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 2024- 2023للعام الدراسي   إعالن للتسجيل للروضات والبساتين

 רישום לגני ילדים תשפ"ד 

 

للسنة الدراسية    5- 4- 3عن بدء التسجيل للروضات والبساتين جيل   المجلس المحلي اللقية يعلن قسم التربية والتعليم في 

 ،  12.02.2022حتى تاريخ   23.01.2023وذلك ابتداء من تاريخ   2023/2024

 

 سنوات:  5لصفوف البساتين جيل 

 12/2018/ 31حتى تاريخ    2018/ 1/1يقبل تسجيل األطفال الذين ولدوا ما بين

 

 سنوات:  4للروضات جيل  

   31/ 2019/12حتى 2019/1/1تسجيل األطفال الذين ولدوا ما بينيقبل 

 

 سنوات   3جيل  

 31/ 2020/12حتى    1/ 1/ 2020 يقبل تسجيل األطفال الذين ولدوا ما بين

 

 : المجلس ألولياء األمور التسجيل عبر موقع  

 https://education.metropolinet.co.il/#home?muniCode=91600&appId=1 , المجلس المحلي اللقية  

عن طريق هذا الموقع يقدم للمواطن آليه سهله ومريحة للتسجيل, وهذا يوفر   –رياض األطفال  –قسم التربية والتعليم  –

 الوقت والجهد.  من الكثير 

األطفال الذين يسكنون في منطقة التسجيل هم أصحاب حق األولوية للتسجيل في الروضة /البستان القريبة من بيتهم وذلك 

 خالل فترة التسجيل. 

  8:00, ويعمل من  مبنى المجلسفي حالة تعذر التسجيل عبر االنترنيت الي سبب كان, هناك مركز للمساعدة/ متواجد في 

– 16:00 

.   

 عند التسجيل في الموقع ,مفضل التزود ببطاقة الهوية الحد الوالدين المسجل بها األطفال.  

سنوات يمكنهم االستمرار في نفس الروضة في السنه القادمة , ال حاجه للتسجيل . في حالة رغبة ولي   4لألطفال في جيل 

 تقديم طلب نقل عبر الموقع. االمر بنقل ابنه/ ابنته من الروضة الموجود فيها , عليه 

https://education.metropolinet.co.il/#home?muniCode=91600&appId=1


بعد التسجيل ستصلك  رساله نصية لرقم تلفونك الخاص بان التسجيل تم ,وليس المصادقة على مكان التسجيل ,  في حالة  

 . المجلس لم تصلك رساله نصية عليك التوجه لقسم التربية والتعليم  في 

 ذى تم تسجيل ابنك / ابنتك بها.عند انتهاء التسجيل يمكنك التحقق عن موقع الروضة / البستان ال

 جدير بالذكر ان الجانب القانوني ينص على: 

 

 لمن يرغب بتسجيل ابنه/ ابنته في روضه/ بستان  خارج منطقة سكناه : 

 عليه تسجيل ابنه/ابنته في احدى الروضات في منطقة سكناه. 

 . 15/ 3/  2023 ب التسجيل بها حتىيقدم طلب نقل ابنه/ابنته عبر الموقع يحدد به اسم وموقع الروضة التي يرغ

 غير ملزم بقبول طلب النقل للروضة / البستان التي اخترتها .  المجلس – حسب القانون 

 يتم فحص طلب النقل عند انتهاء فترة التسجيل الرسمية بناء على المعايير المسجلة ادناه : 

 

 العدد القانوني المسموح به في كل روضه/ بستان  •

 روضة/البستانقرب بيت الطفل من ال •

 استيعاب الطفل في الروضة/ البستان التي اختيرت من قبل االهل يتم حسب اإلمكانية المتوفرة )العدد( .  •

 4/2022اللجنة ترسل رد على كل طلب نقل عبر الهاتف او رسالة نصيه حتى نهاية  •

 شيكل.  69يُشترط استيعاب الطالب بدفع رسوم تأمين بقيمة  
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