هل أنت بحاجةإىل مدرسة؟
لدينا مقعد لك!

تعرف عىل المزيد عبر الرابط التالي  schools.nyc.gov/NewStudentsأو اتصل بالرقم 311
برامج الطفولة المبكرة

برنامج التعليم في سن الثالثة
( )3Kوبرنامج صفما قبل الروضة
()Pre-K

يمكن لألطفال أن يبدؤوا برنامج ( )3Kفي
العام التقويمي الذي يبلغون فيه سن ثالث
سنوات .يمكن لألطفال أن يبدؤوا صف ما
قبل الروضة ( )pre-Kفي العام التقويمي الذي
يبلغون فيه سن أربع سنوات.
ُقم بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت
( )school.nyc.gov/FWCللتعرف عىل
خياراتك وللتسجيل.

المدرسة
االبتدائية

من صف الروضة
إىل الصف 5

المدرسة
المتوسطة

الصفوف من  6إىل 8

يمكن لألطفال بدء صف الروضة في العام التقويمي
الذي يبلغون فيه عمر خمس سنوات .يمكن للتالميذ
أتموا الصف  5بدء المدرسة المتوسطة .يذهب
الذين ّ
معظم األطفال إىل المدرسة االبتدائية أو المتوسطة التي
يتبعونها حسب التوزيع الجغرافي  -ابحث عن مدرستك
عىل الرابط .schoolearch.schools.nyc

تقدم بعض برامج ( )3Kوصف ما قبل
الروضة ( )pre-Kالرعاية والتعليم عىل مدار
العام لمدة تصل إىل  10ساعات يوميا ً
لألطفال المؤهلين بنا ًء عىل دخل األسرة
واحتياجاتها  -تعرف عىل المزيد عبر الرابط
.nyc.gov/PreK

هل لديك مدرسة تتبعها حسب
التوزيع الجغرافي وتريد االلتحاق بها؟
ُقم بالتسجيل مباشرة في تلك المدرسة.

المدرسة الثانوية
الصفوف من  9إىل 12

أتموا الصف 8
يمكن للتالميذ الذين ّ
بدء المدرسة الثانوية.
استكشف المدارس الثانوية
والبرامج عبر اإلنترنت عىل حساب
 .MySchools.nycثم ُقم بزيارة
أحد مراكز استقبال العائالت
( )school.nyc.gov/FWCلمناقشة
خياراتك وللتسجيل.

ليس لديك مدرسة تتبعها حسب التوزيع
الجغرافي ،أو ترغب في استكشاف
الخيارات األخرى؟ اتصل بالبرامج مباشرة أو
ُقم بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت
(.)school.nyc.gov/FWC

للتالميذ المقبلين عىل برنامج التعليم في سن الثالثة ( ،)3Kأو صف ما قبل
الروضة ( ،)pre-Kأو صف الروضة ،أو الصف  ،6أو الصف ُ :9قم بزيارة الرابط

 schools.nyc.gov/Admissionsلمعرفة ما إذا كانت فترة تقديم طلب اإللحاق مفتوحة ،أو إذا
كانت قوائم االنتظار مفتوحة — خالل هذه األوقات ،يمكنك استخدام حسابك في نظام MySchools
لتقديم طلب اإللحاق أو إضافة طفلك إىل قوائم االنتظار الخاصة بالبرامج.

رعاية الطفل للعائالت المؤهلة

توفر برامج التعليم المبكر ( )EarlyLearnالرعاية عىل مدار العام لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أسابيع إىل
سنتين لمدة تصل إىل  10ساعات في اليوم .تعتمد األهلية عىل الدخل واالحتياجات .تعرَّف عىل المزيد عبر الرابط
.schools.nyc.gov/EarlyLearn

