
کنید،  آغاززود   

کنید!   قوی   غاز یک آ     

 
 
 
 

  اطفال) نو آموز(  ما در حال گسترش کودکستان انتقالی برای متعلمین 

  خود هستیم. 

ما همچنان مکان های جدیدی را اضافه کرده ایم  اکنون گزینه های تمام روزه و نیم روزه را برای خانواده های خود ارائه می دهیم، 

  در دسترس قرار دهیم.  را برای همه افراد جامعه شهروندان سکرامنتو 2023الی  2022تا پیشنهادات کودکستان انتقالی 

 عاطفی،-گیری مبنی بر بازی و پروژه محور متناسب با سن شان با یادگیری اجتماعیبرنامه درسی شامل مدال های یاد •

 سالمت جسمانی و توسعه هویت 

ضروریات   در آموزش رشد می کند و تمام طفل شانکه فامیل شاگرد مطمئن باشد که شده  دیزاینصنف های درسی قسمی  •

   شاگرد در دسترس قرار دارد

فراموش   شود که زبان اصلی خود را و حمایه شاگرد که از یک لسان زیاد لسان ها را یاد دارد باید تشویق •

   نکند در حالیکه لغات دیگر لسان را حفظ می کند

در   به طور رایگان و با کیفیت شاگرداناز ساعت مراقبت  9در دسترس برای ارائه حد اکثر  خدمات گسترده آموزش و تغذیه •

 *حین کمک به فامیل های کارمند

 
 
 
 

 

و اگرمیخواهید ثبت نام کنید   ، مراجعه  )بعدی(  برای جزئیات ، به صفحه معکوس 

 در این ویبسایت داخل شوید:

   SCUSD.EDU/TK-ONLINE-REG  

* باشد درآمدی الزامات مشمول است ممکن . 

 

http://scusd.edu/tk-online-reg


 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCUSD.EDU/TRANSITIONAL-KINDERGARTEN 

بدست بیاورید های ثبت نام و معلومات اضافی این ویبسایت را چک کنید که تمام راه  

 

 کودکستان انتقالی  2023-2022
 2023فبروری  2تا 2022سپتمبر  2که بین  نو آموزش عمومی رایگان برای شاگردان 

  * پنج ساله می شوند.

آنها با مهارتهای تحصیلی، اجتماعی، و عاطفوی  ،کودکستان انتقالی اختیاری است و برای شاگردان یک سال آمادگی بیشتر فراهم می کند، بنا بر این

 قوی تر وارد کودکستان میشوند که برای موفقیت بعدی در مکتب الزم است.   

 

 

 کودکستان انتقالی نیمه روز 

• A. M. Winn Public Waldorf – صنف های صبح و پیشین 

• Alice Birney Public Waldorf – صنف های صبح و پیشین 

• H. W. Harkness – صنف صبح 

• Hubert Bancroft –  صنف صبح 

• John Sloat –  صنف صبح 

• Leonardo da Vinci – صنف صبح 

• Pacific –  صنف صبح 

• Tahoe – صنف صبح 

• Theodore Judah – صنف صبح 

• Washington –  صنف صبح 

 کودکستان انتقالی همه روز 

• Edward Kemble 

• Ethel Phillips 

• Earl Warren 

• Isador Cohen 

• John Bidwell 

• Mark Twain 

• Martin Luther King, Jr. 

• Parkway 

• Susan B. Anthony 

 

 
 
 
 
 

 

* باشد درآمدی الزامات مشمول است ممکن . 

 

http://scusd.edu/transitional-kindergarten
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