إعالن بلدية الناصرة
بشأن التسجيل لرياض ،بساتين االطفال والمدارس االبتدائية
في الناصرة للسنة الدراسية 2019/2020
بلدية

تعلن

الناصرة عن بدء التسجيل لرياض ،بساتين االطفال والصفوف االبتدائية للسنة الدراسية

 2019/2020اعتبارا من يوم االثنين الموافق  4.2.2019حتى يوم الجمعة الموافق  1.3.2019بواسطة أحد
الوالدين وبوجوب احضار الهويتين.
رياض أطفال:
 .1يتم التسجيل لكل رياض االطفال في الناصرة – جيل ما قبل التعليم االلزامي في مركز التسجيل القائم
في مبنى التامين الوطني القديم – مقابل فندق الجليل.
 .2أولياء أمور طالب نتسيرت عيليت الراغبون بتسجيل أبنائهم في احدى رياض وبساتين الناصرة
يتوجب عليهم احضار نموذج نقل (בקשת העברה) ومستند الغاء التسجيل (ביטול רישום) من بلدية
نتسيرت عيليت.
 .3جيل  4سنوات :يسجل اآلباء واألمهات أطفالهم الذين ولدوا في الفترة ما بين  1.1.2015ولغاية
.31.12.2015
 .4جيل  3سنوات  :يسجل االباء واالمهات أطفالهم الذين ولدوا في الفترة ما بين  1.1.2016ولغاية
.31.12.2016
وذلك حسب القانون وبموجب شهادة الميالد أو بطاقة هوية الوالدين التي يظهر فيها تاريخ ميالد الطفل.
 .5يقدم سكان نتسيرت عليت طلبات تسجيل أوالدهم لرياض االطفال في دائرة التربية والتعليم في دار
بلدية الناصرة خالل فترة التسجيل مع احضار مستند لمصادقة التعليم الخارجي من قسم المعارف في
بلدية نتسيرت عليت.
 .6للعائالت التي نقلت مكان سكنها للناصرة يتم تسجيل اوالدها كما يلي لرياض التعليم ما قبل االلزامي:
احضار تصديق بإلغاء التسجيل من السلطة المحلية السابقة.

في حال عدم تسجيل الطالب في الفترة المذكورة اعاله يسجل الطالب في أي أطار يتوفر به مكان

البساتين االلزامية والمرحلة االبتدائية
 .1يجري التسجيل لبساتين االطفال والصفوف االبتدائية لطالب الناصرة في جميع المدارس الرسمية بحسب مناطق
التسجيل خالل ساعات الدوام في المدرسة.

 .2في حالة انتقال مكان السكن من حي آلخر داخل المدينة ،تقدم طلبات االنتقال للبساتين في مركز التسجيل
للروضات في الفترة المذكورة أعاله( .بموجب نماذج خاصة).
 .3في حالة انتقال مكان السكن من حي آلخر داخل المدينة ،تقدم طلبات االنتقال للمدارس االبتدائية في دائرة التربية
والتعليم في دار البلدية خالل الفترة المذكورة اعاله.
 .4تقدم طلبات االنتقال من مدرسة أهلية الى مدرسة رسمية في دائرة التربية والتعليم في دار البلدية ،وذلك في الفترة
المحددة أعاله ،ويوجه الطالب الى المدارس الرسمية بعد مصادقة دائرة التربية والتعليم كل بحسب منطقة سكنه على
ان يرفق بالطلب تصوير ملحق هوية الوالدين ،شهادة الطالب وصوره عن وصل ضريبة السكن  /المياه او صوره عن
عقد ايجار السكن.
 .5يقدم سكان نتسيرت عليت طلبات تسجيل أوالدهم للمرحلة االبتدائية في دائرة التربية والتعليم في دار بلدية الناصرة
خالل فترة التسجيل مع احضار مستند لمصادقة التعليم الخارجي من قسم المعارف في بلدية نتسيرت عليت.
 .6التسجيل لبساتين التعليم الخاص يتوجب إحضار مصادقة التعليم الخارجي ومصادقة إلغاء التسجيل من
السلطة المحلية التابع لها (אישור ביטול רישום  +אישור לימודי חוץ).
 .7يسجل اآلباء واالمهات للصف االول أطفالهم الذين ولدوا في الفترة:
 ما بين تاريخ  1.1.2013ولغاية تاريخ  31.12.2013على كل ولي أمر طالب التوجه إلى المدرسة التي يتعلم بها ابنه/ابنته
للتوقيع على النموذج الخاص بالتسجيل ،وذلك وفق مناطق التسجيل الرسمية.

 .8يسجل اآلباء واألمهات أطفالهم لصفوف البساتين االلزامية الذين ولدوا في الفترة:
 ما بين  1.1.2014ولغاية  ،31.12.2014وذلك حسب القانون وبموجب شهادة الميالد أو بطاقة هوية الوالدين التي يظهر
فيها تاريخ ميالد الطفل
 .9يسجل أبناء حي كرم الصاحب ،مالطة ،خلة بشارة ،رؤوس الجبال ،السالزيان ،كرم الجمال في مدرسة جبران خليل
جبران الكائنة في حي البشارة (من جيل صفوف البساتين اإللزامية وحتى الصفوف السادسة).
 .10للعائالت التي نقلت مكان سكنها للناصرة يتم تسجيل اوالدها كما يلي لرياض التعليم ما قبل االلزامي
 لصفوف البساتين االلزامية :تقدم طلبات التسجيل في قسم الطفولة مع ارفاق تصديق بإلغاء التسجيل من السلطة المحلية في
مكان السكن السابق.
 للمرحلة االبتدائية :تقدم الطلبات في دائرة التربية والتعليم على ان يرفق بالطلب :توجيه من السلطة المحلية السابقة ،تصوير
ملحق هوية أحد الوالدين ،شهادة الطالب ،صوره عن ضريبة السكن  /المياه او صوره عن عقد اإليجار في الناصرة.

 .11يقفل التسجيل يوم الجمعة الموافق  ،1.3.2019وندعوكم للتقيد بالموعد والتعليمات أعاله لكي تضمنوا مكانا ً
ألوالدكم في روضات وبساتين األطفال والصفوف االبتدائية للسنة الدراسية 2019/2020

في حال عدم تسجيل الطالب في الفترة المذكورة اعاله يسجل الطالب في أي أطار يتوفر به مكان

بلديــــــــة النـــــــــــاصرة

دائــرة التربية والتعليم
إعالن بشأن التسجيل لألطر التعليمية في الناصرة
السنة الدراسية 2019/2020
لصفوف البساتين اإللزامية ،رياض األطفال والمدارس االبتدائية:
تعلن بلدية الناصرة عن بدء التسجيل لرياض األطفال ،صفوف البساتين اإللزامية والصفوف االبتدائية للسنة الدراسية /2020
 2019وذلك من يوم االثنين الموافق  4.2.2019ولغاية يوم الجمعة الموافق  1.3.2019في حالة عدم التسجيل في الوقت
المحدد ستقوم البلدية بتسجيل أبنكم/أبنتكم في اإلطار الذي يتوفر فيه مكان.
للتنويه :في حالة اكتمال عدد الطالب في روضه او بستان معين قبل انتهاء فترة التسجيل ،يتم تسجيل الطالب حسب المقاعد
المتوفرة في أي أطار اخر.

لصفوف البساتين اإللزامية والصفوف االبتدائية:
يجري تسجيل األطفال لصفوف البساتين اإللزامية في المدارس االبتدائية( ،مواليد  1/1/2014ولغاية .)31/12/2014
لصفوف االوائل في المدارس االبتدائية (مواليد  1 /1/2013ولغاية  )31/12/2013وللصفوف االبتدائية في جميع المدارس
الرسمية بحسب مناطق التسجيل خالل ساعات الدوام.

لرياض ما قبل سن التعليم اإللزامي:
يتم تسجيل األطفال الذين ولدوا في الفترة ما بين  1/1/2015ولغاية  31/12/2016بموجب منشور خاص يحتوي على تفاصيل
خاصة بالموضوع ،يجري التسجيل في التفاصيل الكاملة عن التسجيل للعام الجديد مبيّنة في منشور خاص تـّم توزيعه على
المدارس  ,ويمكنكم االطالع عليه في الموقع االلكتروني للبلدية . www.nazareth.muni.il

مالئمة االبنية المدرسية ألصحاب االحتياجات الخاصة:

في حالة احتياج ابنكم /ابنتكم لخدمة مالئمة بناية اإلطار التعليمي للوضع الصحي ،عليكم اعالم
المسؤول عن التسجيل وتقديم التقارير الطبية التي توضح وضع الطالب وتفاصيل المطلوب
ليتمكن من التواجد والدراسة بدون عائق.

بلديــــــــة النـــــــــــاصرة

دائــرة التربية والتعليم
إعالن بشأن التسجيل لألطر التعليمية في الناصرة
السنة الدراسية 2019/2020
لصفوف البساتين اإللزامية ورياض األطفال:
تعلن بلدية الناصرة عن بدء التسجيل لرياض األطفال وصفوف البساتين اإللزامية للسنة الدراسية 2019 /2020
وذلك يوم االثنين الموافق 4.2.2019

ولغاية يوم الجمعة الموافق  1.3.2019ما بين الساعة الثامنة صباحا ً

ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر في مركز التسجيل القائم في مبنى التامين الوطني القديم – مقابل فندق الجليل.
في حالة عدم التسجيل في الوقت المحدد ستقوم البلدية بتسجيل أبنكم/أبنتكم في اإلطار الذي يتوفر فيه مكان.
للتنويه :في حالة اكتمال عدد الطالب في روضه او بستان معين قبل انتهاء فترة التسجيل ،يتم تسجيل الطالب حسب توفر مكان
في أي أطار اخر.

لصفوف البساتين اإللزامية:
يجري تسجيل األطفال لصفوف البساتين اإللزامية في المدارس االبتدائية( ،مواليد  1/1/2014ولغاية  .)31/12/2014بموجب
مناطق التسجيل.

لرياض ما قبل سن التعليم اإللزامي:
يتم تسجيل األطفال الذين ولدوا في الفترة ما بين  1/1/2015ولغاية  31/12/2016بموجب ما يلي التالي:
 .1يجري التس جيل لمنطقة الحي الشرقي ،حي العين ،حي السوق ومنطقة خلة الدير في الفترة ما بين  4.2.2019لغاية
.8.2.2019
 .2يجري التسجيل لمنطقة حي الصافرة التحتا (القسطل) ،حي الورود ،بير االمير وحي الفاخورة في الفترة ما بين
 11.2.2019لغاية .15.2.2019
 .3يجري التسجيل لمنطقة حي شنلر – حي العمال العرب وحي الكروم في الفترة ما بين  18.2.2019لغاية
.22.2.2019
 .4يجري التسجيل لجميع الروضات في المدارس االهلية والجمعيات بعد حصولهم على نموذج د (נספח ד) من قبل
الروضة في الفترة من تاريخ .1.3.2019 – 25.2.2019

يقفل التسجيل يوم الجمعة  1.3.2019تمام الساعة الواحدة ظهرا ً

إعالن عن التسجيل لصف بستان مسار االلزامي للسنة الدراسية 2020/2019
تأسست مدرسة مسار في سنة  ،1998كأول مدرسة عربية تجريبية متميزة .واعترف بها كمدرسة تجريبية
تعمل وفق نظام تربوي بديل ،وحصلت الحقا على اعتراف الوزارة لكونها مدرسة متميزة ،وهي مدرسة فوق
منطقية الستقبالها للطالب من جميع أنحاء الناصرة وقضاها .وبالتالي فمسار التسجيل لهذه المدرسة يتماشى
مع مبادئها التربوية

في نظامها التربوي البديل القائم على مبادئ موجهة ،ومن المبادئ الموجهة لعملية

التسجيل:
 .1ال يوجد تصنيف للطالب و/أو امتحانات قبول و/أو مسارات مالئمة للطالب.
 .2التسجيل منوط أوال وقبل كل شيء برغبة األهل باالنخراط في المسار التربوي التجريبي،
الذي سيتم من خالله الخوض بتجارب تعليمية وتربوية جديدة.
 .3القبول للمدرسة منوط باشتراك االهل في جميع مراحل التسجيل.
 .4القبول حسب طريقة النقاط تجمعها لجنة التسجيل خالل مراحل التسجيل وبعده.

منعا ً لسوء الفهم وااللتباس ،االشتراك في كل مراحل التسجيل هو شرط أساسي،
وبدونه يعتبر التسجيل الغياً.
مراحل التسجيل:
 .1تعبئة نموذج تسجيل لليوم المفتوح وتقديمه لسكرتيرة المدرسة حتى يوم الجمعة الموافق

 .8/2/2019يتم

الحصول على النموذج من مكتب سكرتاريا المدرسة ابتدا ًء من تاريخ  7/2/2019وحتى تاريخ  8/2/2019من
الساعة . 8:00-12:00
 .2المشاركة في كافة فعاليات اليوم المفتوح (سيتخلله عرض لطريقة التسجيل وأهمية مراحل التسجيل لألهل
وللطالب) ،وذلك يوم الجمعة الموافق  15/02/2019من الساعة  17:00وحتى .20:00
 .3تعبئة وتقديم نموذج التسجيل للورشات التعليمية حول المدرسة :حتى تاريخ .19/02/2019
 .4المشاركة في الورشات التعليمية :يوم السبت الموافق  23/02/2019من الساعة  16:00وحتى الساعة
.20:00
 .5التوقيع على وثيقة المدرسة ومنشور دفع رسوم التعليم :حتى تاريخ 28/02/2019
 .6االشتراك في مقابلة مع إدارة المدرسة/لجنة تسجيل (بنا ًء على طلب إدارة المدرسة).
 .7تقوم لجنة التسجيل بتجميع النقاط وتعلم األهل عن القبول/عدم القبول :حتى تاريخ 4/3/2019
 .8تقوم المدرسة بإرشاد األهل بعملية إتمام مسيرة التسجيل الرسمي وطريقة الدفع.

نعلمكم وبنا ًء على المفاهيم التربوية للمدرسة أن عدد الطالب في الصف محدود ولن يتعدى 25
طالبا .ولذلك فإن القبول يحدد بنا ًء على النقاط ومن ثم القرعة بين الوضعيات المتساوية.

