
 
 

T-34904 2022 K application opens next week (Arabic) 

 القادم!  األسبوع   الروضة لصف  اإللحاق طلبات تقديم  فترة تُفتح

 

 

 األعزاء،  العائالت

 

  تقديم فترة تُفتح الشتاء! هذا الروضة  بصف  لإللحاق  تتقدَّمون فسوف كذلك، األمر  كان إذا  ؟ 2018  عام في  مولود)ة( طفل)ة(   لديكم هل

 القادم!  األسبوع الروضة لصف  اإللحاق طلبات

 

 . اإللحاق طلب نفس  باستخدام والموهوبين الموهوبين برامج إلى التقدم  خيار أيضا   لديكم

 

 : للتحضير اآلن  به القيام يمكنكم ما يلي فيما

 

  الرابط على  منزلكم عنوان إدخال  طريق عن الجغرافي التوزيع حسب  تتبعونه الذي  الروضة  صف   برنامج على تعرفوا •

nyc.schools.schoolearch. للتوزيع خاضعة مدارس  23و 7و  1  التعليمية المناطق في  المقيمة العائالت  لدى ليس  

 . التعليمية المنطقة في المدارس  بجميع االلحاق  أولوية لهم  المناطق هذه في  المقيمون األطفال الجغرافي،

  صف   حول الفيديو مقاطع تشغيل قائمة  شاهدوا   .MySchools موقع دليل  للبحث  القابل دليلنا في االبتدائية  المدارس استكشفوا •

  إنشاء كيفية ذلك  في  بما MySchools  موقع حول التعليمية الفيديوهات  من العديد تضم والتي ،كترونياإلل موقعنا على  الروضة

 . حساب 

  واستخدام  عنوانكم إدخال  طريق عن منكم القريبة البرامج خيارات   عن البحث يمكنكم .الدليل  تصفّح كيفية  على تعّرفوا •

 . المتأخر االستالم توفر التي للبرامج المرشحات  استخدام  يمكنكم المثال، سبيل  على . احتياجاتكم حسب  ات المرشح

  عن صورة   لتكوين رائعة طريقة   هي شخصي  بشكل   أو االنترنت عبر المدارس زيارة  إن للمدارس!  المفتوحة  اللقاءات احضروا  •

  اتصلوا أو به، الخاصة  MySchools صفحة  على برنامج بكل  اصالخ اإللكتروني الموقع  إدراج يتم .فيها  التواجد كيفية

  الفعاليات هذه على  االطالع أيضا   يمكنكم . شخصية  أو افتراضية  فعاليات  أي سيستضيفون كانوا  إذا  ما لمعرفة  مباشرة بالبرامج

 . لدينا الجديد Calendar Events MySchools  باستخدام بكم الخاص التقويم في  وحفظها 

 

  برنامج حاليا    يحضر طفلكم كان  لو حتى . لإللحاق بالتقديم 2018 عام في  مولودين أطفال لديها التي نيويورك مدينة عائالت جميع ننصح

 . الروضة صف  ببرنامج إلحاق  طلب تقديم عليكم يتعين الروضة، قبل  ما صف 

 

 تقييم يتم . الطلبات تقديم فترة  إغالق بعد األهلية  تحديد فسيتم بكم، الخاص  اإللحاق طلب على والمتفوقين الموهوبين برامج بإدراج  قمتم إذا

  المبكر التعليم مراكز  أو لروضةا قبل ما صف  مراكز  أو التعليمية المنطقة  التعليم/ إدارة  مدارس  في الحاليين الروضة قبل  ما  صف تالميذ

  بالتالميذ االتصال سيتم  . الروضة قبل  ما صف  في الحاليين معلميهم قبل   من المستقلة المدرسة أو  (NYCEECs) نيويورك  مدينة في

  تعليم قسم  بلق   من بعد بالمدرسة  يلتحقوا  لم الذين لألطفال أو  األبرشية، أو  الخاصة المدارس برامج في الروضة  قبل  ما صف   في الحاليين

 . األهلية ستحدد  التي المقابالت  إلعداد  المبكرة الطفولة

 

  التحديثات من  سلسلة لكم نرسل  سوف . الروضة  بصف  القبول لعمليات  اإللكتروني موقعنا زوروا المزيد؟  معرفة في ترغبون  هل

 . اإللحاق طلبات  تقديم عملية  فترة  طيلة  والتذكيرات

 

 . المحلية العائالت استقبال مراكز أحد  زوروا  أو 718- 935- 2009 الهاتف  رقم  على بنا اتصلوا أسئلة؟ لديكم تزال  ال

 

 التحيات،  أطيب  مع

 االبتدائية بالمدارس  القبول   فريق

 

http://schoolsearch.schools.nyc/
https://www.myschools.nyc/ar/schools/kindergarten/
https://www.myschools.nyc/ar/schools/kindergarten/
http://schools.nyc.gov/kindergarten
http://myschools.nyc/ar
http://myschools.nyc/ar
https://www.myschools.nyc/ar/calendar/
http://schools.nyc.gov/kindergarten
http://schools.nyc.gov/FWC


 
 

T-34904 2022 K application opens next week (Arabic) 

  الخاصة اإللكتروني البريد )قوائم(  قائمة  على التسجيل  من  تأّكدوا صديق)ة(؟ طرف  من إليكم  اإللكتروني البريد  هذا  توجيه إعادة  تمت هل

  كل أو أي   من إلكترونية رسائل تلقّ ي في  رغبة  لديكم تعد لم  إذا . gov/SignUp.nyc.schools الرابط على  وذلك لدينا  الروضة بصف

 . االشتراك لغاءإل هنا النقر الرجاء  لدينا، المراسالت  قوائم

http://schools.nyc.gov/SignUp
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform&data=04|01|DLuczak@schools.nyc.gov|eec31bea25a3489da50908d9a2c61b9c|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637719794016233880|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eL/M32qULcEveR2K/z+9OyN5j6E+vRaVWIkN2yKELlM=&reserved=0
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