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 العائالت األعزاء،

 

! يمكنكم التقديم عبر اإلنترنت على 2022مارس/ آذار،  18التقديم لصف ما قبل الروضة بحلول يوم  تنسوا؟ ال 2018طفل من مواليد عام هل لديكم 
 .مراكز استقبال العائالت، أو من خالل أحد 718-935-2009عبر الهاتف على الرقم  ، أوMySchools.nycالموقع اإللكتروني 

 

تقدم جميع اإلعدادات نفس اليوم الدراسي  ثالثة إعدادات مختلفة للبرامج؟هل تعلمون أن برامج صف ما قبل الروضة في مدينة نيويورك متوفرة في 
ببرامج في جميع  لإللحاقج عالي الجودة لصف ما قبل الروضة ألطفال مدينتنا البالغين من العمر أربع سنوات. يمكنكم التقديم االكامل والمنه
 اإلعدادات:

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

 وتتشارك مع إدارة التعليم لتوفير برامج صف ما قبل الروضة.

 .بعض المدارس االبتدائية العامة التابعة إلدارة التعليم تقدم برامج صف ما قبل الروضة. المدارس التابعة للمناطق التعليمية 

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

 
 ثالثة أنواع مختلفة من مقاعد صف ما قبل الروضة.م برنامج صف ما قبل الروضة ما يصل إلى قد يقد   

 دقيقة من الرعاية المبكرة والتعليم يومياً خالل العام الدراسي، عادةً من  20ساعات و 6هي مجانية وتقدم  مقاعد اليوم الدراسي الكامل
 للتسجيل لاللتحاق بهذه المقاعد. 2018سبتمبر/ 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  المطّول مقاعد اليوم الدراسي المطّول والعام الدراسي
ل  تياجاتها. إذا تلقيتم عرضاً لإللحاقفي اليوم وعلى مدار العام. تعتمد األهلية لهذه المقاعد على دخل األسرة واح بمقعد لليوم الدراسي المطو 

ل، فستحتاجون إلى تأ  كيد أهلية طفلكم من خالل استكمال طلب رعاية الطفل.أو العام الدراسي المطو 

 ( مقاعد برنامجHead Start)  ساعات من الرعاية في اليوم وعلى مدار  10هي مقاعد مجانية أو منخفضة التكلفة وتقدم ما يصل إلى
عرضاً لإللحاق بأحد مقاعد برنامج ( على دخل األسرة واحتياجاتها. إذا تلقيتم Head Startالعام. تعتمد األهلية لاللتحاق ببرامج )

(Head Start)عمل البرنامج معكم لتأكيد أهلية طفلكم.ي، فس 

 .nyc.gov/PreKتعرفوا على المزيد عبر الرابط  

الخاص بكم، يمكنكم استخدام الدليل القابل للبحث واستخدام المرشحات للبحث عن البرامج من خالل اإلعداد وأنواع  MySchoolsمن خالل حساب 
طلب اإللحاق  المقاعد والميزات األخرى، بما في ذلك البرامج ثنائية اللغة والمزيد! قوموا بتسجيل الدخول لحفظ البرامج المفضلة وإضافة البرامج إلى

 ديم الطلب. هل لديكم أسئلة أو تحتاجون إلى دعم؟الخاص بكم وتق

  راسلونا على عنوان البريد اإللكترونيESEnrollment@schools.nyc.gov. 

  718-935-2009اتصلوا بنا عبر الهاتف على الرقم. 

  أو قوموا بزيارته. مراكز استقبال العائالتاتصلوا بأحد ، 

 

 مع أطيب األمنيات،

 فريق شؤون القبول بصف ما قبل الروضة، مكتب شؤون قيد التالميذ

 

تأك دوا من التسجيل على قوائم البريد اإللكتروني الخاصة ببرامج صف ما  اإللكتروني إليكم من صديق؟هل تمت إعادة توجيه هذا البريد 

من  إذا لم تعد لديكم الرغبة في تلقي رسائل بريد إلكتروني من أي .schools.nyc.gov/SignUp قبل الروضة لدينا وذلك على الرابط

 إللغاء االشتراك. هناقوائمنا البريدية أو جميعها، فيرجى النقر 

https://www.myschools.nyc/ar/
https://schools.nyc.gov/FWC
https://schools.nyc.gov/FWC
https://nyc.gov/prek
https://myschools.nyc/
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http://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=ar
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=ar
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