تقديم طلب للروضة
الطرق والمهلة الزمنية لتقديم طلب للروضة.
المهلة الزمنية
الطلب الرئيسي في 01.03
تستطيع التقدم لطلب للروضة في حال وجود مكان شاغر بعد المهلة الزمنية المحددة لتقديم الطلب الرئيسي.
بإمكانك االستفسار من الروضة التي ترغب فيها بشكل اولي.
تمأل األماكن الشاغرة بشكل دائم.

من يحق لهم التقدم:
 .جميع مواليد قبل  01.09.2019لهم الحق في مكان في الروضة من شهر 08.2020
 .مواليد شهر أيلول ،تشرين األول ،تشرين الثاني لديهم الحق في مكان في الروضة في الشهر الذي يكمل الطفل فيه السنة .و يمكن
للبلدية او الروضة تقديم مكان قبل ذلك.
للطفل الحق في الحصول على مكان في الروضة في البلدية التي يقطن فيها.
جميع األطفال المشمولين بهذا العرض يجب أن يقدموا طلبات خالل .01.03
ليس من المضمون الحصول على مكان في حال تقديم الطلب بعد تاريخ 01.03
قانون رياض األطفال فقرة A/12
يتم تقديم الطلب سواء الروضة الخاصة أو العامة وسواء كان طلب ألول مرة او تجديد طلب او حتى طلب نقل روضة ثانية ،كل
ذلك يتم عبر مدخل إلكتروني مشغل خاص باألهل .
يجب عليك تقديم طلب لكل طفل على حدا
يجب إعطاء تاريخ الرغبة بالحصول على المكان
تسجيل الروضات التي ترغب فيها حسب األولية
يكون الطلب مفعل حتى تحصل على مكان
تحصل على إثبات تقديم الطلب عندما ترسل الطلب إلكترونيا .
تعديل الطلب يجب عليك اتباع ذات العملية من الموقع ذاته ،وذلك باختيار طلب جديد وذلك يعوض الطلب القديم.

كيفية اإلجابة
يتم اخبارك بالحصول على مكان عبر الموقع اإللكتروني  DIgipostاو عبر البريد اإللكتروني.
عند استالمك الرسالة يجب عليك إرسال جواب بالموافقة أو بالرفض عبر الموقع اإللكتروني لألهل.
 /١سجل دخول في الموقع اإللكتروني ،لمعرفة حالة الطلب  ،انتظر الجواب
/٢اضغط على (انتظر جواب) ستحصل على خيار الرد على الطلب.
/٣اضغط على (انتظر الجواب) ووافق على العرض
/٤تذكر أنك قد قرأت الشروط الخاصة بالروضة في بلدية الرفيك.

معايير القبول في رياض األطفال

األولوية األولى
مقدمي طلبات األولوية حسب قانون رياض األطفال
.االطفال ذوي الحاجات الخاصة و يتطلب إثبات خطي مرفق من الطبيب او الطبيب النفسي او هيئات أخرى اختصاصات مشابهة
األطفال تحت مكتب حماية الطفولة ،إشعار خطي يثبت بان مكان الروضة هو عامل مهم في الحماية
األولوية الثانية
اشقاء في نفس الروضة المقدم فيها الطلب
األولوية الثالثة
األطفال الذين يعانون من ضغوط بسبب مرض االهل او مرض األشقاء في المنزل ويتطلب إشعار خطي من الطبيب بان األهل
يعانون من أمراض.
األولوية الرابعة
األطفال ذوي الثقافات المتعددة القاطنين في بلدية الرفيك و مشتركون في برنامج االندماج .
األولوية الخامسة
عمرا له األولوية .
األطفال اآلخرون المسجلين في قائمة االنتظار حسب تاريخ الميالد( لألطفال األكبر
ً

