
 

T-35089 OSE Dual Language PK (Arabic) 

 

 

 األعزاء،  العائالت

  فترة  بدء  قبل  !2023  خريف  في   (Pre-K)   الروضة قبل  ما صف   برنامج لحضور مؤهَّل فهو ،2019  عام مواليد من طفالا   لديكم كان إذا

 اللغوية!  والمساعدات اللغة ثنائية البرامج خيارات حول   معلومات نشارك أن نريد أسابيع، عدة  غضون في  االلحاق طلب  تقديم

   . اللغات متعددي الناشئين التالميذ ذلك  في  بما البيت، في اإلنكليزية غير  أخرى لغة  يتحدثون الذين التالميذ  اللغة الثنائية  البرامج تساعد

  التالميذ جعل هو  اللغة الثنائية البرامج هدف  .االسبانية(  اللغة  لمث  مستهدفة، ولغة   اإلنكليزية اللغة :بلغتين التالميذ تعليم البرامج هذه في يتم  

 . والمستهدفة  االنكليزية اللغتين بكال نينمتمك   

  االنكليزية باللغة وكفاءته البيت، في  طفلكم  لغة  حول  إضافية  أسئلة عليكم يُطرح فسوف  طلبكم،  في  اللغة  ثنائي برنامج بإدراج قمتم  إذا 

مين المقاعد نصف تخصيص يتم .رنامجللب   المستهدفة وباللغة   اللغة  يتعلمون الذين ألولئك الثاني والنصف   االنكليزية، باللغة األكفاء للمتقد  

  . االلحاق عروض  لتقديم اإللحاق  معايير أولويات استخدام  يتم ثم اللغوية،  الكفاءة على  بناءا  مجموعات  في المتقدمين وضع  يتم .االنكليزية

 . " (K-Pre)  الروضة  قبل  ما صف  لبرنامج االلكتروني الموقع في  اإللحاق عروض تقديم كيفية حول  المزيد معرفة يمكنكم

ر  التعليم )مراكز الروضة  قبل  ما صف  مجبرنا بيئات كافة  في  اللغة الثنائية البرامج تقديم يتم    المنطقة ومدارس   نيويورك، مدينة في المبك ِّ

 ببرنامج إلحاق  عرض تقدم قد  المدرسة أن أي اإللحاق، طلب في  منفصل  كخيار   إدراجها  يتم . الروضة( قبل ما  برنامج ومراكز  التعليمية، 

 منها!  واحد  اختيار ويمكنكم  (Pre-K)   الروضة قبل  ما لصف  اللغة  أحادي  وببرنامج اللغة ثنائي

  اللغة غير األم لغتها تكون التي للعائالت  آخر كمورد   لغوية  مساعدات  بتقديم ( Pre-K)  الروضة  قبل   ما صف برنامج بعض تقوم

  وخدمات  ت،للعائال الدعم لتقديم ومتواجد   المستهدفة اللغة  في  الطالقة  لديه  موظ ف  وجود  : اللغوية المساعدات تشمل  أن يمكن .االنكليزية

  واللغة  االنكليزية للغتين المتواصلة  التنمية يدعم تدريس وطاقم للعائالت، المترجمة  والمراسالت  العائالت، الجتماعات  الشفوية  الترجمة

ر التعليم  مراكز بعض  تقوم . المستهدفة مي  فيها اإللحاق  أولوية وتكون  اللغوية، المساعدات بتقديم نيويورك بمدينة المبك    الذين نللمتقد  

  مزيد  على للحصول  مباشر  بشكل   بالبرامج اتصلوا  .للبرنامج منفصلة  كخيارات مدرجة غير اللغوية المساعدات .المستهدفة  اللغة يتحدثون

 المعلومات!  من

  فلتر  استخدام  خالل   من .MySchools نظام  في  الروضة  قبل  ما  صف   دليل في  اللغوية المساعدات أو اللغة ثنائي برنامج إيجاد يمكنكم

م التي البرامج فقط  دراجبإ الفلتر هذا وسيقوم    " .اللغة ثنائي اللغوية/ "المساعدات   الُمعنون الشريط إلى  انزلوا الفالتر" من  "المزيد    هذه تقد  

 . الميزات

 

    .بكم الخاص المحلي العائالت استقبال مركز  زوروا أو  718- 935- 2009  الهاتف رقم على بنا اتصلوا أسئلة؟ لديكم  زالت ال 
 

   التحيات، أطيب مع

   الروضة  قبل  ما وصف (3K)  برامج في القبول عمليات فريق
 

  في القبول لعمليات اإللكتروني البريد قوائم  في التسجيل من تأّكدوا  صديق)ة(؟ طرف  من  إليكم اإللكتروني البريد هذا توجيه إعادة تمت هل

  إلكترونية رسائل استالم في ترغبون تعودوا لم كنتم إذا .gov/SignUp.nyc.schoolsالرابط  عبر لدينا (K-pre) الروضة قبل  ما صف

     .االشتراك إللغاء هنا  النقر الرجاء لدينا، اإللكتروني البريد قوائم جميع أو بعض من

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.myschools.nyc/ar
http://schools.nyc.gov/FWC
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=ar
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