
 ( للجميعPre-K( وصف ما قبل الروضة )3Kالمتعلم الصغير مع برامج تعليم األطفال في سن الثالثة )طفلكم بإعداد  قوموا
 ، مستشارة التعليم بمدينة نيويوركMeisha Porterالسيدة ميشا بورتر/ 

 
لحياة ناجحة ومنتجة، مع تمكينهم من المهارات التي هم بحاجة إليها لتحقيق  هي إعداد تالميذنا معلمينإن مهمتنا بصفتنا 

متحمسان للغاية  de Blasioديبالزيو/ وعمدة المدينةلهذا السبب، أنا  وبرامج الطفولة المبكرة هي نقطة البداية. -أحالمهم 

في كل منطقة تعليمية بحلول شهر سبتمبر/  (3K for Allلإلعالن عن توسيع برنامج تعليم األطفال في سن الثالثة للجميع )

طفل في سن الثالثة بتعليم مجاني عالي الجودة ليوم كامل في مرحلة الطفولة المبكرة عل مستوى  40000أيلول، لتزويد 

  المدينة.
 

استكشاف خيارات برامج األسر على حثُّ بعدها، وأ ماالتعليمية ورحلته في بقية هذه البرامج هي الخطوة األولى لنجاح الطفل 
(3K( و )Pre-K.للجميع المتاحة في مجتمعاتهم وتقديم طلب لاللتحاق ) 22–2021حاق للعام الدراسي إن باب تقديم طلب االل 

 مفتوح!

 
من الوالدة وحتى سن الخامسة هي فترة حرجة  -مدى سرعة تعلم أطفالنا الصغار  آباء وأولياء أمور، فإنكم تعلمون بصفتكم
( للجميع حافلة Pre-K( و )3Kإن الفصول الدراسية لبرامج ) بالمائة من نمو الدماغ خالل هذا الوقت. 90مو ويحدث من الن

بالبهجة واالستكشاف، وهي توفر بيئة مثالية لألطفال لتعلم حل المشكالت وطرح األسئلة واستكشاف العالم من حولهم أثناء 
دوالر سنويًا من  10000ية أو منخفضة التكلفة، مما يوفر لألسر ما يعادل باإلضافة إلى ذلك، فإن برامجنا مجان نموهم.

 تكاليف رعاية األطفال.
 

 3Kبرونكس واحدة من أول المناطق التعليمية التي قدمت برنامج )الفي جنوب  7أتذكر عندما كانت المنطقة التعليمية رقم 
for All تاجة للحصول على تعليم مجاني بجودة عالية وبدوام كامل في وما يعنيه ذلك للعديد من األسر المح 2018( في عام

 مرحلة الطفولة المبكرة من أجل اطفالهم.
 

أريد أن تحصل كل أسرة على هذا النوع من الدعم، وقد أحرزنا تقدًما كبيًرا في توسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة 
اليوم، تقدم جميع المناطق التعليمية في مدينة نيويورك برامج  المبكرة في كل منطقة على مدار السنوات الثالث الماضية.

التعليم في مرحلة ما قبل الروضة، وهناك مقعد مجاني ليوم كامل في مرحلة ما قبل الروضة لكل طفل يبلغ من العمر أربع 
تقديم طلب  2017عام  في دمولوي أسرة في مدينة نيويورك لديها طفل ه يمكن ألوهذا يعني أن   سنوات في جميع أنحاء المدينة.

 أبريل/ نيسان. 19حاق ببرنامج صف ما قبل الروضة للعام الدراسي القادم بحلول الموعد النهائي الجديد في اإلل

 
 ( في كل منطقة تعليمية على مستوى المدينة.3Kمتحمسون اآلن لتقديم برامج التعليم في سن الثالثة ) فإنناباإلضافة إلى ذلك، 

( للعام 3Kحاق ببرنامج )تقديم طلب اإلل 2018عام  في مولودينيمكن لجميع األسر في مدينة نيويورك التي لديها أطفال 

( لكل طفل يبلغ من العمر ثالث سنوات 3Kيتوفر مقعد في برنامج ) مايو/ أيار. 28الدراسي القادم بحلول الموعد النهائي في 

( ألكبر عدد 3Kوسنوفر مقاعد في برنامج ) ؛32و 31و 27و 23و 19و 16و 9و 8و 7و 6و 5و 4في المناطق التعليمية 

ما يزال بإمكان األسر في عموم المدينة تقديم طلب لاللتحاق بالبرامج في أي منطقة  ممكن من األسر في المناطق الجديدة.
( في المنطقة التعليمية التي 3K for Allتعليمية، كما سيكون لطفلكم األولوية لحضور برامج التعليم في سن الثالثة للجميع )

أو بزيارة الموقع االلكتروني  311يمكن لألسر معرفة منطقتهم التعليمية عبر االتصال على رقم الهاتف  تقيمون فيها.

schools.nyc.gov/Find-a-School  .حاق طوال شهري أبريل/ التعليمية الجديدة إلى طلب االل سيتم إضافة برامج المناطق

  ن ومايو/ أيار.نيسا
 

( المجانية في مجتمعاتهم، تتاح أيًضا لألسر المؤهلة بناًء Pre-K( و )3Kفي جميع المناطق التعليمية، باإلضافة إلى برامج )

ل أو عام دراسي  على دخلها واحتياجاتها الفرصة لتقديم طلب لاللتحاق ببرامج مجانية أو منخفضة التكلفة ليوم دراسي مطو 
ل، بما في   (.Head Startذلك برنامج ) مطو 

 
عبر اإلنترنت عبر الرابط   22–2021( للجميع للعام الدراسي Pre-K( و )3Kحاق ببرامج )اإلل يمكن لألسر تقديم طلب

MySchools.nyc  حاق عبر اإلنترنت بعشر لغات يتوفر طلب االل .718-935-2009أو عبر الهاتف على الرقم

https://www.myschools.nyc/en/
https://schoolsearch.schools.nyc/


)اإلنجليزية، واإلسبانية، والصينية، والروسية، والعربية والكورية، والكريولية الهايتية، والبنغالية، واألوردية، والفرنسية(، 
لمزيد  nyc.gov/prekو  nyc.gov/3kزوروا الموقع اإللكتروني  لغة. 200ويمكن لألسر تقديم طلب عبر الهاتف بأكثر من 

 من المعلومات.
 

ببرنامج في  منتمكن من توصيلك التصال بنا حتىم اآلن، فإننا ننصحكم بافي الحصول على الرعاية لطفلك ونترغب مإذا كنت
لعام الدراسي الحالي االتصال ( لPre-K( أو )3Kيمكن لألسر التي تسعى للحصول على مقعد في برنامج ) .م المحليمجتمعك

 لمعرفة المزيد. ES_Enrollment@schools.nyc.gov العنوان أو إرسال بريد إلكتروني إلى 718-935-2009بالرقم 

 
ة مستشارالانطالقة قوية في المدرسة والحياة، وباعتباري ( على Pre-K( و )3Kاألطفال الذين يحضرون برامج ) يحصل

 حتى يتمكنوا من اإلقدام على الحلم والتعل م. أريد البناء عليها وخلقها لتالميذناأنواع الفرص التي إن هذه هي لتعليم، فالجديدة ل
في أي   هنا لتزويد األطفال في جميع أنحاء مدينة نيويورك بمجتمع تعليمي آمن وراعي  فإنناالنظر عن أي ظروف،  بغض   و

 يوم. وكل   

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k

