسجیلھ في برنامج الیوم الكامل؟

سجلوا أطفالھم في ریاض األطفال بنظام نصف الیوم من تسجیلھم في برنامج ریاض األطفال بنظام الیوم نعم. سیتمكن األوصیاء الذین  ج: 
 الكامل. یرجى االتصال بمدرسة طفلك في أقرب وقت ممكن لمناقشة التغییر.

 س: ھل ستظل البرامج بنظام نصف الیوم خیاًرا متاًحا لألسر في المستقبل؟

)، سیقرر مدیرو المدارس في كل مدرسة ما إذا كانوا سیقدمون برنامًجا 2020-2019لتنفیذ (العام الدراسي نعم. في السنة األولى من ا ج: 
مخصًصا بنظام نصف الیوم أو یقدمون نموذًجا مدمًجا (حیث یكون الطالب بنظام نصف الیوم والیوم الكامل في فصل دراسي واحد ویغادر 

 Traut Coreو Johnsonو Cache la Poudre، كانت مدارس 2019من أبریل  الطالب بنظام نصف الیوم مبكًرا). اعتباًرا
Knowledge .االبتدائیة ھي فقط التي تقدم البرامج بنظام نصف الیوم 

س: عندما دخل أطفالي األكبر سنًا مرحلة ریاض األطفال وتم تسجیلھم في برنامج الیوم الكامل، كان علّي التقدم بطلب لتلقي وجبات  
و بأسعار مخفضة والحصول على موافقة على الطلب. بعد ذلك، اضطررت إلى إكمال نموذج تصریح مشاركة المعلومات من أجل مجانیة أ

إعفاءات الرسوم المحصلة من منطقة بودر التعلیمیة لكي أكون مؤھالً للحصول على إعفاء من الرسوم الدراسیة لصف ریاض األطفال 

http://www.psdschools.org/
https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1262
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. ھل سأحتاج إلى 2020-2019ابنتي صف ریاض األطفال بنظام الیوم الكامل في العام الدراسي /بنظام الیوم الكامل. سوف یدخل ابني
 تكرار ھذه العملیة مرة أخرى، بما أن عواملنا االقتصادیة المؤھلة لم تتغیر؟

ض األطفال بنظام الیوم ال. یمكن لجمیع أولیاء األمور واألوصیاء، بغض النظر عن الوضع االقتصادي، تسجیل أطفالھم في برامج ریا ج: 
 الكامل (أو نصف الیوم، إذا اختاروا) في منطقة بودر التعلیمیة مجانًا.

غیر أنھ ال یزال یتعین على األسر أن تخطط لملء طلب وجبات مجانیة وبأسعار مخفضة ونموذج تصریح مشاركة المعلومات من أجل  
مؤھلة للحصول على وجبات مجانیة وبأسعار مخفضة، باإلضافة إلى إعفاءات إعفاءات الرسوم المحصلة من المنطقة التعلیمیة حتى تكون 

 .www.psdschools/fees إضافیة من الرسوم في منطقة بودر التعلیمیة. لمزید من المعلومات، تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني

-2019األمور أو األوصیاء تسجیل أطفالھم في صف ریاض األطفال بنظام الیوم الكامل في العام الدراسي س: إذا قرر جمیع أولیاء  
 ، فھل سیكون ھناك أماكن كافیة في المدارس لجمیع األطفال؟2020

طقة بودر التعلیمیة من ال تتوقع منطقة بودر التعلیمیة زیادة ھائلة في معدالت التسجیل في نظام الیوم الكامل. ونتوقع أن تتمكن من ج: 
% 80استیعاب جمیع الطالب الذین ترغب أسرھم في تسجیلھم في صف ریاض األطفال بنظام الیوم الكامل.  لقد استوعبنا بالفعل حوالي 
بنظام  من طالب ریاض األطفال لدینا في نموذج الیوم الكامل، ویحضر حالیًا العدید من طالبنا في نظام نصف الیوم في الفصول الدراسیة

أكتوبر في  الذي تم إجراؤهلتعداد ل وفقًاالیوم الكامل. یقضي ھؤالء الطالب ببساطة نصف الیوم في فصل دراسي بنظام الیوم الكامل. 
 طالبًا مسجالً في صف ریاض األطفال بنظام نصف الیوم والیوم الكامل. 1978، كان لدى منطقة بودر التعلیمیة 2018
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