
 
 
 

T-35260 Check Out Helpful Filters PreK (Arabic) 

 ( Pre-K)  الروضة قبل   ما صف برامج دليل  في المفيدة  المرشحات  استكشفوا

 
 

 األعزاء،  العائالت
 

  في  الموجودة المرشحات من االستفادة على  نشجعكم الروضة، قبل   ما صف  لبرامج بطفلكم الخاص  اإللحاق  طلب بناء على عملكم أثناء
  احتياجات  تلبي التي  الخيارات على  رللعثو بحثكم تخصيص  في  مفيدة  المرشحات .MySchools موقع على  الروضة قبل ما  صف دليل

 : المثال سبيل على .وتفضيالتكم عائلتكم
 

  المرشح هذا  فاستخدموا األخرى،  للصفوف القبول عمليات في  يشاركون آخرين أطفال لديكم كان إذا  : األخرى القبول صفوف •
  صف  أو  ( 3K)  برامج المثال،  سبيل )على  فقط  التعليم إدارة من  أخرى قبول   عملية في تضمينها تم التي  المدارس لعرض

 . سنوات  لعدة المدرسة  نفس في  طفلها يستمر أن  تريد التي للعائالت رائعا   خيارا    أيضا   البرامج هذه  تعد .الروضة( 
 

  فقوموا لها، مؤهال   طفلكم  يكون المقاعد من معينا   نوعا   تقدم  التي البرامج عرض في  فقط ترغبون كنتم إذا  :المقاعد  أنواع  •
  الدراسي  عاموال  المطّول، الدراسي  )اليوم  العام مدار على  الدراسة خيارات   أو الدراسي اليوم لمقاعد المرشحات  باستخدام
 . المرشحات من  المزيد  تحت  (Head Start وبرامج المطّول،

o البرامج هذه تعمل  .2019  عام في  المولودين نيويورك مدينة  أطفال لجميع مفتوحة  المدرسي   اليوم برنامج  مقاعد 

  المتأخر ستالماال أو  المبكر الوصول خدمات  منها  العديد ويقدم الدراسي   العام خالل  يوميا   دقيقة 20و  ساعات  6 لمدة

 . البرامج  هذه لرؤية  المرشحات  من المزيد  خيار  استخدم  رسوم؛  مقابل
o التعليم من  ساعات   10 إلى  يصل ما وتوفر  التكلفة منخفضة  أو  مجانية  خيارات  هي العام  مدار على   الدراسة خيارات 

  الدخل   متطلبات تلبية ت العائال على يجب  .الصيف  فصل  خالل   ذلك في  بما العام  طوال  يوميا ، المبكرة والرعاية
  الرابط  على  اإللكتروني الموقع  زيارة  يرجى المزيد  لمعرفة .المقاعد لهذه  األهلية  متطلبات إلى  وتحتاج

gov/prek.nyc . 

 

  وأولويات  ،اللغوي الدعم و  ،اللغة ثنائية  البرامج ذلك في  بما معها، المرشحات  دام استخ يمكن التي العناصر من الكثير هناك •
 . المرشحات من المزيد عنوان تحت  المتقدمين لبعض القبول  في  التنوع

 
  التي االبتدائية  بالمدارس القبول عملية حول  األخيرة  االفتراضية   فعاليتنا في  إلينا انضموا القبول؟ عمليات  على التعرف   في ترغبون  هل

 . للفعاليات  اإللكتروني الموقع زيارة  يرجى المعلومات،  من لمزيد .شباط  فبراير/  15  يوم  في ستعقد

 
 . المحلي العائالت استقبال مركز زوروا  أو 718- 935- 2009 الهاتف  رقم  على بنا اتصلوا أسئلة؟ لديكم  زالت  ال

 
 التحيات،  أطيب  مع

 االبتدائية  المدارس  في القبول  شؤون  فريق
 
 

  القبول عملياتل اإللكتروني البريد قائمة  على التسجيل  من  تأّكدوا صديق)ة(؟ طرف  من إليكم  اإللكتروني البريد  هذا  توجيه إعادة  تمت هل
 .لدينا  الروضة قبل  ما صف  في
 
 . االشتراك  إللغاء هنا النقر الرجاء  لدينا، اإللكتروني البريد قوائم جميع أو  أي  من  إلكترونية رسائل   استالم في ترغبون تعودوا  لم  ذاإ

https://www.myschools.nyc/ar/schools/pre-k/
https://www.myschools.nyc/ar/schools/pre-k/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/kindergarten/elementary-school-events
http://schools.nyc.gov/FWC
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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