قائمة برامج التعليم في الطفولة المبكرة ()3K
بمدينة نيويورك لعام  | 2018المنطقة التعليمية 7
 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 أو مقدمي الخدمات
داخل المدارس مع إدارة التعليم و/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 في األنواع الثالثة من أنواع تعليم الطفولة المبكرة:
مدارس المنطقة التعليمية ،ومراكز نيويورك للتعليم في الطفولة المبكرة ،ومراكز صف ما قبل الروضة.

نصيحة

هذه هي قائمة برامج المنطقة التعليمية  .7قد 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 7
تقدم برامج التعليم في الطفولة المبكرة في مدارس المنطقة التعليمية  7عروضها للطالب بالترتيب التالي:
1.1الطالب المقيمون في المنطقة التعليمية  7داخل منطقة األولوية ممن سيكون أحد إخوتهم في المدرسة
2.2الطالب المقيمون في المنطقة التعليمية  7خارج منطقة األولوية ممن سيكون أحد إخوتهم في المدرسة
3.3الطالب المقيمون خارج المنطقة التعليمية  7ممن سيكون أحد إخوتهم في المدرسة
4.4الطالب المقيمون في المنطقة التعليمية  7داخل منطقة األولوية ولن يكون أحد إخوتهم في المدرسة
5.5الطالب المقيمون في المنطقة التعليمية  7خارج منطقة األولوية ولن يكون أحد إخوتهم في المدرسة
6.6الطالب المقيمون خارج المنطقة التعليمية  7ولن يكون أحد إخوتهم في المدرسة

نصيحة

المنطقة التعليمية  7مقاطعة اختيار ،مما يعني أنها ال تضم مدارس تابعة للتوزيع الجغرافي .كما أنه ال توجد أقسام شمالية أو جنوبية أو منطقة
أولوية في المنطقة التعليمية  .7يتمتع األطفال المقيمون في المنطقة التعليمية  7بأولوية االلتحاق بجميع برامج التعليم في الطفولة المبكرة
في مدارس المنطقة التعليمية في القسم الذي يعيشون فيه من المنطقة التعليمية .يرجى االتصال برقم  311أو زيارة الموقع اإللكتروني
 schools.nyc.gov/SchoolSearchلمعرفة المزيد حول مقاطعتك.

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

مراكز التعليم في الطفولة المبكرة بمدينة نيويورك ()NYCEECS

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

07XAZD | A House on Beekman Preschool
العنوان390 Jackson Avenue, Bronx NY 10454 :
بقطار األنفاق | 6 :بالحافلةBx4A ,Bx33 ,Bx19 ,Bx17 :
sloan@ahouseonbeekman.org | Sloan Hedrick
917-801-3884 | www.ahouseonbeekman.org

مركز الطفولة المبكرة لمدينة
نيويورك ()NYCEEC

البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program
االستالم المتأخر 5:30 :مسا ًء

07XAHR | Concord Head Start/Early Learn Center
العنوان560 Concord Avenue, Bronx NY 10455 :
بقطار األنفاق | 6 5 2 :بالحافلةBx4A ,Bx46 ,Bx41 ,Bx4 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 :

الرمز07XAZDFD3K :

مركز الطفولة المبكرة لمدينة
نيويورك ()NYCEEC

البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program

الرمز07XAHRFD3K :

ltaylor@cmcs.org | Sandra Lay
718-292-8566 | cmcs.org

07XAMT | East Side House

مركز الطفولة المبكرة لمدينة
نيويورك ()NYCEEC

مركز الطفولة المبكرة لمدينة
)NYCEEC( نيويورك
07XAMTFD3K :الرمز

07XAMT | East Side House
البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program
 مسا ًء5:45 :االستالم المتأخر

 يُرجى االتصال.قد يكون للبرنامج اشتراطات خاصة بالدخل أو اشتراطات أهلية أخرىJ J
.للحصول على مزيد من المعلومات
مركز الطفولة المبكرة لمدينة
)NYCEEC( نيويورك

Full-Day Program

 يُرجى االتصال.قد يكون للبرنامج اشتراطات خاصة بالدخل أو اشتراطات أهلية أخرىJ J
.للحصول على مزيد من المعلومات

البرامج المقدَّ مة
Full-Day Program

 يُرجى االتصال.قد يكون للبرنامج اشتراطات خاصة بالدخل أو اشتراطات أهلية أخرىJ J
.للحصول على مزيد من المعلومات
مركز الطفولة المبكرة لمدينة
)NYCEEC( نيويورك

WCarter@hacfs.com | Wanda Carter
718-992-1321 | HACFS.org

425 E 159th Street, Bronx NY 10451 :العنوان
Bx6-SBS ,Bx6 ,Bx4A ,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx15 ,Bx13 :بالحافلة
novie.walker@use.salvationarmy.org | Angela Rosario
718-742-2346

07XAEU | St. Peter and Paul Parochial Elementary School
البرامج المقدَّ مة

07XAEUFD3K :الرمز

800 Concourse Village East, Bronx NY 10451 :العنوان
Bx41- ,Bx41 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx15 ,Bx13 ,Bx1 : | بالحافلةB D 4 :بقطار األنفاق
Bx6 ,SBS

07XANC | Salvation Army - Bronx Citadel

مركز الطفولة المبكرة لمدينة
)NYCEEC( نيويورك
07XANCFD3K :الرمز

dheyward@eastsidehouse.org | Miriam Perez-Colon
718-292-5335 | eastsidehouse.org

07XANX | Highbridge Advisory Council Marshall England ELC
البرامج المقدَّ مة

07XANXFD3K :الرمز

375 East 143rd Street, Bronx NY 10454 :العنوان
,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بالحافلة6 5 4 2 :بقطار األنفاق
Bx4A ,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4

Full-Day Program

838 Brook Avenue, Bronx NY 10451 :العنوان
,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx13 : | بالحافلة5 2 :بقطار األنفاق
Bx6 ,Bx4A ,Bx46
Principal@ssppschoolsite.org | Lynee Lopez
718-665-2056 | ssppschoolsite.org

07XATI | Sunshine Day Care

مركز الطفولة المبكرة لمدينة
)NYCEEC( نيويورك

البرامج المقدَّ مة
07XATIFD3K :الرمز

Full-Day Program

416 Willis Avenue, Bronx NY 10454 :العنوان
,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بالحافلة6 5 2 :بقطار األنفاق
Bx4A ,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4
718-989-9804 | sunshinenewyork.com

07XBAS | Sunshine LC of Morris Ave LLC

مركز الطفولة المبكرة لمدينة
)NYCEEC( نيويورك

البرامج المقدَّ مة
07XBASFD3K :الرمز

Full-Day Program
 بعد الظهر2:20 –  صباحً ا8 :الساعات
 مسا ًء5:45 :االستالم المتأخر

253 East 142nd Street, Bronx NY 10451 :العنوان
,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx15 ,Bx13 ,Bx1 : | بالحافلة6 5 4 2 :بقطار األنفاق
Bx4A ,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4
jeff@sunshinenewyork.com | Karyn Alston
718-989-9807 | www.sunshinenewyork.com

برامج متواجدة ضمن مدرسة ابتدائية عامة

07X001 | P.S. 1 Courtlandt School

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X001FD3K :الرمز

المدارس التابعة للمنطقة التعليمية

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

335 East 152nd Street, Bronx NY 10451 :العنوان
,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx13 ,Bx1 : | بالحافلة5 4 2 :بقطار األنفاق
BxM4 ,Bx6 ,Bx4A ,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4
jperdom@schools.nyc.gov | Jorge Perdomo
718-292-9191 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x001

07X005 | P.S. 5 Port Morris

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X005FD3K :الرمز

Full-Day Program

564 Jackson Avenue, Bronx NY 10455 :العنوان
,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4 ,Bx21 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 : | بالحافلة6 5 2 :بقطار األنفاق
Bx4A ,Bx46
TCozzocrea@schools.nyc.gov | Thomas Cozzocrea
718-292-2683 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x005

07X025 | P.S. 25 Bilingual School

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X025FD3K :الرمز

Full-Day Program

811 East 149th Street, Bronx NY 10455 :العنوان
Bx4A ,Bx46 ,Bx4 ,Bx19 ,Bx17 : | بالحافلة6 5 2 :بقطار األنفاق
CToledo@schools.nyc.gov | Carmen Toledo-Guerrero
718-292-2995 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x025

07X029 | P.S./M.S. 29 Melrose School

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X029FD3K :الرمز

Full-Day Program

758 Courtlandt Avenue, Bronx NY 10451 :العنوان
,Bx41 ,Bx4 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx15 ,Bx13 ,Bx1 : | بالحافلة5 2 :بقطار األنفاق
BxM4 ,Bx6 ,Bx4A ,Bx41-SBS
MGotlin@schools.nyc.gov | Meredith Gotlin
718-292-3785 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x029

07X030 | P.S. 30 Wilton

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X030FD3K :الرمز

Full-Day Program

510 East 141st Street, Bronx NY 10454 :العنوان
,Bx4 ,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 : | بالحافلة6 5 2 :بقطار األنفاق
Bx4A
DMichau@schools.nyc.gov | Debra Michaux
718-292-8817 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x030

07X031 a | P.S./M.S. 31 The William Lloyd Garrison

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X031FD3K :الرمز

Full-Day Program

250 East 156th Street, Bronx NY 10451 :العنوان
,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx15 ,Bx13 ,Bx1 : | بالحافلةB D 5 4 2 :بقطار األنفاق
BxM4 ,Bx6 ,Bx41-SBS ,Bx41
WHewlet@schools.nyc.gov | William Hewlett
718-292-4397 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x031

07X043 | P.S. 43 Jonas Bronck

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X043FD3K :الرمز

Full-Day Program

165 Brown Place, Bronx NY 10454 :العنوان
M35 ,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بالحافلة6 :بقطار األنفاق
GDelucc@schools.nyc.gov | Dr. Giovanna Delucchi
718-292-4502 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x043

07X049 | P.S. 49 Willis Avenue

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X049FD3K :الرمز

Full-Day Program
 بعد الظهر2:40 –  صباحً ا8:20 :الساعات

383 East 139th Street, Bronx NY 10454 :العنوان
Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بالحافلة6 5 4 2 :بقطار األنفاق
fhernandez2@schools.nyc.gov | Frank Hernandez
718-292-4623 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x049

07X161 | P.S. 161 Juan Ponce De Leon School

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X161FD3K :الرمز

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

esoto2@schools.nyc.gov | Eliamarie Soto
718-292-5478 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x161

07X179 a | P.S. 179

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X179FD3K :الرمز

628 Tinton Avenue, Bronx NY 10455 :العنوان
Bx4A ,Bx46 ,Bx4 ,Bx19 ,Bx17 : | بالحافلة6 5 2 :بقطار األنفاق

Full-Day Program
 بعد الظهر2:20 –  صباحً ا8 :الساعات
 صباحً ا7:40 :التوصيل المبكر

468 East 140th Street, Bronx NY 10454 :العنوان
,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بالحافلة6 5 2 :بقطار األنفاق
Bx4A ,Bx4
swillia4@schools.nyc.gov | Sherry Font Williams
718-292-2237 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x179

07X277 | P.S. 277

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X277FD3K :الرمز

Full-Day Program

519 Saint Anns Avenue, Bronx NY 10455 :العنوان
Bx41- ,Bx41 ,Bx4 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 : | بالحافلة6 5 2 :بقطار األنفاق
Bx4A ,SBS
RHoyte@schools.nyc.gov | Rosalind Hoyte
718-292-3594 | ps277x.com

07X359 a | Concourse Village Elementary School

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X359FD3K :الرمز

Full-Day Program
 بعد الظهر3:05 –  صباحً ا8:45 :الساعات

asorden@schools.nyc.gov | Alexa Sorden
718-402-7503 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x359

07X369 a | Young Leaders Elementary School

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

البرامج المقدَّ مة
07X369FD3K :الرمز

750 Concourse Village West, Bronx NY 10451 :العنوان
Bx41- ,Bx41 ,Bx32 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx13 ,Bx1 : | بالحافلةB D 5 4 2 :بقطار األنفاق
BxM4 ,Bx6 ,SBS

Full-Day Program

468 East 140th Street, Bronx NY 10454 :العنوان
,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بالحافلة6 5 2 :بقطار األنفاق
Bx4A ,Bx4
JCooke@schools.nyc.gov | Jaleelah Cooke
718-292-7391 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x369

.تعطي مراكز صف ما قبل الروضة األولوية للتالميذ الذين يقيمون في المنطقة التعليمية التي يقع بها مركز صف ما قبل الروضة

مركز صف ما قبل الروضة

07Z028 | Learning Through Play Pre-K Center at 105 Willis Avenue
البرامج المقدَّ مة

07Z028FD3K :الرمز

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

مركز صف ما قبل الروضة

105 Willis Avenue, Bronx NY 10454 :العنوان
Bx15 : | بالحافلة6 :بقطار األنفاق
crahyne2@schools.nyc.gov | Carlyn Rahynes
718-401-0510 | schools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/District7PKC

07Z029 | Learning Through Play Pre-K Center at 535 Union Avenue
البرامج المقدَّ مة

07Z029FD3K :الرمز

مراكز صف ما قبل الروضة

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

535 Union Avenue, Bronx NY 10455 :العنوان
Bx19 ,Bx17 : | بالحافلة6 :بقطار األنفاق
crahyne2@schools.nyc.gov | Carlyn Rahynes
|
718-292-4120 schools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/District7PKC

