
 

! تقدم إىل صف ما قبل الروضة قبل  الموضوع: تم تمديد  ي
 مارس!  13الموعد النهائ 

 
ي العزيزة، 

 عائلت 

 
ن ،  ي للتقدم إىل صف ما قبل الروضة إىل يوم االثني 

ي مدينة نيويورك   13أخبار جيدة! تم تمديد الموعد النهائ 
مارس! إذا كنت تعيش فن

ي عام 
ي هو أفضل فرصة لطفلك للحصول عىل  ، فهم مؤهلون للتقديم. تذكر أن التقد 2019ولديك طفل ولد فن

يم بحلول الموعد النهائ 
نامج الذي تريده.   عرض للبر

 
 إذا كان األمر كذلك ، فأنت جاهز تماًما. تطبق بالفعل؟

 
 يرجر التقديم اليوم بإحدى الطرق الثالث: لم تطبق بعد؟

عندما ترى القصاصات  -يتوفر الدعم بعشر لغات. تأكد من النقر فوق الزر "إرسال الطلب". MySchools.nyc خالل متصل  .1
شدك خالل هذا الفيديو التعليمي الملونة ، ستعرف أننا تلقينا طلبك.   هذه العملية. سب 

ي عن طريق الهاتف .2
 لغة عبر الهاتف.  200. يتوفر دعم اللغة بأكبر من  2009-935-718فن

 . موقعنا  يمكنك العثور عىل المواقع عىلمن خالل مركز استقبال األرسة.  .3

 
ي األعىل كـ # 

ي ، مع اختيارك األول فن
تيب تفضيالتك الحقيق  نامج ما قبل الروضة بب  ي عشر خياًرا لبر

. ستتلق   1يمكنك رسد ما يصل إىل اثتن

ي صف ما قبل الروضة
ا. تعرف عىل المزيد حول عمليات القبول فن

ً
ي عرض

ي تتقدم بطلب بحلول الموعد النهائ 
 هنا.  جميع العائالت الت 

 
يد   2009-935-718إذا كانت لديك أسئلة ، فنحن هنا للمساعدة. اتصل بنا عىل  أو راسلنا عبر البر

ي 
وئن  . ESEnrollment@schools.nyc.govاإللكب 

 
 أطيب التمنيات، 

ي 
 فريق القبول االبتدائ 

 
ي من صديق؟

ون  يد اإللكبر اكتأكد منهل تمت إعادة توجيه هذا البر ي الخاصة بقبول صف ما قبل الروضة. اشب 
وئن يد اإللكب   لقائمة البر

ي 
ون  يد اإللكبر ي رسائل البر

ي تلقر
 
يدية أو جميعها ، الرجاء النقر إذا لم تعد ترغب ف  اك. إللغاء االشب  هنامن أي من قوائمنا البر
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