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العائالت األعزاء، 

 

 2019في وقت الحق من هذا الشتاء. إن جميع األطفال المولودين في عام  2023-2022( للعام الدراسي 3Kسيتم فتح طلبات االلحاق لبرامج )

 بطفلكم والبدء في استكشافها.( الخاصة 3Kمؤهلون للتقديم! اآلن هو وقت رائع للتعرف على خيارات برامج )

 

. تقدم جميع ااإلعدادات نفس المنهج عالي الجودة ألطفال مدينة نيويورك البالغين من العمر ثالث أربعة إعدادات مختلفة( في 3Kيتم تقديم برامج ) 

 سنوات:

 ( مراكز التعليم المبكر لمدينة نيويوركNYCEECs.)  هذه هي منظمات مجتمعية تتمتع بخبرة في تقديم خدمات مرحلة الطفولة المبكرة

 (.3Kوتتشارك مع إدارة التعليم لتوفير برامج )

 .خدمة رعاية األطفال العائلية ( 3تقدم هذه البرامج خدمات برامجK.في بيئة منزلية بواسطة مقدمي رعاية أطفال مؤهلين ومرخصين ) 

 طق التعليمية.المدارس التابعة للمنا ( 3بعض المدارس االبتدائية العامة التابعة إلدارة التعليم والتي تقدم برامجK.) 

 .هذه هي مراكز الطفولة المبكرة التابعة إلدارة التعليم والتي تقدم فقط صفوفاً أدنى من صف الروضة. مراكز صف ما قبل الروضة 

 :(3Kثة أنواع من المقاعد برامج )ثال ضمن اإلعدادات وأحياناً ضمن نفس البرنامج، هناك 

 دقيقة من الرعاية المبكرة والتعليم يومياً خالل العام الدراسي، عادةً من  20ساعات و 6هي مجانية وتقدم  مقاعد اليوم الدراسي الكامل
 للتسجيل لاللتحاق بهذه المقاعد. 2019سبتمبر/ أيلول إلى يونيو/ حزيران. يتأهل جميع أطفال مدينة نيويورك من مواليد سنة 

 ساعات من الرعاية  10هي مقاعد مجانية أو منخفضة التكلفة وتقدم ما يصل إلى  مقاعد اليوم الدراسي المطّول والعام الدراسي المطّول

لقيت عرضاً بمقعد لليوم الدراسي المبكرة والتعليم في اليوم على مدار العام. تعتمد األهلية لهذه المقاعد على دخل األسرة واحتياجاتها. إذا ت
 المطّول أو العام الدراسي المطّول، فستحتاج إلى تأكيد أهلية طفلك من خالل استكمال طلب رعاية الطفل.

 ( برامجHead Start)  ساعات من الرعاية المبكرة والتعليم في اليوم على مدار العام. تعتمد األهلية  10هي مجانية وتقدم ما يصل إلى
، فسيحتاج (Head Start( على دخل األسرة واحتياجاتها. إذا تلقيتم عرضاً لإللحاق بأحد مقاعد برنامج )Head Startق ببرامج )لاللتحا

 البرنامج إلى العمل معكم لتأكيد أهلية طفلكم للحضور.
 

، حيث يمكنكم مشاهدة قائمة تشغيل الفيديو الخاصة بنا. يمكنكم أيضاً موقعنا اإللكتروني( على 3Kتعرفوا على المزيد حول عمليات القبول ببرامج )
 قُم بإنشاء حساب وأضف طفلك..  MySchools( على موقع 3Kدليل برامج )( الحالية اآلن في 3Kتصفح عروض برامج )

 

 سنكون على اتصال مرة أخرى قبل فتح طلبات االلحاق! في غضون ذلك، إذا كنتم بحاجة إلى دعم، فيمكنكم:

  مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني.ESEnrollment@schools.nyc.gov 

  (.718) 935-2009الهاتف االتصال بنا على رقم 

  مراكز استقبال العائالت.القيام بزيارة أحد 

 مع أطيب التحيات،

 (3Kفريق اإللحاق ببرنامج )

 

 

https://nyc.gov/3K
https://nyc.gov/3K
https://www.myschools.nyc/en/schools/3k/
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
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