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التسجيل للروضات والبساتينافتتاح 
كلمة رئيس البلدية

األعزاء،اهلنا 

.خيربالفعام وانتم كل 

.الحبيب قلنسوةعلى اعتاب سنة جديدة، نرجو من الله أن تكون سنة خير وصحة وسعادة لجميع اهلنا في بلدنا نحن 

بلدية وبمشاركة مفتشي التسجيل ألبنائنا وبناتنا للسنة الدراسية القادمة حسب برنامج جديد للتسجيل تبناه قسم التربية والتعليم في السيبدأ 

.وزارة المعارف

ي المدارس بناتكم حسب البرنامج الذي وضعه قسم التربية والتعليم في األوقات المحددة وف  / من اهلنا جميعا اإلسراع بتسجيل ابنائكم ارجو 

.لكي تكون بداية السنة الدراسية القادمة سلسة وبدون اية عقباتكل منطقة، المخصصة في 

أبنائنافي البلدية وضعنا على رأس سلم اولوياتنا تطوير التعليم في مدارسنا لما فيه من اهمية لمستقبل األعزاء، نحن اهلنا 

.في هذا البلد الطيب 

.السليمةأولى اهتماماتنا التركيز على ايجاد منهجية قادرة على خلق الوسائل التربوية 

.دمتم بخير والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

,أخوكم 

سالمةالباسط عبد 

رئيس البلدية



بلدية قلنسوة

الروضات والبساتين-قسم المعارف 
2021/2022الروضات والبساتين للعام الدراسي التسجيل لصفوف  

,حضرة أولياء األمور المحترمين

,السالم عليكم

ي القادم بلدية قلنسوة أعالمكم أن افتتاح باب التسجيل لصفوف الروضات والبساتين للعام الدراسيسر 
:ادناهوحسب التواريخ المذكورة فترتينعلى سيكون 

:كالتالي, تصنيف األطفال وفقًا ألجيالهميتم 
31.12.2016حتى 01.01.2016األطفال الذين تتراوح اجيالهم ما بين –(  سنوات5جيل )بستان 

31.12.2017حتى 01.01.2017األطفال الذين تتراوح اجيالهم ما بين –( سنوات4جيل )روضة 

31.12.2018حتى 01.01.2018األطفال الذين تتراوح اجيالهم  ما بين –( سنوات3جيل )روضة 

نهاية التسجيل بداية التسجيل الصف

06.03.2020116:00 21.02.202109:00 (روضه)سنوات 3-4

13.03.202116:00 28.02.202109:00 (بستان)سنوات 5



التسجيل يتم حسب مكان السكن المسجل في قسم الجباية
جل في من مكان السكن المس( قبل بدء عملية التسجيل)التأكد ابتداء من األن على األهالي يتوجبلذلك 

وفي حال وجود إشكالية يمكن تقديم المرفق ادناه “بيانات السكنفحص "قسم الجباية من خالل رابط 

.20/02/2021السبت  طلب تعديل بيانات السكن من خالل تعبئة استمارة محوسبة وذلك حتى يوم 

:السكنالدخول لنظام فحص بيانات رابط 
http://edureg.org/qalansawe/

مالحظة 

 (.5جيل )فقط للبساتين حسب منطقة السكنالتسجيل

(5جيل )فقط للبساتين -ىاألولالمرحلة 

http://edureg.org/qalansawe/


.فقط التسجيل سيكون محوسب وعن طريق االنترنت الصحة على تعليمات وزارة بناء 
.المجلسيتم استقبال الجمهور في نلحفاظاً على سالمتكم 

االتصال يمكنه التسجيل من خالل،االنترنتيصعب عليه االمر وال يمكنه التسجيل عن طريق لمن 
0795018220هاتف رقم عبر التسجيلبمركز خدمات 

(13:30صباحاً وحتى 08:30من الساعة , أيام األحد وحتى الخميسمن )



:مالحظات عامة

ولويات ة وفقا للتسجيل األولي، بل سيؤخذ بالحسبان سلم األ/البلدية غير ملزمة بإدراج الطفل. هو أولي فقطالتسجيل •

.واإلجراءات الالزمة في قسم التربية والتعليم

ل تسجيل حق األولوية سيكون من نصيب مقدمي الطلب بإطار الوقت المحدد للتسجيل، وك. التقيد بمواعيد التسجيليرجى •

.متأخر يتاح فقط بناء على األماكن المتوفرة

.محددالبستان القريب من مكان سكناه في حال تأخر تسجيله عن الموعد ال/ غير ملزمة بإدراج الطفل في الروضة البلدية •

.لهاالبلدية سوف تقوم بمعاينتها ولكنها ليست ملزمة بقبو. البساتين/إرسال طلبات لتغيير الروضاتيمكنكم •

في حال لم يصل األهل مكتوب حتى التاريخ .30/6/2021عبر البريد الخاص بكم حتى تاريخ  للألهاليارسال مكتوب سيتم •

.عليكم التوجه لقسم رياض األطفال  لالستفسار حول األمر, اعاله

يم طلب وفي حال وجود إشكاليات معينة، بإمكانهم تقد. حول مكان تسجيل أطفالهموحتلنتهماستالم األهل المكتوب بعد •

.   اعتراض ألسباب موضوعية في قسم رياض األطفال، وسيتم بحث الطلب من قبل لجنة اعتراضات مختصة

يوم من يوم التسجيل30شاقل خالل 50دفع رسوم التامين وقيمتها يتم •

باحترام
عبد الباسط سالمةالشيخ 

قلنسوةبلدية رئيس 

ميثا شريف عبد القادر   هولتسمندالية خشبنشات
مركزة رياض األطفالقسم المعارف مستشارة نائب مدير قسم المعارف



مراحل التسجيل

12
ما قبل       مرحلة 

التسجيل

مرحلة 
التسجيل

ن بيانات السكفي هذه المرحلة نفحص  
وجود أي إشكالية المسجلة وفي حال 

.بياناتطلب تعديل نقدم 

الطفل في هذه المرحلة نسجل 
البستان المتاح/الروضةفي 

(فقط5جيل )



األولىالمرحلة 

(قبل  التسجيلما مرحلة )



قبل  التسجيلمرحلة ما -األولىالمرحلة  1.



وتعديل البياناتفحص -األولىالمرحلة 

طلب تعديل بياناتنضغط هنا لتقديم حال وجود أي إشكالية في 



فحص وتعديل البيانات–األولى المرحلة 

هنا نقوم بإدخال البيانات
للفحص والتعديل



الثانيةالمرحلة 

(مرحلة التسجيل)



المرحلة الثانية

التسجيلموعد
نهاية التسجيل بداية التسجيل الصف
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