
10 Things You Need to Know About the First Day of School 
أشياء تحتاج أن تعرفها حول اليوم األول من المدرسة  10  

School starts August 5, 2015. Are you ready? 

 أغسطس/آب ، فهل أنت مستعد ؟ 5المدرسة ستبدأ يوم 

The Metro Schools Customer Service Center is open to answer your questions. 
 إن مركز مدارس مترو لخدمة العمالء مفتوح لإلجابة على أسئلتكم 

Call (615) 259-INFO (4636) أتصل على الرقم 

Email CustomerService@mnps.org أو بريد إلكتروني على العنوان  

Visit 2601 Bransford Avenue, 37204 أو قم بزيارتنا في العنوان 

1. The first day of school is Wednesday, August 5. It is a half-day. There is no school on August 6, 

which is Election Day. 

أغسطس /آب  6أغسطس /آب ، هو نصف يوم مدرسي . و لن يكون هناك مدرسة يوم  5إن اليوم األول للمدرسة هو يوم  -1

 و الذي سيكون يوماً لإلنتخابات .
 

2- You might need to formally enroll in school. Do it now to avoid the rush. 

 من الممكن أن تحتاج للتسجيل رسمياً في المدرسة . قم بفعل هذا اآلن حتى تتجنب العجلة .  -2

Our 12 Enrollment Centers are open to all families. Locations and hours are available on MNPS.org or 
by calling the Customer Service Center at (615) 259-INFO (4636). 

أو عن  MNPS.orgإن اإلثنى عشر مركزاً للتسجيل تفتح لكل العائالت . مواقعهم و ساعات العمل متاحة على الموقع اإللكتروني 

 . INFO (4636)-259 (615)طريق اإلتصال بمركز خدمة العمالء على الرقم 

Here is who needs to enroll: إليكم من يحتاج إلى التسجيل 

 Students coming to Metro Schools for the first time 
 الطلبة القادمين إلى مدارس مترو للمرة األولى 

 Students entering Metro pre-K or kindergarten for the first time 
 الطالب الذين سيدخلون إلى صف الروضة أو صف ما قبل الروضة للمرة األولى 

 Students who have moved to a different school zone 
 الطالب الذين انتقلوا إلى نطاق جغرافي لمدرسة أخرى 

 

Families who speak a language other than English at home must register at our English Learners Office. 
Call (615) 259-8608 to make an appointment.  

. اتصل  ELغة اإلنجليزية لاألسر التي تتكلم لغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية في البيت يجب أن تسجل أطفالها من خالل مكتب متعلمي ال

 لكي تحدد موعداً لذلك . )259 (615-8608على الرقم 

3- You can find your zoned school and bus stop online. 

 يمكنك أن تجد المدرسة التابعة جغرافياً لك و مكان إنتظار أتوبيس المدرسة على اإلنترنت 
 

To find your zoned school, use the School Zone Finder on MNPS.org or call the Customer Service 
Center at (615) 259-INFO (4636). Bus Stop information will available on our website beginning July 
25 through the "Find Your Bus Stop" tool on the website or by calling the Customer Service Center. 
Bus stop assignment letters will also be mailed for students eligible to ride.  
 

Arabic 

mailto:CustomerService@mnps.orgأز
http://www.mnps.org/Page80092.aspx
http://zonefinder.mnps.org/zonefinder/getzonedschools.aspx
http://www.mnps.org/Page56881.aspx


أو  mnps.orgعلى موقعنا على اإلنترنت   school zone finderاستخدم األداة التي تسمى لتجد المدرسة التابع لها جغرافياً 

. معلومات عن موقف األتوبيس الخاص بك ستكون متاحة  INFO (4636)-259 (615)بمركز خدمة العمالء على الرقم  اتصل

على موقعنا أو  "Find Your Bus Stop"اإللكترونية  األداةيوليو/ تموز من خالل  25تروني ، بداية من يوم كعلى الموقع اإلل

 عن طريق اإلتصال بمركز خدمة العمالء . سترسل أيضاً الخطابات بالبريد إلى الطالب المستأهلين لركوب األتوبيس المدرسي . 

 

4. Your child might need new immunizations before coming to school. 
 من الممكن أن يكون ابنك في إحتياج إلى تلقيحات جديدة قبل أن يأتي إلى المدرسة 

Students who fit into one or more of these categories need updated Tennessee Immunization 
Certificates: 

 سي :ديث شهادات التلقيحات التابعة لتنيحتياج إلى تفي إح يكونواالتالية الطالب الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من التصنيفات 

 New to Metro Schools    أن تكون جديد إلى مدارس مترو 

 Entering pre-school, prekindergarten or kindergarten for the first time 

 سيدخل الطفل إلى صف ما قبل الروضة أو الروضة للمرة األولى 

 Entering seventh grade   سيدخل الطالب إلى الصف السابع 

You can get immunizations and the Certificate from the Metro Health Department or your family 

physician. Without proof of updated immunizations or a certified exemption form, your child will not 

be allowed to attend school. It’s a state law. Call (615) 259-INFO (4636) for details.  

ث   ة دة ُمحددون إثب   ات ش   هاب   يمكنكككك أن تحصكككل علكككى شكككهادات التطعيمات/اللقاحكككات مكككن خكككالل وزارة الصكككحة أو مكككن خكككالل طبيكككب أسكككرتك . 

مككن أجككل تفاصككيل أكثككر  منه  ا ، ف  فن طفل  ك ل  ن يس  مح ل  ر بح.  ور المدرس  ة . إن  ر ق  انون الو ي  ة . أو ش  هادة إعف  اءللتطعيم  ات / اللقاح  ات 

 .   (4636)-259 (615)أتصل على الرقم 

5. Your child must be five years old by August 15 to attend kindergarten. 
A child entering kindergarten must be five years of age on or before August 15. Kindergarten is 
mandatory for all students prior to enrolling in first grade. Make sure your kindergartener knows his or 
her name and address, what to do at the end of the day (for example, attend aftercare or ride the bus) 
and put your student's name on her or his backpack and lunch box. 

 أغسطس / آب ليتمكن من ح.ور فصل الرو.ة. 15يجب أن يكون طفلك خمس سنوات قبل أو في 

بل إن يدخلوا إلى الصف األول . أغسطس/آب . إن صف الروضة إلزامي لكل الطالب ق 15أعوام قبل إو في  5يكمل الطفل  نأ بيج
ة )مثالً ، حضور الرعاي لدراسيا تأكد من معرفة طفلك الملتحق بصف الروضة اسمه و عنوانه ، ما الذي يجب عليه فعله في آخر اليوم

 بعد المدرسة أو أن يركب األتوبيس المدرسي( و ضع اسم طفلك على حقيبته المدرسية و على صندوق الغذاء الخاص به . 

6. We need your up to date contact information. It’s really, really, really important. 
 .روري جداً جداً جداً شيء نحتاج إلى معلوماتك الحالية ، إنر 

 

If you have moved in the last year, please call your school, call the Customer Service Center at (615) 
259-INFO (4636) or visit an Enrollment Center to ensure they have updated your contact information. 
They make ask for proof of residency. It is very important that your school knows how to get in touch 
with you. If you have moved to a new school zone, you will need to enroll at one of our 12 Enrollment 
Centers. 

ى الرقم ــالء علــدمة العمـز خـل بمركـدرستك أو أتصـل بمــن فضلك اتصـنة األخيرة ، مــي الســرت عنوانك فــد غيــق تـنإذا ك

. من الممكن أن يقوموا بطلب إثبات لمحل ان أن لديهم معلوماتك الُمحدثة مأو قم بزيارة مركز خدمة العمالء لض 4636-259-615

http://www.mnps.org/Page56881.aspx
http://www.mnps.org/Page109325.aspx
http://www.mnps.org/Page109325.aspx


باإلنتقال إلى عنوان مختلف عن المنطقة الجغرافية التي  ت. إذا قم درستك كيف تصل إليكاإلقامة . إنه من الضروري جداً أن تعرف م

 .  Centers Enrollment تتبع مدرستك ، فإنك ستحتاج إن تسجل طفلك في إحدى مراكز التسجيل
  

7. School supply lists, dress codes and open houses/orientation are all school-based decisions, and 
your school’s main office is open to answer questions about them. 

إلجابة للمدرستك مفتوح  اإلستقبالات البيت المفتوح ، و المكتب ءتقرر المدرسة ما يتعلق بقوائم المستلزمات المدرسية و الزي المدرسي و و لقا

 على تساؤالتكم حول هذه النقاط .

Each school and its teachers determine the specific supplies needed each year. They will give you a 

supply list soon. That may be on the first day of school or it may be posted to the website before 

then. The dress code works the same way. Your school’s main office is open throughout the summer, 

so if you have a school specific question about something like supply lists or dress codes, give them a 

call.  

الممكن  . منمعلم يحدد المستلزمات المدرسية التي يحتاجها كل عام دراسي . سيقومون بإعطائك قائمة بالمستلزمات المدرسية قريباً كل مدرسة و كل 

رسة . إن المكتب الرئيسي للمدلنسبة للزي المدرسي باو نفس الشيء  أن تعطى لك في أول يوم مدرسي أو تنشر قبل هذا على الموقع اإللكتروني . 

 إتصل بهم .ف، رسية أو الزي المدرسي د، لذا فإذا كان لديك سؤال خاص بالمدرسة مثل قوائم المستلزمات الممفتوح طوال الصيف 

8. The Tennessee Sales Tax Holiday is August 7-9. 

 أغسطس  9إلى  7إن عطة ضريبة المبيعات في تنيسي من يوم 

The Sales Tax Holiday is August 7-9, 2015. During this period, sales tax in Tennessee will be waived for 

school supplies and clothes under $100. Learn more on the Tennessee state website. 

أغسطس / آب . خالل هذه الفترة سيتم التنازل عن جمع ضريبة المبيعات في والية تنيسي  9إلى  7إن عطلة ضريبة المبيعات هي من يوم 

 . يسينعلى الموقع اإللكتروني لوالية تدوالر . تعرف على معلومات أكثر  100للمستلزمات المدرسية و المالبس التي تكلفتها أقل من 

9. My child is on an optional school wait list. How can I find his or her status on the list? 

 في قائمة اإلنتظار ؟ هلمدرسة إختيارية ، فكيف يمكنني أن أكتشف موقفاسم طفلي في قائمة اإلنتظار 

You can call the Customer Service Center at (615) 259-INFO (4636) or visit the School Options page on 

MNPS.org to check wait list status. If vacancies open up in the first five days of school, the Student Assignment 

Office will call you to offer you a spot. You will have 24 hours to decide to accept the placement. Please ensure 

we have your current phone number and address on file so we can contact you.  

و صفحة  www.mnps.orgروني أو تقوم بزيارة موقعنا اإللكت 615 -259 – 4636يمكنك أن تتصل بمكتب خدمة العمالء على الرقم 

School Options   تجد موقفه في قائمة اإلنتظار . إذا تم فتح أماكن شاغرة في اإلختيارت الخمس األولي لمدارسك التي اخترتها ، لكي

ان ساعة لكي تقرر أن تقبل المك 24ك يسوف يتصل بك مكتب تحديد أماكن الطلبة لكي يعرض عليك المكان الشاغر . سوف يكون لد

 تليفونك الحالي و عنوانك في الملف حتى يمكننا اإلتصال بك . لدينا  أننا. من فضلك تأكد من  عروض عليكمال

 
10. If your child needs to take medication during the school day or has health issues, you will need to 
fill out a few forms. 

 اج أن تملء القليل من اإلستمارات .أو لديه أية مشاكل صحية ، فإنك سوف تحتناء اليوم المدرسي ثإذا احتاج طفلك أن يأخذ دواءاً أ

Forms are available online, at school and in the Customer Service Center in multiple languages. Take the 

completed forms and medication to your school’s main office for processing. Medications must be in the original 

container.  

خذ هذه اإلستمارات بعد ددة . ب خدمة العمالء بلغات متعفي مكت هذه اإلستمارات متوفرة على اإلنترنت ، و في المدرسة و أيضاً 
تكملتها و األدوية إلى المكتب الرئيسي في مدرسة طفلك لكي يقوموا بتكملة اإلجراءات . األدوية يجب أن تكون في الحاوية األصلية 

 للدواء .

http://www.mnps.org/Page109325.aspx
http://www.mnps.org/

