قائمة برامج التعليم في الطفولة المبكرة ()3K
بمدينة نيويورك لعام  | 2018المنطقة التعليمية 27
 5فبراير /شباط 2018
يقدم برنامج التعليم في الطفولة المبكرة للجميع لألطفال البالغين ثالثة أعوام تعليمًا بدوام كامل عالي الجودة .تشكل برامج التعليم في الطفولة
المبكرة أساسًا قويًا لألطفال يمكنهم من النمو والتعلم واستكشاف العالم من حولهم.
في هذا الخريف ،سنقوم بتوفير برامج ( )3Kفي المناطق التعليمية التالية ،وسيكون هدفنا توفير برامج ( )3Kفي جميع المدارس التابعة
للمنطقة التعليمية في مدينة نيويورك.
المنطقة التعليمية ( 4إيست هارلم)

JJ

المنطقة التعليمية ( 5هارلم) :ستتم إضافة البرامج في منتصف شهر أبريل /نيسان.

JJ

JJ

المنطقة التعليمية ( 7ساوث برونكس)

المنطقة التعليمية ( 16بيدفورد – ستايفسنت) :ستتم إضافة البرامج في منتصف شهر أبريل /نيسان.

JJ

المنطقة التعليمية ( 23براونسفيل ،إيست نيويورك ،أوشن هيل)

JJ

المنطقة التعليمية ( 27برود شانل ،هوارد بيتش ،أوزون بارك ،روكاوايز)

JJ

نصيحة

يتم تحديث معلومات برنامج ( )3-Kبانتظام .افحصوا أداة البحث عن برامج ( )3Kعلى الرابط  ،maps.nyc.gov/3kللحصول على أحدث
قائمة للبرامج ،بما في ذلك المزيد من المعلومات عن برامج ( )3K for Allفي المنطقتين التعليميتين  ،5و.16

من يمكنه التقدم؟
يحق لألسر المقيمة في مدينة نيويورك التي لديها أطفال ولدوا في عام  2015التقدم لاللتحاق ببرامج التعليم في الطفولة المبكرة التي سوف
تبدأ من خريف  .2018إذا كان طفلكم مقيما ً في منطقة تعليمية بها برنامج ( ،)3K for Allفسوف تكون له األولوية فيالمداومة ببعض برامج
( )3K for Allفي منطقته التعليمية ،ولكن جميع عائالت مدينة نيويورك مرحب بها للتقديم.

نصيحة

اتصل برقم هاتف االستعالمات  311أو زر الرابط  schools.nyc.gov/SchoolSearchللتعرف على منطقتك التعليمية.

العثور على برنامج للتعليم في الطفولة المبكرة
يمكن لألسر االختيار من بين ثالثة أنواع من خيارات برامج التعليم في الطفولة المبكرة.
JJ

المدارس التابعة للمنطقة التعليمية .بعض المدارس األساسية العامة التي تقدم برامج التعليم في الطفولة المبكرة.

مراكز صف ما قبل الروضة .تقدم بعض مراكز صفوف ما قبل الروضة برامج التعليم في الطفولة المبكرة بجانب برنامج ما قبل
الروضة .وبخالف مدارس المنطقة التعليمية ،ال تقدم مراكز صفوف ما قبل الروضة إال الصفوف السابقة لمرحلة الروضة.
JJ

مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة( .)NYCEECsتتعاقد بعض المنظمات المجتمعية مع إدارة التعليم أو إدارة
خدمات األطفال لتقديم برنامج التعليم في الطفولة المبكرة.

JJ

يمكنك االستعانة بالمصادر أدناه الستكشاف برامج التعليم في الطفولة المبكرة.
أداة البحث عن البرامج (maps.nyc.gov/3k | )3K Finder
 3على حاسوبك أو هاتفك المحمول لالطالع على أحدث قوائم برامج التعليم في الطفولة المبكرة ومعلوماتها.
تحقق من أداة  -K Finder
معرفة أفضل مسار من المنزل إلى أي برنامج عن طريق قطار األنفاق أو الحافلة.
قوائم برنامج التعليم في الطفولة المبكرة | nyc.gov/3K
استخدم قوائم البرنامج للبحث في المناطق التعليمية  4و 7و 23و 27عن خيارات برنامج التعليم في الطفولة المبكرة .يُشار إلى برامج ذوي
االحتياجات الخاصة الكلية والجزئية باأليقونة  .aنرجو فحص أداة البحث عن البرامج ( )3-K Finderلالطالع على تحديثات البرامج
بالمنطقتين التعليميتين  5و 16في منتصف شهر أبريل /نيسان.

التقدم إلى برامج التعليم في الطفولة المبكرة
يرجى إرسال طلبك بين  5فبراير /شباط و  11مايو /أيار  .2018يمكنك التقدم بواحدة من ثالث طرق:
JJ

عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/ApplyOnline

عبر الهاتف باالتصال بالرقم 718-935-2009

JJ

بنفسك في أحد مراكز استقبال العائالت  -يمكنك زيارة الموقع  schools.nyc.gov/WelcomeCentersلمعرفة
المواقع وساعات الدوام

JJ

إن القبول في برامج التعليم للطفولة المبكرة ( )3Kال يتم حسب أسبقية التقديم ،كما يمكنك تحديث طلبك في أي وقت قبل األجل النهائي المحدد
له يوم  11مايو /أيار .جميع العائالت التي قدمت طلب االلحاق قبل الموعد النهائي ستحصل على خطاب النتائج الخاص بها في أواخر شهر
مايو /أيار  .2018إذا حصلتم على عرض الحاق ،نرجو القيام بالتسجيل المبدئي بحلول الموعد النهائي في شهر يونيو /حزيران 2018
لقبول عرض االلحاق.

احصل على مساعدة
المواقع اإللكترونية لعملية القبول ببرامج التعليم في الطفولة المبكرة (nyc.gov/3K | )3K
تابع آخر المستجدات ،واحصل على موارد إضافية ،وتعرف على مواعيد فاعليات االلتحاق ببرامج التعليم في الطفولة المبكرة.
قائمة البريد اإللكتروني لعملية القبول ببرامج التعليم في الطفولة المبكرة (schools.nyc.gov/subscribe | )3K
سجل للحصول على نصائح االلتحاق ورسائل تذكير بالمواعيد الرئيسية.

برنامج ( :)3K FOR ALLأولويات القبول
في حالة عدم وجود أماكن كافية في برنامج ما لجميع الطالب المتقدمين ،فتقدم العروض بنا ًء على أوليات االلتحاق .وتختلف أولويات االلتحاق
حسب كل نوع من أنواع تعليم الطفولة المبكرة .وفيما يلي عرض ألولويات االلتحاق بمدارس المنطقة التعليمية ،ومراكز نيويورك للتعليم في
الطفولة المبكرة ،ومراكز صف ما قبل الروضة.

نصيحة

هذه هي قائمة برامج المنطقة التعليمية  .27قد يكون لدى مدارس المناطق التعليمية الموجودة في المناطق التعليمية األخرى والتي تقدم برامج
التعليم في الطفولة المبكرة أولويات التحاق مختلفة  -يمكنك االطالع على قائمة برامج التعليم في الطفولة المبكرة على الموقع اإللكتروني
.nyc.gov/3K

أولويات القبول لمدارس المنطقة التعليمية بالمنطقة التعليمية 27
تقدم برامج التعليم في الطفولة المبكرة في مدارس المنطقة التعليمية  27عروضها للطالب بالترتيب التالي:
1.1الطالب المقيمون داخل المنطقة ممن سيكون أحد إخوتهم في المدرسة
2.2الطالب المقيمون داخل المنطقة ولن يكون أحد إخوتهم في المدرسة
3.3الطالب المقيمون داخل المنطقة التعليمية  27ممن سيكون أحد إخوتهم في المدرسة
4.4الطالب المقيمون خارج المنطقة التعليمية  27ممن سيكون أحد إخوتهم في المدرسة
5.5الطالب المقيمون داخل المنطقة التعليمية  27ولن يكون أحد إخوتهم في المدرسة
6.6الطالب المقيمون خارج المنطقة التعليمية  27ولن يكون أحد إخوتهم في المدرسة

نصيحة

المنطقة التعليمية  27هي منطقة تعليمية تابعة للتوزيع الجغرافي ،مما يعني أن أغلب األسر المقيمة فيها لها مدارس تتبعها حسب التوزيع الجغرافي.
ال تضم جميع المدارس التابعة للتوزيع الجغرافي برامج للتعليم في الطفولة المبكرة .للعثور على مدرستك ،يرجى االتصال برقم هاتف االستعالمات
 ،311أو زيارة الرابط.schools.nyc.gov/SchoolSearch :

أولويات االلتحاق بمراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة
تقدم برامج التعليم في الطفولة المبكرة مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة عروضها للطالب بالترتيب التالي:
1.1الطالب الحاليون المسجلون في مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة
2.2إخوة الطالب الحاليين المسجلين في مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة
3.3الطالب الذين تتلقى أسرهم حاليًا خدمات اجتماعية مجانية أو مدعومة من المنظمة التي تدير برنامج التعليم في
الطفولة المبكرة في أحد مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة
4.4الطالب الناطقون بلغة أخرى غير اإلنكليزية يتخصص مركز التعليم في الطفولة المبكرة في تقديم خدمات تعليمها
5.5جميع الطالب اآلخرين المقيمين في المنطقة التعليمية
6.6جميع الطالب اآلخرين المقيمين خارج المنطقة التعليمية

مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة ذات المتطلبات اإلضافية لألهلية
تقدم برامج التعليم في الطفولة المبكرة مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة ذات المتطلبات اإلضافية لألهلية عروضها للطالب
بالترتيب التالي:
1.1الطالب الحاليون المسجلون في مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة
2.2إخوة الطالب الحاليين المسجلين في مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة
3.3الطالب الذين تتلقى أسرهم خدمات اجتماعية مجانية أو مدعومة من المنظمة التي تدير برنامج التعليم في الطفولة
المبكرة في أحد مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة
4.4جميع الطالب اآلخرين.
نصيحة

تطبق بعض برامج مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة معايير إضافية للتأهل ترتبط بمستوى دخل األسرة وعنوان محل إقامتها والخدمات
الحكومية التي تتلقاها و/أو احتياجات نفقة األطفال .يمكنك استخدام أداة  3-K Finderأو المدخالت الموجودة في قائمة البرامج هذه لمعرفة أي
مراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة لديها شروط تأهل إضافية  -تضيف البرامج التي لديها تلك الشروط مالحظة بها .يرجى االتصال بتلك
البرامج مباشرة قبل تعبئة طلبك للتعرف على شروط التأهل اإلضافية.

مراكز صف ما قبل الروضة
تقدم مراكز صف ما قبل الروضة عروضًا لبرامج التعليم في الطفولة المبكرة للطالب بالترتيب التالي:
1.1الطالب المقيمون في المنطقة التعليمية ممن سيكون أحد أخوتهم في صف ما قبل الروضة في أحد مراكز صفوف
ما قبل الروضة في العام الدراسي 2019-2018
2.2الطالب المقيمون خارج المنطقة التعليمية ممن سيكون أحد أخوتهم في صف ما قبل الروضة في أحد مراكز
صفوف ما قبل الروضة في العام الدراسي 2019-2018
3.3الطالب المقيمون داخل المنطقة التعليمية الموجود فيها مركز صف ما قبل الروضة ،ولن يكون أحد إخوتهم في
المركز
4.4الطالب المقيمون خارج المنطقة التعليمية ولن يكون أحد إخوتهم في المركز

.)ACS( ) أو إدارة خدمات األطفالNYCDOE( برامج تقدم بواسطة منظمات مجتمعية متعاقدة مع إدارة التعليم بمدينة نيويورك

27QAQC | Howard Beach Judea Center

مركز الطفولة المبكرة لمدينة
)NYCEEC( نيويورك

البرامج المقدَّ مة
27QAQCFD3K :الرمز

Full-Day Program
 بعد الظهر2:50 –  صباحً ا8:30 :الساعات
 صباحً ا8 :التوصيل المبكر

16205 90th Street, Queens NY 11414 :العنوان
Q52 ,Q41 ,Q11 :بالحافلة
fantasyrich@aol.com | Lisa Pearlman-Mason
718-848-1111

27QAVW | West End Temple Nursery School

مركز الطفولة المبكرة لمدينة
)NYCEEC( نيويورك

البرامج المقدَّ مة
27QAVWFD3K :الرمز

)NYCEECS( مراكز التعليم في الطفولة المبكرة بمدينة نيويورك

Full-Day Program
 بعد الظهر2:50 –  صباحً ا8:30 :الساعات

14702 Newport Avenue, Queens NY 11694 :العنوان
QM16 ,Q35 ,Q22 :بالحافلة
westendupk@westendtemple.org | Alice Anolic
718-318-0030 | westendtemple.org

برامج متواجدة ضمن مدرسة ابتدائية عامة

27Q043 a | P.S. 43

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
27Q043FD3K :الرمز

Full-Day Program
 بعد الظهر2:20 –  صباحً ا8 :الساعات

البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program
 بعد الظهر2:30 –  صباحً ا8:10 :الساعات

البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program
 بعد الظهر2:30 –  صباحً ا8:10 :الساعات

البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program
 بعد الظهر2:20 –  صباحً ا8 :الساعات
 صباحً ا7:30 :التوصيل المبكر
مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

cgomillion@schools.nyc.gov | Cathy Gomillion
718-480-2500 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q045

9 Power Road, Queens NY 11693 :العنوان
QM17 ,QM16 ,Q53 ,Q52 : | بالحافلةA S :بقطار األنفاق
hlorenz@schools.nyc.gov | Heather Lorenz
718-634-7167 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q047

91-02 88th Avenue, Queens NY 11421 :العنوان
QM15 ,Q56 ,Q53 ,Q52 ,Q24 ,Q21 ,Q11 : | بالحافلةJ Z :بقطار األنفاق
fdesari@schools.nyc.gov | Frank Desario
718-441-5046 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q060

27Q065 a | P.S. 65 - The Raymond York Elementary School
البرامج المقدَّ مة

27Q065FD3K :الرمز

126-28 150th Street, Queens NY 11436 :العنوان
Q7 ,Q6 ,Q40 ,Q111 :بالحافلة

27Q060 a | P.S. 60 Woodhaven

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

27Q060FD3K :الرمز

snicholas3@schools.nyc.gov | Simone A. Nicholas
718-327-5860 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q043

27Q047 a | P.S. 47 Chris Galas

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

27Q047FD3K :الرمز

160 Beach 29th Street, Queens NY 11691 :العنوان
QM17 ,Q22 ,Q114 ,Q113 : | بالحافلةA :بقطار األنفاق

27Q045 | P.S. 45 Clarence Witherspoon

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

27Q045FD3K :الرمز

المدارس التابعة للمنطقة التعليمية

Full-Day Program

103-22 99th Street, Queens NY 11417 :العنوان
,Q8 ,Q7 ,Q53 ,Q52 ,Q41 ,Q37 ,Q24 ,Q21 ,Q112 ,Q11 : | بالحافلةA :بقطار األنفاق
QM15
rmorale@schools.nyc.gov | Rafael Morales
718-323-1685 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/Q065

27Q100 a | P.S. 100 Glen Morris

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program

27Q100FD3K :الرمز

 بعد الظهر2:35 –  صباحً ا8:15 :الساعات

البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program
 بعد الظهر2:20 –  صباحً ا8 :الساعات

2-45 Beach 79th Street, Queens NY 11693 :العنوان
QM17 ,Q52 ,Q22 : | بالحافلةA S :بقطار األنفاق
jromero6@schools.nyc.gov | Jessica Romero
718-634-9459 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q183

27Q197 | P.S. 197 The Ocean School

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program

27Q197FD3K :الرمز

lfrombe@schools.nyc.gov | Laureen Fromberg
718-558-1510 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q100

27Q183 | P.S. 183 Dr. Richard R. Green

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

27Q183FD3K :الرمز

111-11 118th Street, Queens NY 11420 :العنوان
QM18 ,Q7 ,Q41 ,Q37 ,Q112 ,Q10 : | بالحافلةA :بقطار األنفاق

825 Hicksville Road, Queens NY 11691 :العنوان
QM17 ,Q22 ,Q114 ,Q113 :بالحافلة
cvillav@schools.nyc.gov | Christina Villavicencio
718-327-1083 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q197

27Q207 a | P.S. 207 Rockwood Park

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program

27Q207FD3K :الرمز

 بعد الظهر2:20 –  صباحً ا8 :الساعات
 مسا ًء5:30 : صباحً ا | االستالم المتأخر7:45 :التوصيل المبكر

Califieris@schools.nyc.gov | Chrysanthi Alifieris
718-848-2700 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q207

27Q223 a | P.S. 223 Lyndon B. Johnson

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
27Q223FD3K :الرمز

159-15 88th Street, Queens NY 11414 :العنوان
QM17 ,QM16 ,QM15 ,Q53 ,Q52 ,Q41 ,Q21 :بالحافلة

Full-Day Program

125-20 Sutphin Boulevard, Queens NY 11434 :العنوان
Q7 ,Q6 ,Q40 ,Q111 :بالحافلة
dotto@schools.nyc.gov | Deborah Otto
|
718-558-2900 schools.nyc.gov/schoolportals/27/q223

27Q232 a | P.S. 232 Lindenwood

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
27Q232FD3K :الرمز

Full-Day Program

153-23 83rd Street, Queens NY 11414 :العنوان
QM15 ,Q7 ,Q41 ,Q21 ,Q11 ,BM5 ,B15 :بالحافلة
ljoseph3@schools.nyc.gov | Lisa Josephson
718-848-9247 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/Q232

27Q253 a | P.S. 253

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
27Q253FD3K :الرمز

Full-Day Program
 بعد الظهر2:20 –  صباحً ا8 :الساعات

jfougere@schools.nyc.gov | Phoebe Grant Robinson
718-327-0895 | ps253q.org

27Q316 a | Queens Explorers Elementary School

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
27Q316FD3K :الرمز

1307 Central Avenue, Queens NY 11691 :العنوان
QM17 ,Q22 ,Q114 ,Q113 : | بالحافلةA :بقطار األنفاق

Full-Day Program

90-07 101st Avenue, Queens NY 11416 :العنوان
QM15 ,Q8 ,Q7 ,Q53 ,Q52 ,Q41 ,Q24 ,Q21 ,Q112 ,Q11 : | بالحافلةA :بقطار األنفاق
MCompso@schools.nyc.gov | Melissa Compson
718-558-7088 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q316

27Q377 a | P.S. 377

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
27Q377FD3K :الرمز

Full-Day Program

150-15 Raleigh Street, Queens NY 11417 :العنوان
BM5 ,QM15 ,Q41 ,Q21 ,B15 ,Q11 :بالحافلة
tkeane@schools.nyc.gov | Tracy Keane
|
917-848-8753 schools.nyc.gov/schoolportals/27/Q377

