قدموا لإللحاق ببرنامج ( )3Kبحلول
يوم  14أبريل /نيسان2022 ،


نشجع جميع عائالت مدينة نيويورك التي لديها أطفال مولودين في عام  2019لتقديم طلب اإللحاق
ببرنامج تعليم األطفال بعمر  3سنوات ( .)3K for Allمن السهل التقديم عبر اإلنترنت باستخدام الموقع
اإللكتروني .MySchools.nyc

كيفية التقديم

1 .قوموا بإعداد حساب عىل الموقع اإللكتروني  MySchools.nycواستكشفوا خيارات برنامج ( )3Kفي الدليل القابل للبحث
2 .أضيفوا ما يصل إىل  12خيارا ً للبرامج عىل طلب اإللحاق الخاص بطفلكم بحسب ترتيب األفضلية لديكم ،مع تحديد خياركم األول
في األعىل كالخيار رقم .1
3 .قدموا طلبكم بحلول الموعد النهائي للتقديم ،الموافق  14ابريل /نيسان !2022 ،يمكنكم التقديم بإحدى الطرق الثالث
التالية:
•عبر اإلنترنت ،عىل الموقع اإللكتروني MySchools.nyc
•عبر الهاتف ،عىل الرقم 718-935-2009
•من خالل أحد مراكز استقبال العائالت — تعرفوا عىل كيفية القيام بذلك عبر الرابط school.nyc.gov/FWC

كيف يتم تقديم عروض اإللحاق

يحصل األطفال عىل عروض اإللحاق بنا ًء عىل أربعة عوامل رئيسية للقبول:

خيارات طلب اإللحاق الخاص بكم .نحاول أن نقدم لكم عرضا ً ألعىل خيارٍ ممكن من خياراتكم؛ إذا لم يتمكن هذا البرنامج
من تقديم عرض إلحاق لكم ،فسيتم اعتباركم للقبول في برنامج االختيار الثاني كما لو كان خياركم األول ،وهكذا دواليك.
ّ
المتوفرة ،يتم استخدام
مدى توفر المقاعد في كل برنامج .إذا كان لدى البرنامج عددا ً من المتقدمين أكبر من عدد المقاعد
أولويات القبول لتقديم عروض اإللحاق.
أولويات القبول لكل برنامج .المجموعات المختلفة من المتقدِّمين لديها أولوية قبول لحضور برامج مختلفة .يتم النظر في
طلبات جميع المتقدِّمين في مجموعة األولوية العليا للبرنامج أوال ً لتقديم عروض إلحاق لهم .ثُم ،إذا كان ال يزال هناك مقاعد
شاغرة ،فسوف يتم اعتبار المتقدِّمين في مجموعة أولوية القبول الثانية لهذا البرنامج بعد ذلك ،وهكذا دواليك.
42

األرقام المخصصة عشوائياً .يتم تخصيص رقم عشوائي لكل متقدِّم(ة) كجزء من عملية القبول .إذا كان عدد المقاعد
المتاحة في البرنامج أقل من عدد المتقدمين ضمن مجموعة أولوية ،فإنه يتم استخدام هذه األرقام العشوائية لتحديد الترتيب
الذي يحصل عليه التالميذ عىل عروض اإللحاق.

MySchools.nyc | nyc.gov/3K
ESEnrollment@schools.nyc.gov | 718-935-2009 | schools.nyc.gov/FWC
تتوفر الترجمة الفورية عبر الهاتف بأكثر من  200لغة.

فهم معلومات برنامج ()3K
إعدادات البرامج
يتم تقديم برامج ( )3Kفي أربعة إعدادات ،وكلها تخضع لنفس معايير الجودة والسالمة الخاصة بإدارة التعليم،
وتخدم جميع التالميذ .يتم تدريس نفس المنهاج الجذاب في جميع اإلعدادات .يمكنكم اختيار التقديم لإللتحاق
ببرامج في أي من اإلعدادات أو جميعها:
يتم اختيار المنظمات المجتمعية من خالل عملية تقييم
مراكز التعليم المبكّر في مدينة نيويورك ّ
صارمة لتتشارك مع إدارة التعليم لتقديم وبرامج صف ما قبل الروضة
برامج رعاية الطفل العائلية هي برامج منزلية تقدم برنامج تعليم األطفال بعمر ثالث سنوات ( )3Kفي بيئة
منزلية بواسطة مقدِّم رعاية أطفال لديه ترخيص وكفاءة

المدارس االبتدائية بالمنطقة
برامج ()3K

تتم إدارة مراكز صف ما قبل

الصفوف السابقة لصف الروضة.

التعليمية تقدم بعض المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم ()DOE

َّ
موظفي إدارة التعليم ويقدم هذا اإلعداد التعليمي فقط
الروضة من طرف

أنواع المقاعد

قد يحتوي برنامج ( )3Kعىل ما يصل إىل ثالثة أنواع مختلفة من مقاعد ( .)3Kعند إضافة برامج إىل طلبكم اإللحاق الخاص بكم ،تأكدوا من
إضافة نوع (أنواع) المقعد الذي تريدونه ،والتحقق من متطلبات األهلية الخاصة به:
الوصف

األهلية

مقاعد اليوم
الدراسي الكامل

مقاعد اليوم الدراسي الكامل هي مجانية وتقدم  6ساعات
و 20دقيقة من الرعاية والتعليم المبكّر يوميا ً خالل العام
الدراسي

وهي مفتوحة لجميع عائالت مدينة نيويورك
التي لديها أطفال ولدوا في عام 2019

مقاعد اليوم
الدراسي المط ّول
والعام الدراسي
المط ّول

مقاعد اليوم الدراسي المط ّول والعام الدراسي المط ّول
هي مقاعد مجانية أو منخفضة التكلفة وتقدم ما يصل
إىل  10ساعات من الرعاية والتعليم المبكّر في اليوم
وعىل مدار العام

تعتمد األهلية عىل دخل األسرة
واحتياجاتها تؤكد العائالت أهليتها من خالل
استكمال طلب رعاية الطفل

مقاعد برنامج
()Head Start

مقاعد برنامج ( )Head Startهي مجانية وتقدم الرعاية
والتعليم المبكّر لمدة تصل إىل  10ساعات في اليوم عىل
مدار العام

تعتمد األهلية عىل دخل األسرة
واحتياجاتها—تعمل البرامج مع العائالت
مباشر ًة لتأكيد أهليتها

T&I 33736 (Arabic)

