هل تحتاج
إىل مدرسة؟
إننا هنا لمساعدتك في التسجيل!

تع ّرف عىل المزيد عىل

برنامج التعليم المبكر (( )EarlyLearnمن الوالدة إىل عامين)

لألسر المؤهلة ،تتوفر برامج ( )EarlyLearnلألطفال من الوالدة وحتى سن عامين.
■راسل عنوان البريد اإللكتروني  earlylearn@schools.nyc.govلمعرفة ما إذا كانت أسرتك مؤهلة وللتعرف
أكثر عىل البرنامج.

برنامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ( 3( )3Kسنوات) | صف ما قبل الروضة ( 4( )Pre-Kسنوات)
تعرَّف عىل المزيد حول برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكِّرة ( )3Kلألطفال الذين سيبلغون سن  3سنوات في
عام  .2020يتوفر مقعد بصف ما قبل الروضة ( )pre-Kلكل طفل سيبلغ سن  4سنوات في عام  .2020
■اتصلوا بمركز استقبال العائالت التابع لكم للتعرف عىل اختيارات برامج ( )3Kو ( )pre-Kوالتسجيل.
■تتوفر برامج اليوم المط ّول/العام المط ّول في برنامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ( )3Kوبرنامج صف
ما قبل الروضة ( )pre-Kلألطفال المؤهلين بناء عىل دخل األسرة واحتياجاتها .اتصل بمركز استقبال العائالت
للتعرف عىل هذه البرامج ومعرفة ما إذا كانت أسرتك مؤهلة.

المدرسة االبتدائية | المدرسة المتوسطة

أتموا الصف
يتوفر مقعد بصف الروضة لكل طفل سيبلغ سن  5سنوات في عام  .2020يمكن للتالميذ الذين ّ
الخامس أن يبدؤوا المدرسة المتوسطة .يداوم معظم األطفال بالمدارس التي يتبعون لها حسب التوزيع الجغرافي
في المدرسة االبتدائية أو المدرسة المتوسطة.
■إذا كانت لديك مدرسة تتبع لها حسب التوزيع الجغرافي ،اتصل بتلك المدرسة مباشرة للتسجيل في أي
وقت أثناء العام الدراسي .تعرف في الصفحة الموالية عىل كيفية إيجاد المدرسة التي تتبع لها حسب التوزيع
الجغرافي.
■إذا لم تكن هناك مدرسة تتبع لها حسب التوزيع الجغرافي أو ترغب في التعرف عىل خيارات أخرى ،يتعين عليك
االتصال بمركز استقبال العائالت التابع لك للتعرف عىل المدارس والتسجيل.

المدرسة الثانوية

أتم الصف الثامن أن يبدأ المدرسة الثانوية.
يمكن للتلميذ (ة) الذي َّ
■زر مركز االستقبال العائلي في أي وقت لمناقشة خيارات المدارس والتسجيل فيها.

تتواجد مراكز الترحيب بالعائالت عىل مدار العام لمساعدتك في العثور عىل مدرسة لطفلك! خالل هذه األوقات
غير المسبوقة ،نقوم بدعم العائالت عن بُعد .تعرف عىل كيفية االتصال بنا عىل الصفحة الموالية وعىل الرابط
.schools.nyc.gov/WelcomeCenters

اتصل بأحد مكاتب استقبال العائالت بالقرب منك!

نحن متوفرون لدعمك عبر البريد االلكتروني ،والهاتف ،والمكالمة عبر الفيديو .أرسل طلبا ً للحصول عىل موعد أو أرسل لنا
سؤاال عبر اإلنترنت عىل الرابط  .schools.nyc.gov/WelcomeCentersعند التواصل معنا ،يرجى إرسال:
■االسم األول واالسم األخير للطفل ،وتاريخ الميالد
■إذا كان الدعم مطلوبا ً بلغة أخرى
■إذا كنت (والد(ة) /ولي(ة) امر الطفل) تعاني من الصمم أو مشكلة في السمع
الحي

برونكس

المناطق التعليمية

البريد االلكتروني

12 ،11 ،8
10 ،9 ،7

32 ،23 ،19

بروكلين

22 ،18 ،17

16 ،15 ،14 ،13
21 ،20

منهاتن

4 ،2 ،1
6 ،5 ،3
30 ،24

كوينز

26 ،25

ستاتن آيالند

31

29 ،28 ،27

العودة إىل المدرسة :األسئلة المتكررة
كيف يمكنني العثور عىل المنطقة التعليمية التابعة لي أو معرفة ما إذا كانت لدي مدرسة أتبع لها حسب
التوزيع الجغرافي؟
اتصل بالرقم  311أو أدخل عنوانك عىل  .school.nyc.gov/Find-a-Schoolقد يكون لطفلك األولوية في االلتحاق
بمدارس معينة ،مثل المدرسة التي يتبع لها حسب التوزيع الجغرافي والمدارس في تقع ضمن المنطقة التعليمية
التابعة له أو الحي التابع له.
ما الفرق بين حساب ( )MySchoolsوحساب ( )MyStudent؟
 Myschools.nycهو الموقع الذي يمكنك البحث فيه عن مدارس معينة والتعرف عليها (تقديم طلب االلتحاق إىل
المدرسة خالل فترات التقديم المحددة)  MyStudent.nyc .هو الموقع الذي يمكن ألسر التالميذ التابعين إلدارة التعليم
الحاليين الوصول إىل حساب مدارس مدينة نيويورك الخاص بهم واالطالع عىل المعلومات األكاديمية ألطفالهم ،مثل الدرجات
والحضور.
كيف يمكنني الحصول عىل جهاز التعلم عن بعد؟ 
قم بتعبئة النموذج عىل  .coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevicesبإمكان موظفي مركز استقبال
العائالت أن يساعدوك أيضا ً في طلب جهاز.
أين يمكنني معرفة المزيد عن التعلم عن بعد؟
زر الموقع اإللكتروني

.
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