
  پر وخت یې پیل کړئ،

 ټینګه شروع وکړئ! 
 

 
 
 

د انتقالي وړوکتون د پراختیا په هڅه  لپاره  مونږ د نویو ماشومانو

 کې یو.

د اوسني وخت په لرلو سره مونږ د ټولې ورځې او د نیمایي ورځې اسانتیاوې برابرې کړې دي، چه ددې کار لپاره مو ښوونیز 

پورې د سکریمنټو ښار د معارف مدیریت اړوند ټولې کورنۍ د انتقالي   2023نه تر  2022یات کړل چه له کبله یې د ز  مرکزونه

 وړوکتون څخه ګټه ترالسه کړي. 

د عمر په تناسب د ټولنیز  و پر مهال ډالۍ او هم د زده کونکوپالن سربیره د یادګار په ډول د لوبو او ساعت تیری د درسي •

 عاطفوي ژوند، د بدن روغوالی او د پېژندنې پراختیا 

ټولګی په داسې شکل ډیزاین شوی دی چه د زده کونکي فامیل ته ډاډ ورکوي چه ستاسو ماشوم دلته یو څه زده کوي او   •

 درسي ټول وسایل د ماشوم په خدمت کې دي.  

هغه زده کونکی چه له یوې ژبې پرته پر بله ژبه هم غږیږي، باید ونازول شي چه د نورو ژبو د لغاتو د زده کړې پر  •

 مهال خپله مورنۍ ژبه هیره نکړي. 

ساعتونو پورې کار وکړي، پر وړیا ډول د د زده کړې پراختیا او د تغذیې خدمتونه د هغو کارکونکو لپاره چه تر نهه  •

 *هغوی فامیلونوته ورکول کیږي

 
 

 لیکنې لپاره نورو جزئیاتو او نوم د 

SCUSD.EDU/TK-ONLINE-REG   .ویب سایټ ته داخل شئ 

 کیدای شي چه د فامیل د میاشتني عاید پورې تړاو ولري*

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHECK OUT SCUSD.EDU/TRANSITIONAL-KINDERGARTEN 

 اتو څخه خبر شئ.دا ویب سایټ وګورئ تر څو د نو لیکنې او نورو معلوم

 کیدای شي چه د فامیل د میاشتني عاید پورې تړاو ولري*

   کال   2023  نه تر   2022  د 

 انتقالي وړوکتون   

 2023نېټې نه تر   2کال د سپټمبر د  2022وړیا زده کړې د هغو زده کونکو لپاره چه د 

     *نېټې پورې پنځه کلن کیږي. 2کال د سپټمبر د 

تر مخه د انتقالي وړوکتون ستاسو د خوښې یو اختیاري پروګرام دی چه د زده کونکي لپاره یو کلنه آماده ګي نیول کیږي. د ماشوم د مکتب د داخلیدو 

 زده کړې مهارتونه، ټولنیز ژوند، او د قوي عاطفې درلودلو سره وړوکتون ته ځي چه دا د زده کونکي لپاره یوه مهم کار دی.  

 

 

 د نیمې ورځې وړوکتون 
• A. M. Winn Public Waldorf –  سهار او ماسپښین 

• Alice Birney Public Waldorf – سهار او ماسپښین 

• H. W. Harkness –  سهار 

• Hubert Bancroft – سهار 

• John Sloat –  سهار 

• Leonardo da Vinci –  سهار 

• Pacific – سهار 

• Tahoe –  سهار 

• Theodore Judah – سهار 

• Washington – سهار 

 د ټولې ورځې وړوکتون 
• Edward Kemble 

• Ethel Phillips 

• Earl Warren 

• Isador Cohen 

• John Bidwell 

• Mark Twain 

• Martin Luther King, Jr. 

• Parkway 

• Susan B. Anthony 

 

 
 
 
 
 

 

http://scusd.edu/transitional-kindergarten
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